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ShlSS t\0 DID 24 DE J U?<H O (1D 07) 

Srs . iVIembro.• <lo C·mgrcS:So Nacional. - Submctto á YOssa . clcYa<la consi ler a 

.ç1io a i·n clu a exposição -que sobre a r eforma do ensino publico 111~ foi apr c.;enta<la 

pelo :\iinistro de Estadn da Justiça e :-:cgocios lnteriore<. 

Tiio de J Z; nerJ, 22 de Junho de 1907 . - ~Lffon.,o .-LugndrJ .Uoreira Pcnnct. 

EXP\. Sl ( ÃO A C:UE SE RJ!JFERE A .1\U!:NSA GEl\I SUPRA 

Sr. Pt· s i Jc nl~ <la R epublica - X o r clatori o que ti\·c a h onra <le apres~ntar 

·vos. em março u l timo, (}bre os ser viçOõ que co nem pe:o <lc;:>a rtamento admini-5-

trativo a 1neu ca rgol di.:se que a reform:t por cxccllenc:a nu actual momento era 

.a da instrucção publica, p robl ema que deve ser enfl"on tado com desa,sombro e re

solv ido com f rm eza. E 1 de facto 1 assim é, poryut• ninguem, que se inte1·es.se pelo 

f uturo do paiz, <lcsconhccc a ~ituação IJl'CCaria em que nos debatemos em a-sumpto 

d e cal importa.n c ia . 

Pócle-se dizer que «Cada anno volYiclo r epr ·cnta uu1 passo dado em sen tido 

con trari o á evoluçã(} natural a que deYeriamcs obeclecPr», pois nestas palnvra.s de 

um de meus illust,res antecessores na pasta da J uc-;tiça e X egncios l ntcric rcs ha , 

"em duvida, um grande fundo el e v erda le. E !l as traduzem o p~n~ar e o sc.nti r ela 

nação. O ensino, tal como exi:>tc entre nó,;, não satisfaz d~ modo algum. á· t\atu

r aes ex'gencirus da hora presente . E - cr monstrada, ccmo se acha, ,pela cr i tica 

justa e opportuna, a n cccssid a.de de modif ica•· o rcgimen em Yigor - o que urge 

é assentar a-E base< sobre as quaes r pou se uma reforma .;éria ~ cfficaz . 

I sso posto. a ,primeira ques tão qu e occotT(· é ~nbel" até onde vap a compcten c a 

da União para legislar Sl•bre o ensino . 

Da. com binação d uo artl. . 34, .n . 30, ,. 35, IB. 3 r 1, da . unslituição, parece 

tesu l tat· que o IegislaJ or con,t"tu inte resrrv<•u p11.ra 11 União a l egi~Jação sobre o 

tnsi no t'U P rior c secun·'a r io no D:stricto F ederal . podendo lambem, mas não :v.•·t
' 'a tivamente, erra r inst.tuições de C'ns in o superior r st-cun clp.rio no.:: JiJslados. 

Commenta ndo a prime·ra dessas dLopos içõt>s, cl'z o St·~ João Barballv>: 

«)lão é o ensino uma funcção propria <lo E stado, ab.<oluta ment<• es.soncial a 

~ lle . Ma, , si é preciso banir a i<léa 'o E staclú-professor , força é tamb••m reconhe

cer <J U (' o E st»clo não póde ser l n 'ifECT'ente 20 dcs~nvolvimento da inslrucção pu

bli ca, uo1 ãos grandes elc.tnentos da prospc r i<la<~e das nações. Si não lhe quadra 

Mensagem 
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encarregar-se do en·ino e impôr aos particulares a sua <lirecção, nLm lhe é licito

prescre,·er cond'çôes rcstrictiYas que embaraccm ou onerem o cxcrciciu da liber

dade individual m•sta esphera. cabe-lhe, entretanto, contribuir para 0 aperfeiçoa

m ento e diffusão geral <la instrucção, indo em aux•'lio da iniciativa lHivada, ou. 

SUl>Prindo-a onde ella não apparecer c agindo com efficacia para •JUC clla surja . 

Concurso, auxilio, conu-;buição, eis ao que se deve limitar a acção official, sem 

monopolio nem prh·i!egio& . 

Tal cndo a tarefa do Estado em geral quanto ao ensino publ'co, qual deverá 

-cr, no .'E. tado federativo, a da União? 

Si o hlsta<lo não ha de se r profes8or. tambcm não é possi\'Cl ad'mittir-se a 

União-docente; e, si a funcção do &tado quanto ao ensino deve ·• r simplesmente 
cooperativa c supplemcntar da acção indiYidual, não se poderia pretenaer mais 

para a União. Por mais preciosas que sejam as vantagens da instrucção publica, 

é certo que em absoluto não é ella intcre,;;e <lirecto e immediato da nação; neste 

sentido, nã.o é a.,,sumpto nacional e escapa por isso ao Governo F ccleml . Toca-lhe. 

porém, lncontestaYelmcntc, a attribuição ele crear c manter institutos technicos 

para o l>reparo do pessoal dcstinatlo ao ser \·iço militar de terra c marinha, porquc-

s.c .!' rviço é inteiramente nac=onal.» 

~a opinião dP se con~titucionan~ta, o ens-no! em qualquer d~ ~PUS grfi.os, 'não· 

está, portanto, na csphera da União. snl\·o o que re ·peita á instrucçào militar; e a 

faculdade que lhe fci outorgada <le crea1· inst'tu'çôes <lc ensino >UlWriur e ,ecun

dario deve se r entendida como suppl ementar ela i.niciativa particuln•· ou dos Esta:'os. 

s~m de.;;conhccer a autoridade ào Sr. J oão Barba lho o Yalor dfu;! idéas por 

ellc cmitt!das. pen'a o r . Aran'pe Junior que o cu liberalismo em materia ele 

in•trucção, ultrapassando o espirito dos const.tuintes, leYa-o até ao esquecimento· 

do parag•·apho 1°, n. 2, do art. 70 da Constituição, que exclu,• 'o direito ele votal

o nnalpt.abeto e que, portanto. faz dcpenclcntc da cultura PI'in><u'a o exerc'cio da 

funGção polilica. 

Em nota ao al't. 35, n. 2, da onstituição, ,pondera ainda o Sr. João Barba

lho, '.que .o legislador mprcga a exprc são rmint<<l' o cl~cnvolvimento. ao P•~so que 

no: n;;;. 1. 3 c 4 do mesmo art igo diz 1Jrov~·lenq_1m·, crear, pro1:er, :n reri·n do dahl 

que a acção officia: nos casos do n. 2 é mais limitada elo qu' no;; outros. Além 

dt' que não existe entre estes \'Ocabulos e aquella cxprcs,ã.o nenhum antagonismo, 

acerescc que o commentaclor é o Pl'imeiro a reconhecer CJUC as materias en umera 

tias no rcfcr'clo art. 35 con titucm assuonptos d~ jurisdicção concurrentt·. isto é. 

assumpto.; ~obre o quaes o Congre. -o póde legislar, comtanlo CJU<' não ci·êc em

baraços ao !in~ exercicio da acção governamental elos Estados. E este é que é o· 

limite que a Const ' tu lçào, em garantia ao regimen. fecleratil·o, julgou neccssario 

oppôt· á possivcl pertUI'bação ela jUI·'siicçã exercida pelo Governo Federal, em 

ma leria de instrucção publica, affirma ainda o Sr. .\raripe Junior, que chega a 

csla conclusão : «E•u ,,·sta <'la lettra do no~so pacto fundamental, a União não 

rstá inhibida <le exerc·tar actos legislati,·os concernente á instrucção primaria 

n11s Estado", comtanto que e ses a.cto,; respeitem a autonomia estadual e nã.o. 

contra,·enham ao que as legislaturas respectivas teuham estabe'ec'<Jo. 
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Funcção SUl pletoria bem caracteriza{ia pela Con·tituição, ella pGde ser exer

cida com aquclla amplitud e eompatiYel com a dualida{!e de jurisdicçõe,; c na con

.J'orm ida.Ce do r g;· m cn escO'la r adaptado por cada Estad o .» 

São tambem do Sr. C{)nsultot· Geral da R epublica estas consi{icraçõcs: 

«Enl contr~~osição a esse tno<l o de ve rl allega-s o regimen observado ncs 
E stados Unido.;;, onde, exceptuan{!o a cr·eação .Co B Ll1'1'la1L o! Ect?tcatio?t c as dotações 

em terras .dc;;;tlnadas ao cu ste:o de escolas publicas e de cstabelec'mentos univer

sitarlos, nenhum act apparece de interfcrcncia {iit· cta dos p odcr Ps fe lcraes; ma,; 

e.sta moderação legisla tiva não ind'ca q u e os a.mericano.; não r eputem a d 'ffusão da 

instrucção primaria objecto nacional c o supponham estran ho â. jurisdicçào fe

deral . A escas.;cz da Ieg slaçãc f dera! neste ponto sign,' fica apenas a picthom 

dos Estados, cujo interes:;:e pela instrucção surgiu desde o pritu<•it·os tempos e. 

continuan o em uma progressão assombrosa, em grande parte devida aos in.st'ncto.; 

daquelle ,povo, tem dispensado quaiquer in:cia tiYa dos poderes centra<'· . 

O sclf-uovenwt ~JY~-t, no qual as antigas co·Ionia · se ,t,aviam educado c que se 

tornou completo depois da r evolução. attrahiu â. vida publica o h omens mais in

telligen tc.s r. ~ · n.strui dos das comparattvamentc P<"qucn.a.:; e hccnogenea~ cumm uni

dades primiti vas c foi g ral a convicção de q ue todo o ex to do sy.,tema rctHc cn 

tativo c a ua ma nutenção dependia da diffusão da instrucção, 

Essa· t endencia. conform e obsen·a Eduardo ary jâ. bastante v>si\·el quandu 

a população ~c~ E s tados Un,'dos mal ~e destacava do vaãto territ.Jt"io '11t1 que o 

europeu agia, tomcu-se um facto intenso logo que a immigraçã a.ppareceu un }arga 

esca la . Pertencendo os immigrantes a nacionalidaJes d•.vcrsas, a competcncia e:et 

toral f orçou- os el evar o nível da inte!Iigencia da,:;; maSõas e a..;; esc~.olas livres 

f oram o in.,trumental d ssa ca.~upanha de assimilação. 

D •ste m odo, os ame!':canos pooem h~je assegurar que possu em um t-egimo" 

de e,cola· publicas firma.do em bases tão solidas «alimentado por um sentimento 

publico tão intelligente e activo» q ue os dispen,;a de cogitar em leis Ot' und as dt> 

g1·an·'e cent ro legislativo, p~rque as influencias de or igem part•'cular, graças ao 

St\U Ylgor, disputa n1 d ... mais em mais á in 'ciat·va official a func;;ão e-J ucat iva, 

lralli'fo rman do-a quasi em um mov 'm entJ inconsciente e parallelo aos serviço~ ot·

ganicos da nação, sem cujo concu rso ella não podct''a dar um passo na linha do 

progresso» . 

No Bras· ! as condições têm sido, infelizmente, bem d iversas . 

Po~suindo um ,·asto territorio com pouca densidad de população, ainda nas 

r eg'ões mais cu ltl\·adas, não tiYcmo.;; e não tNtHlS nem a vactejadc de confissões 

r elig'osas, n.em a Iniciativa particulal' - que f ra m alli cl<lmcn t o.; pooerosos da 

diffusão do ensino - para entrarem em concurrencia com oo E stado - e com as 

munlc·palidades - que, em geral , não dispõc.m de rendas para o cu<teio clP escolas 

na pmporção das necessidades do paiz - o fferecendo os seus C"forços e recur;;os 

pecuniat· os para 11 obra da ed ucação do povo, e dnhi a obrigação que decorre pa t·a 

a União d não deixar in ertes as faculdad es d e que foi invesb'da no at·t. 35 , n. 2, 

da Constituição da Rcpub'lica. 

Xeste ponto surgirá naturalmente a diff'cuidade de saber por que meio eleve 

ser tornado cffectiYo &se nobre intuito . 
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)[ão svu dos que pensam que a União está imped ida de manter escolas pri

m arias . 

SNia absurdo que não p udesse fazer, quando a associaçõe.. e a s'mt>l s parti

culares ~e conced-e amplamente o exercicio de se dire:to. O q ue se poderi a, quando 

muito, e1·a ex igir que se ubor dinass-e ao regimcn ·g ue os Estados houve.;;sem esta

belcc:do para as escol as Jivr~s. 

Actualmente ju lgo basta•ntc que o> poderes federaes estimule1111 a iniciativa par 

ôcu la r c robusteçam os e.sforços dos EstaJdO<, entran.d o, si assim en•tcnd.crcJu, 

em accôrdo c>m elles . 

_\Jiâ.s, a doutrina de que a União deve procurar esse accôrdo já. está con

signada em noõsa leg slação, como se evjjenc ia d o d'sposi tivo consta•nte do art. 7° 

da lei n. 1.617, de 30 de dezembro ultimo. 

Ass!<n, poder-se-ha estabel ecer qut' a União promov e1·á a d.Jffusão do ensino: 

a) por accôrdo cum os Estados, m ed iante ba.ses que forem combi 

nadas; 

b) subvencionando t emporariamente escola_ ma•ntida& por parti

culares, a!sociações o u municipalidndoo; 

c) f ornecendo mobilia escolar, livros ·ou outros auxilias que forem 

dctcr1n :nados ~cn IJci; 

fi) fundando e custeando museus c ·bibl'othecas escolares; 

e) creando escolas na;; colon ins ci\•is c militares c tcrritorio. fcdcraes. 

Entre a;, bases a que .se r efer e a lettra a convém que figurem : 

I) idoneidade techn'ca c moral do professor; 

li) ause1H,.a de outra e cola no m esmo lagar ou , no caso de ho.ver 

oull·a ou outras, -que a população o. que deva servir a ~cola subvencio

nada seja .;uperior a mil habitantes; 

Ill) ter a escola uma frcqu cncia .média an nuaJ d e 25 alumnos, pelo 

tnC'nos; 

IY) :oer leigo c gratu to o ens ino ; 

V) es t a 1· em os programmas de accôrdo com os que tiver em s·o<lo offi

cialmente adaptados; 

\~1) ficarem as escolas .,;ob a f'scalização da União emquanto sub

vencionadas; 

VIl) ter a União o d ·rei to de -u spendcr a subvenção de -de qu e deixe 

de ser preenchida ·qualquer das condições; 

VlL~) s~r o E. taclo obrigaõo a •nantcr a escola que f oi subvcnc:ona<la 

pela União Jogo que cesse o auxilio a que e>ta se obrigou por um deter

minado numero de an noo. 

Xiio ha.<ta, e~trctanto, f azer a lei . Para que ella possa ser ex cuta.Ja pro

,.c·tosamente é indispensavcJ que seja conhecid·J o estado real do ens'no prim ario 

C'11 toua a Rrt uh! ica, co nvi.nd o pa 1·a i sto dar nova organização á segu·nda secção 

da Dirc<:>turia Jo Interior, á qual caberá, além de outras, a attribu.ção de colJigi r 

dJ.do.o c;tatist·cOcl e infcrmações seguras, sem as quaes esse importante serviço 

escolar não terá a uti l idade pratica nem corresponderá aos f ns a que é c1 stinado. 
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u <lcnomina.lo t'nsino secundaria - um dos tres gt·áos em que o espírito c!a~

sico d'vicliu a instrucção - é o que mais reclama a attcnção dcs itgblauore.; e elos 

,t,omcns do Governo . 

Y arins são as causas de suo. clecadcncia; mas quem estudar com carinll1o o 

problema do ensino publico no Bra;;il e conhecer os agente' de sua desorganizac;ão • 

. certo não vacillará. em a(f;rmar ·q ue a reforma do Gy;mnariiO Xacional se 'mpõc; 

que o nctual rcgimt-n dos co!legios equipa r a elos não ·Jará resulta !cs beneficos; que 

o systema do.s exame$ parcellados está 'd·cnnitinumentc julgado c conJcmnaclo. 

i não fo~sem con<J rac;õcs valiosa;.; e proce~l.'ntes, a que é precis~ attender, 

cu pugnar a, preliminarmente, pela cxtincção do Internato do Gy.mnasio Xacional. 

por não concluzir bem com a. missão <lo Estado a manutenção de stabelccimentos 

4UC tenham Pstc caracter. ReconhC'ÇO, porém, ·que, por ora, é necc&Sario conllescen

dt•r cccn a sua. conservação, attenuan·~o. entretanto, os •:ncunvenicnte-..; d~lla resul

tantes . 

. -\ssim, s ndo, julgo ac rtado que o ensino ministrado nG inst luto, que deve 

õcr o typo m odelo de .nossos lyceus, obedeça a um novo piano. Di vi "i<lo em dous 

cyciOG - c não hu or iginalidade na •:déa, porque noo pa'zcs mais adcantados 'a 

Eut·opa está e!la victoriosa - deve-se reservar o Internato apenas para o pri. 

meiro, que crá encerrado no quarto anno, mantendo. e no Externato os duu" 

cyc:oo. E' verdade que .esta divisãu, a meu ver, de reacs ,·antagcns, tem cJntra si 

a opinião <' 1 arecer de alguns; mas quem se dedica a, estudo do as<mmpto sabe 

bem ·q ue não é razoa,·cJ que, ·nesta materia, aban.donemos de modo ab oluto o 

exemplo dot povos cultos . E a França, a Suissa. a Ita!ia, a Allemanha, a Bt•lgica, a 

propria Inglatet-ra, «que sé desvia muito do ;;ysteJUa continental", nhi estão para 

pro\·ar a excellencia da '.nstrucção secundar a em cyclos differenrc.;. 

A tendencia, ele presente, é esta: proporcionar no primeiro cyc:o uma cultura 

média, fundamental. de CO'nhecim ntos uteis, app!ica,·eis á vida, «<lando.sc, por 

isso, ao ens'no das discip linas uma feição muito pratica c de app:ic.tção immediata», 

e introduzir no segun<lo, em s cçõre diversas, «um cnsino mais especial, prepa

rando para os cut·sus supcrillt'l'ti cu dando h::.bilitações mais de,cnvolvida• para. 

certas carre'ras prof.ssionaes». 

En trc nós eEsa tendencia j'á foi justificada com calor, a t~ mesmo no seio do 

Congresso, onde, fundamcntamdo um projecto de lei que ;;ubmetteu á con~ideração 

de seu.' collegas, 1904, disse o Sr. Passo.s :.VIiranda Deputado paráense: 

«Para uma bon r eforma do ensino secundaria, qu attenda ás d ' ffcren te.s elas. 

SBS e posse' dos <lo~vprsos talentos e apti<lõcs, é n.ecessario dividil.a em dous cyclos, 

que, Pl'la flcxibilidad<' <loo seus planos el e estudo, pelo fLm 'gualitario, a que visa 

o primeiro, e peJa diversi'<lade de typos de cns ino, que ani.ma o segundo permittam 

a tod Js os brazilc t'O.-; uma instrucção mais ou menos provcito,.;a para a nação. 

que. no seu desenvolvimento, ca.rl.'ce de toda;.; as classes. de todas a.o profl~sões, 

colliman<lo sempre um •iàca·J fixo de prosp ridade c de gra:nd za. 

O primeit·o cyclo entende com uma base commum d e instrucção. 

O ,•nsino nelle min 'strado será organJzado por tal modo que, no fim deste 

primeiro periodo, venha o alumno a possuir um conjuncto de conhec·mentos utiliza. 

ve~. um conjuncto de conhecimentos que se possa considerar uma cducaçãJ r egu. 
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lar. s: após este primeiro estu do a f alta de go to c as condições econo.micas de 

sua famil"a não I i:c permittirem continuar o curso e a·ntes o chamarem, para logo, 

á actividade. entrará ellc na vida em uma bella idade c já CJm uma boa somma 

<le conhecimentos que lhe será de gran.cle utilidade no exerc cio de suas faculdades 

de trabalho . 

Dado, 1>orêm, que elle tenha propensão para estu-dos mais completo.;; e que as 

posses d e •ma famil•:a o permittaJn, passará para o segundo cyclo. Aqui, indagando 

de si proprio ou ouvindo as pemoas r esponsave' s pela sua cj ucação ~obre as apti 

dões que se revelarem e descnvol\·Nam du rant a travessia elo prim iro cyclo, opta 

por um dos cur·sos, por um ·:lre ramo.;; da bifurcação que o ensino ·lhe offcrece: ou 

vae para a o:ecção que leva ao bacharelado em ,lettr·as ou vae para a ecção que 

con i uz a o •bacharelado em scienc·a. 

Assentado {JUe a reforma do Gy.mnasio deve obedecer á di v 'são do curso em 

dous cyclos, mantendo-se ambos no Externato e sómente o primeiro no Internato, 

torna-'ie preciso •ab<>r qual o plano de estu jos a seguir. 

Penso que o primeiro cy.clo, de quatro annos. deve cornprehendcr· o estudo 

completo do pottuguez, do francez, do ingl{!Z, calculo arithme~:co e algebrico c g·eo 

m<>t•·· a plana, g cographia geral, g<>ographia eo Brazil, desenho. O latim, reduzido 

á traducção de livros <-lementares. entrará lambem neste cyclo. 

O segundo, ele tres annos, comt-rehenderá: mathematica elementar, thPorica , 

histor•.a geral, elementos de physica, chimica c historia natural, latim, grego, ita-

1 ano ou ali mão (á escolha). littr·ratura (como estud o compleme-ntar da respectiva 

lingua e logica). 

E , tas materias serão grupa~ as em d ua. sec~ões para o bacharelado em scien 

cias ou em lcttras, sendo algumas como a physica, chimica e h lstoria natlll·al , 

communs aos deus cyclos. 

Aos .estudantes, no primeiro cyclo, além da edu-cação phy,;;ica. deverão ser lam

bem nünistradas noções elementares de sciencias phyo!;icas .e naturaas, hygienc e 

dire'to consuetudi•nario, sem, entrctamto, ficarem obrigad os a exames . 

Acceitas e tas pr~meira idéas, outras virão como corollarios natura()3. Dah i 

a n ccssi<'lade d e modificar profundamente os regulamentos vigentes nas partes re

lativas á administração, exames de adm~ssão, mat,.,:cu la (em que 'deve ser estabe

lecida a idade mün ' ma de 10 annos para a matricula no :primeiro anno), rcgimen 

escolar (com o desdobramento de cadeiras pa.ra que ca da prof essor •não tell'ha nu

mero excessivo de alumnos e o apr oveita.mento destes seja real), processo de exa

mes (poden.do-se admittir para os exames de promoção a média das notas e das 

provas parciaes feo:tas durante o amno i ect:vo e clcixa•ndo as provas escriptas c oracs 

para os exames finaes), tudo, emfim, qu e possa contribu i r :para o xito da refonna. 

Dous pontes, .sobretudo, exige.m g r ande cuidado: a organização dos program 

mas e a in,vestidura 'do profeo;sorado. 

Quanto ã organização el es programma , camprehende-se bem que,· postas de 

lado sobrecargas inu te's, convém que o priuncim cyclo abranja noções geraes, mu i to 

pratica c utilizavciJS immediatamente. e o segundo, conh ecLmcntos mais sérios, 

mais especializado~. 

Relat·vam~nt(' á i'nvestidura elo pr fessorado, o que ha não satisfaz. 
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Toda a gente que assiste a um concurso poderá ter a impressão ele que este 

•OU aquelle candidato revelou gra.nde talento ou competencia; •nas, em regra, não 
pO<lerá julgar de Buas qualidade.s pedagogicas. 

Em vez, pois, de ~er o concurso o meio unico de aferir a capacidade dns que 

-Be querem dedicar ao mag:stel':o, deve ser a excepção. Só na ausencia de outra 
prova será essa a ceei ta vel. 

A melhor solução seria a fu.ndação de «Escolas Normaes Superiores» porque 

·O candidato - uma vez cJn6eguido o nece6sa •·io preparo e feito o estagio, qu e tão 

bons resultados têm da<1o na Allema.nha - es taria apto a pleitear um logar no pro_ 

fe.ssorado ofeicfal. 

Si, entretanto, .não fôr posslvel, acl•nitta-se em nossa ~cgislação o euncurso de 
.titulas, exigindo: 

") dtploma de bacharel ou doutor po1· ·qualquer curso superior ou de 

bacha•·el em Gciencia.s ou lettras; 

b) na falta, certidão de exame de professor perante a congregação 

elo Gymna.>•:o Xacional (feita de accôrdo com o regu:a nh'nto que fôr ex
pedido); 

c) caderneta contendo um cm1·ict<l·wm v•!tre de profes.;or, visa,do pelos 

delegados fiscaes de ensino em cujas circumscripções tiverem exerciLlo o 

onagisterio {l o ensino •i ntegral; 

c!) livros scientificos e didacticos ·que tivere m publicado .sobre a ma
teria da cadeira cuja regcnc:a pretendam; 

c) tirocinio no magisterio particular ou dos E~ta··lo . 

Com estes titulas os candi-datos poderão ser d-ispensados ele outro qualqu r 

meio de tba•b iEtação, de2de que as congregações, por maioria absoluta de votoo, 

<Os propon ham em lista clll!J}la ao IGo1•ern o, que, ouvida a junta de ensino (de que 

me occuparei depois), pode!'á escolher qual·quer de!les ou mandar, funclrumentando 

o seu acto, fazer o COI1Curso d<> provas . 

Uma meJi'da, cujo alcance .me parece indiscutivel, é não dar a vitaliciedade ao 

professorado logo a,pós á BUa nomeação . 

Esta deve ser •por um certo .numero d e annoo; <> sómente ldepo's da ·reconducção 

- a que <'leve p1·ecodcr par cer das congregações e l'la Junta de Ensino - será asse

gurada a vitaliciedade, com vantagens pro:porcionaes, baseadas em provas de capa

<Clclade, te•nPo de scrv.:ço, gosto e devotamento pelo magisterio. 

Será tambeJU de toda a conven1encia eüabelecer um l'mite maximo de ida<le 

o0 u de exerci cio para os professores. 

"~quelle que attingir, por exem plo, aos sessenta e cinco an.nos ou que tiver 

v:nte e ci·neo de exercicio effectivo deverá ser posto cm disponibilidade até que se 

aposente, gat·antindo- sc-lhe no pri.meiro caso, os vnnciment).S proporcion.a<'s c no 

segundo integraes . 

Expostcs os li·neamentos geracs a que d<:Ye subordinar-se a remodelação do en

sino no Gymnas!o Nacional, tenho que <'lizcr sobre os exame~ ;1arce llados e a e~ul

paração dos estabelecimentos parb!culares. 
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A extincção dos exam es parcell ados ele preparatorio.s já não é mais objecto

de controversia. Condemnados desde 1882 pe. lo Ministro D.odolpho Dantas, é hoje 

op inião geral que ell es não devem subsistir. 
O estudo i-ntegral e de co njuncto ·não àe:xa mais nenhuma" margocn a d-'seussões. 

E a coexistencia dos dous regimen.E" , dcstnoralizando an1bos, só poderá aggra- · 

va r cada vez ma is os males com que já ·lutamos . 
. A r espeito d a equiparação elos ins titutcs particulares, confesso com lea ldaclú' 

que não s ou partidario de lia. 
'Regi•nen de prefercndas em -que ex igeno:as m' nrma.s dão direito a prerogativas 

excepcionaes, .não res iste •á cr itica de q uem tem sido a ll·o. Foi um a exper iencia 

que falhou. 
Neste particular, o {) U e me parece prefer:vel é a ·olução offereo'<1a pela Ccul

missão de Instrucção Pu-blica da Camara dos D eputados :(lO prÓjecto n. 2 9 2, de 

1903. isto 'é, r es tringi•· a equiparação aos estabelecim ento.-; fun dados e custca:! os 

pelos Estados e pelo Districto 'Fed-eral. 
Isto, porém, não quer dizer que deva ser cerceado o ensino particular. P elo

contrar'o, ,penso que - m ·ant' do o actual estado de eousas ou modificado na co•n

formidad e do citado projecto - convém cereal-o de maiores garantias, dando· 

áqueHes q ue não estudarem as materias do curso integral no Gymnasio Nacio·nal 

ou em inst ituto a el le equiparado, mas que nNles se preparam em estabelecimento> 

particula-res, o direito <le pres tarem os •exames -d o m e;Hno curso, quer no Gy.mnasio 

quer €m instituto officiM da mesma natureza, :nas épocas proprias, obscrva•ndo-s e: 

n ess·cs .exa mes as clisposiçõeB relativas á adn1i.ssã o e i-nscripção,, proceStSo e scl":.ação 

em v•igor. 

E sEa coi1CCS ão, já co.ncrct :zada em ;p rojecto de lei, que tomou o n . 326, el e 

1905, na Cam a ra dos D eputados, contribuirá para remove!' embaraço.~ sérios com 

que estão lutando es ta-bclecimmltos ele ensl·no secun daria , q~I e não lograram a equi

paração, embaracos que trarão como consequencia a morte <lesses {!Stabelecimentos 

c, portanto, CO·ncurrentes a m enos para os equiparados . 

Que se assegure, como -que1·ia J . ·Si·mon, (<o d•'reito de -e ns ·nar quando se quer 

c aprender onde se entende,, sem que a acç;ão tutelar elo E Eta<lo procure <lar van-

tage ns a este ou áquelle e,tabelec>mento pelo facto ele clispôr d~ um patrimonjo 

maior ou -menor. 

Na rcalida<le - triste é dizel- o - esta tem sid o quasi que a un ·ca exigenc·a. 

O ensino s uperior tambc111 r eclama un1a reforn1a . 

Referindo-me a el le, -di sse, na intrc,ducção de meu relataria que e< o Cod igo de

Enso•no, cujos defe itos não foram a ;-n<1a pt>Etos em f6co, porque as i n tcrpn•taç;ões 

o annull ara.m - impres tabilizando- o antes de ser executado - -é h oje uma lei 

morta. Subs tituil-o por uma l-egislação liberal e coher ntc é m edi .:l a q ue se impõe». 

M a ntenho essa op-inião, .sem d.esco nhPccr, todavia , que. no que cxhste, ha mu ·ta 

causa util e aproveitavel. 

A clocen.cia livre, que já se acha co·nsignada em no.E sa legislação, pocl e t~á se r, 

ovnveni cmte.mente r cgula 1nentada, um viveiro para cs professores cxtraordinar:os· 

ou ·a•djuntos, que - depois d-e servirem por dctenn'na<lo nu me•·o de annos e darem 

provas que bast!'m - esta rãó, m ed iante concurso de titulas c trabalhos ~ a-Esen.-· 
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timento das congregações e da Junta elo Ensino, naturalmente indicados para s 
Jogares de catheàraticJs . 

Pelo cxan1 c ele aclm."ssão, que deve ser instituído, não como rev~ão dos e.-:;tu 

dos secundarias, .ma s cnmo ,·c r· ficação das apt i<l ões dcs candidatO ' á o.natricu'a 

nos cursos s uperiores, far -~e-ha a •neccssaria selccção entre os que ,-;e querem e~- 

trcgar a est udos que os le,·em, mais tarde, ao cxercicio das pt'Ofissões liberaes. 

I sto, uma melhor div:são de curso~~ , mo.:i ifi cações no proc~·so ode exames , frc

quencia dos es tudantes r egularizada, deter1n'nação de um lio1i tc 1naxLmo para a 

1natricula en1 cada anno (sl•n·:lo exigij a a idade de 17 annos para o inicio d-o cutsn ) 

un1a or•:entação segura no ensi·no - par~e l'm que muito ê de esperar da autcnolnia 

das congn•gações, que con,~érn seja alargado - uma reviisão g eral dos regulamen

tos - un funuizancl o-os. tanto quanto possivel - e tercm o<S dado j á um granile 

passo. 
A or·cação da «Junta el o Ensi·no», como orgão co·nsultivo do Mini s terio, em as 

sumptos de instrucção publica, pat;ece-me de utilidfl!cle manifesta ; se rá um centro 

de convergenc·a de esforços . para que se possa dar uniformidade á direcçiio lle&e 

importante ra 1no 'Cl,e serviço . Sua organização po·derá ciC J' es ta: 

:Membros effec tivos : 

Ministro do Interior, ccm o presi·clentc; 

U m lente ela Fa culdade •de M-cJic i•na elo R io de J ane iro e outro ·ela da B<th 'a; 

Um len te .da F aculdade ele Din, ·to el e S. ::-'au lo e outro ea elo Recife; 

Um lente da E sco laPolytcchnica e outro do Gy.mnasio Nacional; 

O de lega do fi<~cal do ens ino no Districto ·Federal. 

Servirão na qualidade ele m embros honorarioo: os directores d os esta beleci 

mentos feelcraes de ens i·no com sé'd.e nesta Ca·pital c os pres identes das commissõc~ 

de instruc~ão publica do Senado e ela Ca.ma ra dos D epu tados . 

Os representantes cla.s. Faculdades de Med icina e de Direito, Escola Polyte

' chnica e do Gymnasio Nacional serão ele itos annualmente pelas respectivas con

gregações, não pod em.do se r r eeleitos sinão d ous an·nos depa:s. 

As attribuiçõc.~ ela Junta ·deverã o S<' r , afó ra as que lhe f orem da Jas pelo regu

la mento, as scgu-' ntes : 

a) propôr o que fôr conn~niente !SObr e exa·mes, adn1inistração e disci

plina escolares, bem como sob•e a crea ção ele novos institutos ou cursos, 

c CJ'Cação, d esdobramento ou ~ uppressão de cadeiras; 

b) inter pôr pa recer so bre a s propostas das congregações para nomca.. 

ção <le lentes ou professor es; 

c) organiza r, media nte concurso ele titulas e ha bi.}:tações , a l'ota das 

pe~<>as q ue es tivere~ em condições de ser delegados de ensino c dar pa

r ccr so l:>rc a sua rcco·nducção; 

c'l) informar sobre: 

o pedido el e premias e gratificações aos lentes e professare~ e t roca 

<l e cadt>"ras entre elles; ·C, outrosim, d i- 'r a r·espeito dos recursos in ter

P stos ·das çl ecisõcs das C(}ngregaçõe~. espccia1Jllenle quando COllllminarem 

r enas di scipl inares ; 
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os pedi-los de c:;ubveuçõec> para escolas ; 

as propostas da congregações ; 

a suspensão d e um ou mais cursos c mesmo de tod os <·e qualquer 

estabclccimonto quando quae>']uer circu'll"tancias o exig·rem ; 

<) pmmover: 

as t•cformas c melhoramentos d.e que care-ce r o ensino; 

a :mposição de penas aos lentes, professores ou docentes; 

a de-.;tituição dos dircctores de c,;tabcl cim,•t1tod quando se revelarem 

incapazes para o <lcsempenho de suas funcções ; 

f) prepara r as bases ·para o regulamentos c in s trucçõe. que tenham 

ele se r expejida,;; pelo Gonrno; 

g) f nalmente. emittir parecer ;;obre todo e q ualq uer papel que lhe 

fõr ~nv :ado pelo :\l inistt·o elo Interior. 

A ,.rganização de um serviço y.stematizado ele fisca lização de ensino é uma 

neccss llaelc . 

A nomeação <'e delegados que servem junto a certo c d eterminado instituto -

obt•igaelo a en trar para o Thesouro com a rc:spcctiva quota para o seu pagamento

é alta.menlc convenicnt.• . 

Cercando C.'SC<l fun ccionat•:os de gal'antias, mas tor.nanclo obr igator'a a exi

g!:olcia ·el e req uisitos, que deverão <>CJ' apura<lo.; pela Ju•n ta elo Ens·õ no, para a s ua 

investidura, poder-se-ha ter um corpo de fi scalização que lcYc a todos os pontos 

elo paz a acção do Govet•no l<'eclcral no sentido de amparar e diffundit· a instrucção. 

Em cada Estado crear-lie-ha u.m Jogar de d elegado fisca l e oo auxiliares que 

forcn1 nC'C('Ssario.s para inspeccionar tu'do Que ~c refer ir ao en.sino. 

Sua m:ssão não será ass istir a exames - quando assi te - c legalizar do 

cument<h' com o sru vi<Sto c a ssigna tura: será vis itar todos os esta.belecimentos 

officiars c particulares, equiparados ou não; reunir a legislação estadual e muni

cipa l sobre o a ssumpto; examinar programmas; obter dados, cstat,.sticas e infot·

maçõe.s-; es tudar as condições <lo me! o; colher, em s umma, todos c quaesquer ele

mentos que poSO'a.m - devidamente aprecLado - sn ' r de base ao estudo <lo que 

ha c elo que é precioso fazer. 

Os r rlatorios Jnensa<'s dos dclegadoo - que deve rão se r bem t·emun.e racl s para 

que se lhe' prohiba a accumulação de outras funcções - conterão, além ela parte 

propriamente expositiva d e fa ctos e aconteciment-os, a indicação de medidas e re

form as q ue a prat'ca in<licar como conveniente.. e ute's . 

Estabelecida como norma legai a nomeação por um c.spaço ue te.mpo prefi 

x ado c cr~aclas Yarias categorias ele flscaes , estes terão na r concl ucção e no 

accrsso para classes superiores o est imulo e o gorto que se r quer para que possam 

co rrespc>nclet· á confia·nça do Govr mo. 

Em resumo, o qu e é indispensavel é que, organizad o regularmente, esse s et·

viço srja uma reali cta d~; actualmente p6de-<Se affir.mar qu e não existe . 

D Rpe nsando-me de tratar elo ensino especial com applicação immediata á la

voura, commercio, indus tria ·~ artes - ma·tc1·ia cuja regulamen tação caberá, pela 

lei n. 1. 606, de 29 d e dezembro u ltimo, ao i\'finisterio da Agricultura - rl ou po r 
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finda e; ta exposição. Ella traduz o meu pcmto de vista pessoal sobre a projcctada 

reforma ela instrucção publ 'ca. - Augusto TaW<Tes ele Lyra. 

A' Commissão el e Instrucção Publica. 

•SESS.&O DE 11 DE SETID1JBRO 

O Sr. Teixeira · Brandão - Sr . Presielcnt •, a Comouissão de Jnstrueção 

;publica vem, por meu intermedio, a!pres<:>ntar á consideração e á sabedor ia da 

Camara, o projecto que formulou sobre a reforma do <:>nsino publico, proiccto 

baseado na ex;posição com qu e o Sr. Ministro do Interior justHicou, perante o 

Sr. Presidente da RcJJUblica, a necessidade de uma tal reforma. 

E' bom ele ver, Sr . Presidente, que em uma QU• ?stão tão complexa como é a 

da t'Cfomna. do ensino publ ico, sobretudo qualllclo se refere aos 3 gráos em que 

ella se divide, não era possível -exigir-se dos me.nbros da Commi~são perfei·to nc

côrdu em relação a detalhw; .entretanto, cada qual resalvando o direito de, na 

Camara, cxpõr a.s suas ôiv,eng-encias pe5$oacs em relação a ess?S detalhes, en

tendeu, par·a pres-tigiar o proôe~to, a~si.gnal-o S€1111 r!'6trieções. 

A oCtDTuT.i r~ão é a primeira a mco:noh.; ccr as deficienckts do projecto, aliás 

justificadas 001 g1·ande r,>arte pela necessidade de adalJtação noo moldes constitu 

cionae;;; mas, ac1·edi·t-a que, com a collaboração utilíssima e efficaz da Crumara, 

serão sanadas . m granlde parte cs as dericiencias. (M1tito bc·m, ?rWito bem.) 

'Vem á :\resa, é lido e va= a imprimir para entrar na ordem do. trabalhos o 

seguinte projecto: 

Autorize< o Goven.;I(J n retonMlr o elLSino sec"ncLario e swperi.or e a 1~romovcr o Parecer da Com
ele on.vo/.vi?Jvcnto e a lli/J"são elo cnsim<J 1n·imario de accórclo com a-s ba-ses que 

cBtnbe/.ece 

'Dando cumprimento á pronnes~a que, no seu pl'ograrnn1a de governo, fez á 

:\Tação, o Sr . ~Presidente da Retpublica, na men.sagcm dirigida ao Congl'3sso, aco:m 

panha.da da exposição de motivos do Sr. :\1in!stro do lnterio~, suggeriu a con

veniencia da reforma geral do . :; l's in.~ publico, nos molde;; que alli assig.nalou, at

tcndendo, dessa arte aos reclrumos da oljlinião, ás exigeneias Ida auminish·ação 

publica c ás Nl.;pon•abi!idadcs qu." do seu elevado car.go lhe adveem . 

r.nutil n.os parece a·ocentuar a UJ·gencia e a nec.essidade de oppôr um para

deiro á de>organização, á anar chia , á coufusão e á in co h ' rencia que dominam 

nesse departa•mento ad•mLnistrativo . 

A o,pinião publica, por seus orgãoo competenteR, já ljlatenteou o a!anme da 

<:onsciencia nncional .. >nl sobrCGalto pelo futuro das instituições, cujas raizes no 

missão de lnstru
cção Publica 
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•olo safaro, que o analphabetismo cnge~:dra, não encontram sei1·a que as av!l·ent~ 

c robu,teça: o poder publico, !!)elos secretai'ios do Interior, repetidas vez-es, tem 

a ·J.gnala'Clo, aliás platonicamente, no.; relatorios e.nviados ao Congre o, Q:Je o 

ensino publico não -passa de tuma farça que avilta a Nação, expondo-a ao ri

dículo ·< ao ,-il;tpcn{!io; mestres e discípulos, e n.J'inal todos aque11e.s que, alheios 

ou lil:J.: rt"" das utopias de um irutern-acionalismo chimerico, lidando com cousas do 

ensino. con.servam radicado no coração o amor '(]a J>a tria, estão accordes em que 

a ,·efornw pe>r exccll encia no act.ncLL mont:ento, é a da insto·woçâo lJ1bblica, 1"·oble

ma que rlc•c ~er enfrentado oont desas.;'Omb?·o e , ·csolviLLo o0111 firmeza. Convicto 

d:' que em tudas H•3 sua~ partes o ensino tie liga, se harmonll.a c se entrelaça; e 

de que, quat:do outros motivos ele 01'dom -política, 'Clecorrente dn c sencia do re

gimen a dopra.do pela Nação, que se apoia no uffragio popula r, não o cxigiss', 

s~m ba · e estavel ,eria a refonma que não vizasse attingil-o, directo ou inclire

ctamente. de ele os alicerces a tê a cupola, o i Ilustre Sr . !Ministro do Interior as

sim opina, indicando os meios d·~. no seu conceito, obter aque:Ic clesiclerCLtmn . 

1dentlco omodo de Yer tem a Comomis;;ão, embora em cam,Jlcto a n•ta goniscto 

com a ()ij)inião do minente •Sr. Dr. João Barba lho quando, nos seus Comllwn

t nrios cí Con.•li tutção, doutrina sobre o papel dos Esiados c ela União em malcria 

de ensino publico, baseada, pot·êm, nas deducções que resultam da observação. dos 

pmpd ,; fu·ndrumentos em QU.: repousa o regimen republicano, bem como da pra

tica de todo.; os goYer.nos clemocra•ticos, máo grado as preoccupações theorica:· 

elos doulrinarios que, ciosos da liberdade individual, CYPpôem ao real in•ler- ssc ela 

collccth·idade - que é a !:\ação - os direitos individuae com ella em con

flicto. (1) 

.~s nações qu,: mais se caracteriz-am quer pelo desenvolvimento da iniciatiY::t 

indivi'(]ua l. quer opela descentralização aclministrativa, quer pelo espirilo demo

cratico elos respectivos gov·<> t·noc:;, soja no intuito de manter a cohesão nacional 

que e fôt•ma no ca ·linho escola r, seja .no de /Preparar -se para as luctas econoomi

cas, 0u Yão, com eff.,ito, progressivamente .estendendo a sua acção do centro para 

n pcnrheria em materia de en. ino ou, resolutam ntc, como a Suissa, chega.m a 

ndclicionar ao texto constitucional cli,posições que pe1m1ittam a int?rvenção, sem 

o~fenàer a autonomia dos governos locaes (2) . 

(1) Partout aujourd'hui !'Etat inspccte .et c ~ux qui se méfient le plus ele 
«es empietem nts reconnalssent que ·c'est Ioà sa fonct ion naturelle, son rõ;e norma\. 
L'Etnt qui n'i,,pecterait pa> erait accusé d , routine et cl'insoucieux: Il man
QUet'3it à son devo ir. A u beso in on le !ui ra1Jpellemi•t au mo:ndre inciJent dont la 
moralc ou l'hy·giêne aurnient à souNri•·n. P. DE CoUBEHTTN, Note.s .s1"'. A'écltwaticn 
DttbUqllt'. 1901). 
· (~) .L'in"truction popuh!ir., reconnue suffisant il y a trente ou quarente ans 
nc l'est cerlaincment plus aujourd'hui. La concurrence exi.ste dan -ce doma in e 
comme dans lrs autres, <t il cst cert<ti-n que l'on a fait au•tOUI' de nous, en France, 
en Allrmagne, en uêcle, aux Etats-Unis eles progrê considerables en matiêt~ 
d'enseign!'mets populaires. 

•C'était dé':ià l'opinion de beaucoup de bons esprits, ll y a un quaot de siêcle; 
mnis le rej!'t êcrasant de l'arrêté con,tiotutionn I du 26 novembre 1 82 dit «d U bailli 
scolaire», -c réant un burcau charge de la surveillance de l'enscign '.ment primai r 
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Na ln gl{l)ten a , de mod o an alogo fo i ,e .man ifestando a acção elo Estado . A 

p rincilp·iO, por meio el e s ubvenções, depo is com a creação do Departamento cl • 

ed ucação em 1839 , veréLadeil·o mi nio;terio da in t rucção publica; em 1 70, com a 

Jei da e:Jucação elom()n tar, m~oificad a pelo bü l d.~ 18716 e ma is rad icalmente pelo 

de 1902 . E m todo ocaso, quancl o .se vê, como à iz Coubertin «les célébres '"Fublic 

Schools" d' A.n gleterre, c i tad ell e du ·pa r t icu la ri s.me, in cliner á leu r tour vcrs l'iclêq 

d'u n con'lrôl-e o•ffi c L: l et leu rs H ea<:lm ct8Úr s, t·éu nis, en con férence, cliscuter fa

vorablement !c p rín cipe de l' ins pec ti on ,, pócle-se pôr em cl uv icla que, nesse sentido, 

uma irr esis tivel eyolução se ope r a?". ( 3 ) 

Nos Estados U nidos, a mesma co tTente se obserYa . O d"'Partamento de C'<lu· 

cação, com séde em vVashington, é já o orgfto d.~stin ado á centralização ou á 

Jnsp ecção f u t u ra do ens in o p ubl ico . 

·D e resto - s i pr.eva!ccessc tl dou trina que vi•moo co.:n bat0ndo, a sobe l'fl llia 

nacional seria un1 a f.icçã o rid icu la, a nação não exist iria s i não virt:.talm·~~nte e o 

poder JPUblico não represen tar ia si não um oansO J'Linm, de .pessoa~ que alcançara!ln 

o qJOder p or um acciden te inic ial, occu·P•1tla...; e<n prev.,.nir o accidl'nte final . Sem 

ba.se moral , s em u nida·d.e e COII11Hl1Un h ão ele pensam en tos, não ha op in ião que JH'C

val·eça, vontade que actÚre, e .nação q:.1e s ubsisota. 

1S i do .gera l l})aSrSannos ao 1Jn rticu la l' e nos de tivc nm os nas co mpetenci fus d ~ 

cada d"partam en to ,,.d mi·nist raHvo, Nll face ela co.n. Li tuição que acloptamo.s, ve

r ifi cando q uaes as· f un cçõ·s que lhes €ão cornmetUclo.s no que se refere ao en 

sino publi co, sob relevará C04DO vcPdade incontClüavel que ao municipio foi aHri 

buida a i ns trucção p rimaria, ao ·Estado a secun daria, á Un ião e aos Estados, 

CUII11Ula tiva.mcn te. a secu ndari a .e s u t> cr iOt'. cu j a leg islação, no Dh"ri cto Federal. 

ê pr ivativa el o 'Co ng t·esso Nacional . 

public .marqua u 11 t. •mps d'al'l'êt c:an .. , lrs effo !'l<; tentés par la Con.fédération tJour 
venir en aicl• à l' école du peuvle . 

Divers éyén.em ents, cependant, contribuerent à te nir en évcil l'attention dcs 
autori tés . 

Les cxpositi ons n ationa l?€ de 1883 ot de 1896, les r&pports que rurent réd igés, 
les sta tistiques e t les ·enquê tcs cru i fu rent faLtes à cctte occa ion pcrm irent ele .se 
rendre u n com pt =- assez cx uct de la si,tuat ion de l'cn cignem.ent prhm a ire en ,S uissc. 

•L >s a nn·écs s'écoulê rent, mal,; 'à l' id ée do subvE>ntion lcs can tons pou r permettre 
de d i tr ibuer ;;ctte instruct i·0n JH imair > snffisanlc subsi ta .. -\pres de Jongnes an
nées d ' at ten te. ·pcnclant le>quelles la patiencc des part isans de.s .subvcntions à 
l'écolc pt· im a ire fn r m i.< à rude éprcuvã aprês cle6 n ombreux débats au sein de.s 
chacnbres fédérfdes, on f init par ~·e mettr~ cl'::~cc,ncl SU l' Jcs tcrm es d'un projct d'ar
ticlc constitu tionn cl 27 bis, a insl conçu : 

((D ':'I ~ subven tiors son t a l: oues a ux cantons cn vue de leR aidcr à rem
pli r l~urs ob' ig<ttions dan.<; !e d~ma i n~ ele l'instru ction pri·maire . 

!Lo. lei r êgle l ' ex~cu1ion de cette cl isposition . L'or.gani<ation, la dl 
rection et la suiT~i llan ce de l'éco! , primah e deviennen t ele In compétencc 
des cantons, ous ré~ources dea el iRposition.s de l'a r ticlc 27 ele la consti
tut ion feclé rale. 

Soumi.s á la Yota.ti o11 d u opeu,ple d d •'S :mtats , le principc eles sulJ
vent ions Rcola ircs a ét5 con•acré par lc vote popula ire c1 23 novc m bi'<! 
190·2 · " ( l'fi-'loire el e l! instr11.ct i.o.1. et ele L' 6cl1,ca t ion, par FRANÇOIS GuEx . 
1906). 

(3) L oe . eil. 
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A e1'i lcncia do texto cor.stitucional não comporta, em nossa h um il de Qpinião, 

interpretações outras, por mais eng>?nho;;as que sejam . ::\ão obstan te, r. em por 

isso cse no ~ afigura i-mpo~:::; i \·cl a i ntervenção da U nião, onde fôr n1istér, um n. 

,·cz rtue ella se faça indil, .:cte mente, de accõ rcl o CO Jn os governos locacs·. no sen

tido coll!mado. 
~a rxposição que aCOllltPanha a mensagem, por esse alvitre se decidiu o i llus 

tt·, Sr. :VIint.;tro doo C\'egocios elo Inte rio r e da J ustiça, qu.ando d iz: 

c<Actuúmcnte, julgo basta·nte que os 1JOderes fcder.aes esUmulem a in icia tiva 

paPticular e robusteçam o:; .,sforços don EstMlos, en trando, si assim entender em, 

em accõrdo CCíln elles. 
·Aliá,, a doutrina de que .a União deve procurar esse accônl o já está cons i

gnada em nos~o 1· gislação, como se evidencia. do dis.pos ith·o constante do ar t. 7° 

da lei 11 . 1 . 617, de 30 de dezembro ultimo . 

Assim, poder-se-h a estabe:ecer que a União promov._rá a diffusão do ensino: 

a) ijJOt· accôrdo cem os Esta.dos, mediante ob.ases que forem combi-na -

das; 

b) subvencionando, t rnpom r iamen te, escola,s mantidas por particu

lare!-5, aFsociaç;õcs ou nlunicipal idades; 

c) fornecendo mob ilia escolar, liv ros ou outros a uxil ias que forem 

detel'minados em lei; 

cl) fundando ,. custeando museus c bihlio tlcecas escolares; 

e) creanclo csco~A$ nas colo.nias civis e milHa res e terr itorios fe -

denle:-;. 

Entt-e as bases a que '' · . refere a Jettra a., convé m que figu rem : 

J) idoneidade technica e •moral do professor; 

lf) ausencia ele outra escola no nl&c..u o log·ar ou, no caso de hav.-:r 

outra ou outras, que n prlj)ulação a que deva servir a esco:a subvencio

na-da seja superior a mil habita.n•t , ; 

IJI) ter a escola uma. frequenc ia méd ia a nnual cl 25 a lumnos, pelo 

menos; 

·IV) se r leigo e graluito o ensino ; 

V) Estarcom os programmas de accôrdo co·m os que ti verem sido of 

ficialmen te adopt.aclos; 

rvi) ficarem as escolas sob a fiscali zação da União emquan·to sub 
,·en cionadas; 

VII) ter a União o di reito de suspender a subi" nção, desd.: que dei 

xe ele ser preenchidA qualquer das condiçõ ' s; 

VIU) ser o Estado obrig.a do a manter a escola que fôr subvencio

nada !Pela União, logo que cesse o a uxilio a q ue esta se obr igou •po r cl~

terminado numero de annos . 

c'Jão basta, entretanto, fazer a lei. Para que ella possa ser executada pro

vcito>aol! ente, é indispensaYel q u.: s<>ja conhecido o estado real el o en ino p r ;ma

rio em t oJ a a Republica, convindo rpara isso dar nova organização á segunda sec-
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ção da !Director.ia do lr!tel'ior, á qual caberá, além de nutras, a attribuição d .: 

colligir dados estatistlcos e inCormações seguras, sem a quaes esse iinportante 

s en·iço escolar não terá u·tilidade pratica, nem corresponderá aos fins a que I! 

d~stinado. » 

·Pa€sando á refonma do ensino secundaria, «t.:m dos tre, gráo" l"m que o es

pirito classico di,•icliu a instrucçãou, accentúa que «{[Uem estudar com carinho 

o problema do eno>ino publico no \Brasil e conhecer o;; agentes d ~ ua desorgan iza

ção, certo não vacillará em affirmar que a reforma do Gymnasio .Nacional se im 

põe; que o actual r.•gi<JJen dos collegios equiparados não dará. resulta lo· bencfico ; 

que o systema dos exames parcellados está dCiniliVlamcn•le ju :gado c condemnado. 

E cont inúa: 

«Si não fossem considcraçõ ·s valiosas e procedentes, a que é preciso attender, 

cu pugnaria, prelin1ionarmente. pela extincçã.o do Int.eniato do G)'<mnasio .:\'acio

na!, por não condizer bem com a missão do Estado a manutenção de estabeleci

mentos que tenham este carn.cter. R :x:onheço. porém, que, por ora é nece~sario 

cond.e·cender com a sua con•cn·ação, af:otenuando, entretanto, os incon\' ni ntes della 

resultantes . 

.. \ssim sendo, julgo acNtado <t u~ o ensino ministrado no Instituto , q:.~e deve 

s er o typo modelo à e nossos J;·ceus, obedeça a u•m noYo plano .. Divid tdo em do us 

cyclos - e .não ha originaficlaclc na idêa, porque no paizes mais a•cleantados 

da Europa está ella victoriosá- eleve-se l':servar o internato ap<:nas para o pri

meiro, que será encerrado no quarto anno, mantendo- ' · no externato os outros douo; 

cyclos. E' vel'clacle q:1e esta cliYi ·ão~ a 1neu v -r ele renrs vantag-ens, tem contra 

si a Qpinião c o ç:.arecer el e a!gun.·: mas quem se dedica ao estudo, sab, bem que 

não razoavel que nesta mat~_rioa abandonemos ele· modo abso:uto o exemplo elos 

povos cultos . » 

Cons o>q:Jente cem tat>s opiniões lembra o illuo;lre .mini.-.tro uma r<'Corma que 

tem por escopo .;ubm ini t·rar no primeiro cyclo t~m conjuncto ele conhecimentos uti
tisavcis q?te se 1Jossa ·Cons iclcnw nma càt<cc~çii-o ·.-eg,.lcw, Jntegrado esse cyc!o por 

um outro com applicação especial ás sciencias c lettras, destinado o internado ex

clusi\·amente opara o em>i'no do curso fundam enolal e o externato para o complcmen

taL 

•Ai nda que a.po!qgista elos conocur~o.,; na investidura <lo professora do. á Com

missão não rErpugna a ceei rar as icléns contidas na ex·posiç:ão sob r = o a $Utupto com 

as rcsí:'ricções im1]JOstas nas t:•xigencias nella enun1cradas. 

«a) diploma de becharcl _ou doutor por qua:quer cu r. o superior ou 

de bA.c ha I' e! em ciencias ou leHra. 

b) na !alta, certidão de exame de profes;;,"Or pcra'llte a Comgregação do 

Gymnasio Nacional (fei•to de n.ocõrdo com o regulamento que fôr expe

dido); 

c) cacJ.erneta contendo um o,.,,- ;.culwn vitce do professor, vit;ado pelos 

delegados fi cne~< d· ersino em cuóas circumscripçõe;; ·tiverem exerc ido o 

magisterio do ensino integral; 
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fl) iivros scient ificos e clidactico" ÇJUe ti1·erem publicaclv sobre a ma

teria da cadei ra cuja reg ~ncia r;;retcnU.a.m; 

c) ·tirocínio no magi:<terio particular ou elos Estaóos . 

Com estes titulos os candidatos poderão se r clispensaclvs ele owtro .qualquer meio 

ele J1abilitnção, ·dPsd , q ue as congreg·ações , por ma-ioria absoluta de vo•tos, os .pr o

ponham em lista dupla a{) Gov.erno, que, ouvida a junta de ens i n·o (de que me 

occu•parei clepais), ,poderem escolher qualquer clelles ou mandar, fundam entando o 

seu acto, fazer o concurso cl{! aHoYas. 

De moela iclentico se manifesta em relação á vitalicicdacl? e aos ex ames par

cellaclos. 

Quonto ao regimen dos <coJ·legiO'S equiparados e ás preJ'ogativas ele qu, gosam, 

não se l!)reoceupa a ICo.mmissão, imbuicla cQmo .está, ela ~rteza de que, com o exa

m2' ·pré·vio de acltnissão J1as escol?Ls superiores, cuj a adopcão ella propug;na, serão 

sanadQs os males re ultantcs ele um prepa ro mental d-eficiente para a comprc·hen

ão das respectivas disc~plinas. 

De resto, só assim pod er.á ser feita a se·:ecção conveniente dos que poderão 

<;.:gu ir com proveito as profissões libernPs, sem ao cabo ele seis a nn os pe rd idos constL 

tuir.em- se meros portadores de cli.p loma e eternos p1·etencle!!l s aos empregos publi

cOI!. 

A mesma col,formidade de vistas mantém n Com missão com o Sr. Ministro elo 

Interior. no tocante ao ensino superior, cujas remodelações d:verão consisti•r, an

tes de tudo, em dar-l·h~ {) cunho pratico e profissional de que carec:, bem como 

expurgai-O ela in1crferencia continua e impertinente elo •poder politico que, conti

nuamente, e interpõe entre ·lentes e cUsciqJulos á \lacliagem e ao desrespei to aos 

mcstr·es . 

.-\credita a Commissã{) que, outorgando-se ás faculdades a personalidade civil, 

"~pprimidas nlguma cad eiras meram nte theorroas. ch:sclolJmclas ou•tras, cu jo en 

sino simullaneo é prejudicial e imperfeito, dotando-as ele laboratorios, off icinas, 

hospitacs e 1ne-ios pra;ticos da aprcndizagc.In, de maneira n interessar desde logo 

os dif;cipulos na te-chnica e na aJrofiss-ão a qUe se clestinnon, o regim "n ele frequen

cias • .se ol~tct·ará imtned i ata.m~ente c un1a nova era começará para a vida elas fa

culdades. 

Pensa a Comn1is ào q ue uma JProv idencia deve ser ton1ada en1 re1ação á pre

roga·tiva, sem maior reflexito conceàicla ás r-aculclaclcs Jin·c.,, de exp clirem diplo

mas que habilitam para o exercício dns profLssões libe ra ~s. ""a impossibiliclad~ de 

cassar-lhe.;; semelhante prerog>at!Ya, conviria submettel-as n uma fiscalização per~ 

manen•te e efficaz, ele modo a impedir os abusos e facilidades com que, com rara,s 

excepções, illuclcm a le i no intuito reprovavel ele ·angariarem discípulos, de cnjas 

me~salidacloo lhe aclv·e=m todos os proventos . 

Cotno quer que seja, pouco se conseguirá com a reforma elo ensino superior s i 

as faculàad.es livres tncri·tn inad·as CDntinuarem, so1n peial'i, a ütbr icar en1 dous an

nos doutores, aos quaes serão nivelados nos direitos e prerogativas a.quelles que nas 
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rnculdaclc oUiciaes só depok; de mui-tos annos de inc sante labor ocon.;eguem obte-r 

diplomas. 

INo intuito, aliás, pouca louvavel ele libet'tar o en ino da tutela elo poder PO

lítico, cu jos inconvenientes a Cccnmi.,; ão nã.o se c..'LnÇa doe assignalar, e igualmente 

de iruspeccionar, fiscalizar, promover e su,perintender o ensino publico, lembra 0 Sr. 

Ministro a creacção da J U1>ta do Ens6n;o, co>no o>·giic consuU"vo eLo llli!â.sterio em 

a88'lb111JlltOS (~6 itnSt!'UCÇÜO pt~bUca. • 

Organiza-o. do seguinte modo: 

Mini tro do Interior, como v residente; 

Um lente da !Faculdade de Medicina do iRio de Janeh·o e outro da Bahia; 

Um lente da •li'aculdade de IDireHo de S. Paulo c outro elo Recife; 

Um t: nte da Escola lPoly:techntca; 

rum lente do Gym'llasi<> . 

d legado geral do ensino elo Di trioto .Federal, servindo como membros ho

norarios: o elirectorcs -dos estabelecimentos ofederac de ensino com Réele nesta Ca

pital e os :Pl'o ' iel ntps das 1Commissões ele Instrucção ela Camarn e do Senado. Os 

repre.>.entantes ela· .Flaculdad , s ele Mooicina e ele !Direito, ·Escola Poly·technica e. elo 

Gymna«io Nacional serão eieitos annualmf:n•te pelas re9pectivas congr gações . 

não podenJo ser oreeleitos s i não dous a,nnos <lepois. Dâ. â. junta as seguinte<; 

a ttribu·içõe.s: 

a) ;ropM o que fôr conveniente sobre exames, administi·ação e dis

ciplina escolares, bem como 90bre creação de novos ill'lst itutoo ou cursos, 

c creação, de-dobramento ou -~uppressão de cadeiras; 

b) inlerp<>r parecer sobre a~; pt'Opostas elas congregaçõ!'S pat'a no

meação de lentes ou pi·orcssores; 

c) or.ga•nizar, •mcd•iante ooncw· o <le tí-tulos c habilitoaçõ s, a lista das 

pe.;soas que estiverem em condições de ser <lelegados ile ensino e dar pa

recer sobre a .sua t-econducção; 

d) in.f{)rlltat· S()l>r.e: 

o pedido <lc premio,; e gratificações aos lenlcs c professores e troca 

de c:l•deiras ent1·e elles; e. outrosim. dizer a •·espeltio dos recurso>< interpos

·tos, <las decisõe~ das C0·11'gre-gações, 8Specialn1Cnte quando C0Jn1nine.rem 

penas discipli'n>ll'cs: 

0o3 p di<los c1 subvençõe ·;:-ara escolas; 

·as ;:>r·opostas das congregações; 

a usp~nsã!o de u:m ou mais cursos e •mOOJno de todos ele qtJalquer 

e.sta.belecimento quand!o quaesquer cit·cum stn·ncia · o exigirem; 

e) promover: 

as refoim.la.s e melbonamentos de que oar.ecer o ensino; 

a bmposlção od-e :penas aos lentes, professores ou docMtes; 

• 
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A <l~stitLLi ção dos dú-ec tore;; ·de estabeieci mcntos qua•ndo se revela,rem 

incapazes para. 0 desetn;,)CI11ho de suas funcções; 

f) .prepa·rar as ba.;es pana. o.~ regulamentos e á·ns trucções que tenham 

de ser expedidas pel·o Gover.no; 

g) •l'Lnalmonte, emittir parece!' "obre •todo e qualquer •papel que lhe fôr 

en via!Clo •;:>elo Ministro do Interior .• 

__ __ ..e.;_ 

•Na ultima JJarte da sua ex.ptOsiçiW, o Sr. Ministro, condemnrundo o actual 

processo de fiscalização do ensino, pr.opõc, com maior criterio de exequ ib ilidade 

pnttica a organi-,;a.ção ele um ~erviço sys t eomatizado a tal fim ·des itnado: 

C<Em cacla .ID.stado crea r - se- ha Ut11 lagar de <lelegwclo fisca l e os a·u.xjl ia ret; que 

fOrtn1 n eces.sariJu..; pa ro, inspccciona r tu.do 1qu•c ~e •r efer ir ao ensino. 

Sua .missão não será assistir a exa mes - quando -assLs.te - e lcg·alizar el o_ 

cumontoB com o seu v ·i-sto e a: ignatura : será vi.-;.itar todos os estabe:ec:i mt.,ntos o(

ficiaes e rpa.,rtic ulares
1 

.equ iparados ou ·nàlo ; •reun ir a .legislação esta-d·ua·l ou 1nun.L 

c i;>al sobre ·O assum.pto; exam inar prog rammas; .obter dados, es tati s ti<\fl.5 e infvL 

mações; .estudar as condições do meio; colher , etn au u]ll11a, ·l-O dos e quaesquer el.e

mentos que possam - doevi<l a:mente apreciad10s - serv·ir de !Jase ao etitudo do que 

h a e do que lê .preciso .faz er . 

tOS relatarias !llH~nsaer:; dos delegad,Ots - que ãcverão ser bem remun e.ra,d os para 

qu.e se lh es pnohiba a accuun.ulação de outras .funoeções - conterão, a·l~ru da par te 

propr!a:menté expos itiva d·e factos e aco.n·teci m entos, " indicação de m edioclas e r e

formas que a praolica .indicar como con ven ien tes e ·utcis . 

Estabelecid a co mo ,norma legal a momeação lj_)'Or um espaço de temiJO p·rc·Cixado 

c crcadas varias oa.tegorias de fiscacs, estes terão na reconducção e no accc.:;so para 

classes .;; uperiorcs o e.st>mu!.o e o gosto que se requer para q ue possam corrc:spo,nder 

á confiança <lo !Governo. 

Em resumo, o que é indispensave! é que, ·orga•n i%ado l'egularmen te, esse serv iço 

seja uma reali clade; aotu•a.lnwnte póde- "e aH•i11mar que nãJo ox ist e . 

•Gorres]J'ondendo uo ruppello do Sr. P res·identc da R.ep ublic.a, a Gomm.i.~são julga 

<l c .seu d ver off rece t· á a ])l'eciução e app.rovação da Cam ara dos Depuba.dOC< uJll 

proj ecto de lei •que sonsubstaneie, ém suas .linhas ger a.e.;; , as idéas ca;:>it aes da re 

form a "·em od el•a.dora do ens in.o pu1blico . 

ão se arr eceia a Comrn issão da ce-nsura em qu e ·~rossa incorr er de a ttr·ibutr ao 

Estado a Cuncção d<> >fu n da,r escolas, de legisla r sobre o ens ino, de .pt·oover- lh es a 

diffusão e de f.iscalizal~o . 

. Procedendo, clessa a rte, o Est•ad o nã:o impõe uana dou trina, nãlo pret ende mode

lar as consciencias, da.ndo-•lhes u·ma .feição p!H·ti cu,larista, mas supprir a s faLhas 

da tniclat!va indh'-idu.al, as defic icn >as dos .gov·et'nos loca es e as contingencia s de 

toda a ordem, em pró! da u.n·id·a cle ·nacional . 

. 0\,bs!.lrdo .parece o •·.eceio de que () Esua.do poss<~. tmpor •uma doutrina. os factos 

sc ientlf.icos .~ã.o reaes ou ·falsos . S.i r ea.es, u conscienoeia os a~ceita; s i falso.~, 'llào 

ha •;:>ode r capaz d .e torna l-os ve rdadei ros, e couno taes acceitaveis. Demais, não J1a 

• 



pdncipios absolu to~ Sobre toda.; a.s cou.,;as hu nHtnas si l\Jlgo permanece oom o 

dog'llla iromutavel é a relatividade dcllas. O Estaclu, jus.politico, eleve S)l.bordinar 

as leis ás contingenciao; sociaeo;, ás .c nd.içõc.s doa. vida d asociedade, e ninguam dirá 

que no m.omento actu;l.! da 1.10.;sa .nacionaíidade o E.;tado intervindo em uestão de 

ensino, usurpa uma func~ã.o ou exorbita invadindo a esphcra das attribuições pri. 

vwas . 

. J ulga. a Commissão . bEm interpretar o sentin1ento da camara dos Deputados 

a .dar aH-has da confiança que lhe ins~ira o Governo, assig.nal.ando, ·a.penas, ;no 

projecto que su.bme.tte á dio;cussão, ao; bases dentro das quaes deve ficar autori

Z8Jdo o Excculiv.o c exp lanar e reg·ulamentar a n1ateria, sern_ deter-se en1 ·minuden_ 

cia s ·que, em urn corpo collectivo, c<:>mo as as5cmoléas legislativas, detenrnln.ari<um 

discussões esta reis .e. intot·minaveis, cu jo re.;ultado seria ccrrnm cnle, protelar ,po.r 

tempo im prevhsivcl a passagem da .lei com grande detrimento ua cau.sa publica 

e m·a·ior descr·eclito das dclibet·a~õcci de taes assemi.Jlêas oriundas. 

IGuiad•a •J)or esse pensamento, a Ootntnissão, calantlo dh·erg~nclas em pontos 

de detallte, que, portanto, não lhe alteram a substancia, resolveu apro;,;entar á con. 

sideracã:o e .sa•bedori a da Camara dos Depu ta dos, ass ignado por· todo.:; os memt·r os 

que a compõem·, o projecto -segu inte.~ 

Art. 1. ° F ica o Governo autoriza.nd.o a re.fonnat· o ensino S<'Ct111darh> e su.perior 

I~ pr.otnover o desenvolvimento e a diffu,c:;ão d{) ·ensino r .. r: ln :. :- io, podendo, llOIS 

.tr:rmos dUJ!a lei: 

a) ~slabe!ecer escolas nas colonias civis e militares e nos territorios fed erae!l; 

b) subsidiar temporariamente escolas fundada :;-or particulares e ll&;ociaçõos; 

c) auxlliar ·a.s •mu.nicipaliclades c os governos e.staduaes, ín e<liante ac:côr~o com 

e.stes, para fundação e manutenção ~ escolas na.s localidades onde nii.u existires-r• 

ou, on•J.e ex isti-ndo, foram insufficientes para a rcspeétiva população. 

1. 0 P.ara que sej·am concedidos os auxilias e sttbvenções - que correrã-o !J'-'1 " 

verba para twl fhni annualmcnte' 'destinada no or~awcnto do Mi.nisterio dó IntlJrior, é 

indispcnsavel: 

·I, idoneidade "technica e m oral do prof•-~ •'Or; 

II, inexUtcncia de outras escolas no 1mesroo Jogar ou, mo caso de haver outra 

ou ou tra s, que a ·;:>opulação a que eleva ~erv i r a esc<>la subvencionada seja S'Uperior 

a 1.000 habitantes; 

•III, ft·equ e.ncia média durante o anno de 25 a.lumnos, ,:>elo •menos; 

·.I \'~ ser o ensin~o ~leigo e gratuito ; 

·V', ter o progra mm a de a ccõrcÍ o com os official rnente a dopl.ado" ; 

VI, f icar sob a ,fi.sca.lização permanente da União, emqua.nto d·urar •a subven~;á<J, 

que serã suspensa desde que for infringida qualquer das condições mencionados; 

VII, c10nt-rahir o E.~laclo a obrigação .de ·manter as escol·as subvencionadas logo 

que cesse o auxilio a que se .tenha ot·rigaclo a União pot; um de terminado nume~o 
de a.nnos. 

§ 2.0 'E>m qua•lquer dos casos das lettras b e o ficará a ~~eoJ.a s·ubve.nclonadlt 

Projecto 
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sol> a fiScaihação da Onião, que pod~;rá caS<>ar a subvenção l~o que cessarem oa 

motivos que a determinaram. 

d) a 1·e[Ollllla.t' o G.Y"Illll•asio .'\acionai, no sentido de adapta.Lo it.s exigencias do 

en.~ ino anqdenno, distribuindQ a.s n1atcrla.s de tuaneira que, àepoitti de uw curso fl.lJn_ 

.damental ae quat ro annos possa o ttlumno, conforme as i•nclinaçõcs do seu e<!pirito, 

seguir o cl.Lr.,o com;:>,Iementar ou entrar para um in.stituto techníco ou JHOfissi.onal. 

[. O curso I\.Llldamental coruprehenderé., a:lêm do conheci.mento da J1ngua. ma_ 

terna e do estudo opratic.o o e ctuas linguas est rangeiras, á ,e.;;cc:dha do a!Uln no ( fran 

.ce~a., ingleza, allernã ou dtaliana), calcuiio arlthdlletico e .rulgebrico, g'eouuetria phcna, 

geg-oraphi<l ,gerai, geograph,ia e h·is·toria do \B•razil e desenho. 

Serão .tambcm ominititradas no curso fLLndamc::nlal , a•lêm da e~l u cação _l)hys•ica, 

noçõe-s de scienoia.s naL'U,raes e 'physico-chi.micas, de agricuilu.ra, de esc ripturaçà-o 

m ercantil, de hygiene, de econo,ui>l poiitica e de d ireito p.atrio . 

• H. O cur,;o complemcnta:r comprehenderá: latim, historia u.n i·versal, es;:>eclal_ 

mente a da Aomer ica, a ol gcbnt até equações do :l.0 gr-ão, geometria no espaço, até <:5-

p:herq. inmusivc, tt'igonomerria, -IJlhysioa , cnin1ica, histori•a. natura.!, psyc.hologi a lo_ 

g·ica e sociol,og1a, .distribuídas es::as m aterias em ti·es &nnos. 

Em cursú parallelo, não exigido para a matricula ·nas e.scoias supt> riores, serã 

ministrado o e ns.ino mais cOm1J>.eto de latiom, g>reg.o, l•itteratura braz i•lelra, !:'Ortu

g'ueza e '' d,a,s Jing.uas cstrangeil·a.s estu dadas anterionmen.te. 

lU. Para os estudante.; .matriculados que tiverem m enos de 30 faltas, a pas

sag·em d,e .uma série •pa.ra a outra se Eará ,pela méd~a. das notas, nrensaes ó u,rante 

o UIUlJO, exigindo...se para os que não estive rem n·essas condições prova·s escriptas 

e ,oraes das .mater.ias es tuõs<La.s . 

LV. •Na ,tenm i·naçii.o de -cada um dos cursos 'havet•á .um exa•me ele eonjuncto, .de

pois çlo qual ;;erã·o con.ferWos attoota.dos de a;pprovação do curso con-cluído. 

Oom os attestados do curao funda.men·ba.l o;:!oderão ,r equerer exames de admis

são os canóidatos á matri cl.IJia mos instltu tos technicos <O'U profis.sionaes; com os do 

curso complementar o exame de admissão á matricula ,nas e.scalas su,pet;l·OI ·es. 

·v. 10 >pessoal .cocente actual será a.pro'Veitado, tanto quanto ;p?ssivel, na o r 

gani,zação dos dous cursos, sendo que cada tente <OU prof,essol· não lecciona.r-á a t u r_ 

mas de mais de 5•0 .a.lu.mnos. 

e) a ref·o n,nar as e colas superiores, concedendo_•lhes auto'nom~a. d id.actiea e 

personru!Ldade civil para que constituam e a c1ministrem o ;-atJ,Imonio que lhes pro

vier de doações e legados. 

1I. Esta,belccerá coono condição ind.ispensavel para as ma.trlcu.la.s nas escolas 

superiores, al€m dos docllilllen tos comprobatori.os de ter sido rupp·rovado em ambos 

os cursos gymn.asiaes, u1rn exame de admissão co.mo meio de apw·ar a aptidà'o 

1ntellect,ua.I e a somma de co.nhecimentos que s-obre os e·lementos bas>icos da pro.Nssã.o 

a que se destina, possue o matrictulando. 

II . Na.9 Faculdades livres os exames de admLssão er·ão Eeitos semp.re pe

runt~ o de legado fiscal, que de tudo quanto occo,r.rer em ,rela.çã.o á validade dos 

clocum:c.n tos a}'}re entado.s pelos ca.ndióatos e ao valor das oprc:was exhi'boidas i.n for

maré. mlnuciosamQnte ao CoiiiSelho de Instrucção. 
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l.IH. ~~o caso de graves i rregu ~Iarid ajes c de infracçã;o á Jei e aos regulamentos 
expedi-lu<;, bem co mo no ü e man ;fc.sta insu.fficiencia das prova,; ex-ho1bidas par,a. a 

admiss [~o, o WUnistro do rn.ter ior, ouviclio o Conselho, po jerá m andar annullar a ma

tricula, sus;:oc.nder r"- cursos das Fnculdades por tempo de terminado, podendo 0 
Presiden(e dia Repu•blica cassa.r- lhes a a u to i'ização para funccionarem, conforme 

a ~ravidade .da falta. 

IV . Pio derá s u ppr.imir as cadeiras t heo·ricas dh;pensaveis, crea ndo as que ·fO

rem necessa rias á pr.atica das ·profissões e d·e.•dobrando .a;; que nã.o puderem ser 

ens in adas conven i~ ntrmrntc por um só lente . 

:V. Esta.belecerá a instituição da •livre doccncia, sendo ·que os docen·tes livres 

ha.bili tados pela,.; c·on gregações, q·ue se houverem .d•isbingu·ido ·;:oela. as iduidade, zelo 

e prof•iclencLa, poderão s t>r ruptioveitados, conforme as disposições regula·mentares, 

quer Jl a or.gan ização dos curs<>-'5 1 qu.er na forma cão dae n1esas exam1·inadoras. 

!VI . Será supprimkla a classe dos s ubs titutos, r espeitados os d•ireitos adquir idos 

pel019 .actuaes. I I' 

VIIT . Serão instituid o-~ lahora.torios, museus e oHicin.as em que, desde o inicio 

das cal'l'eirns escola res, seja mlnistl\ado o ansi•no pratico, podendo ser removidas 

prura out ro ;)onto •as escolas. cuj os edHicios não comporvarem o desenvolvimento 

nccessario .vara tal effe ito . 

VIII. S·erá estab'elecida como condição indi spensavel para .a vi·talicieda.de do~ 

lentes a demonstração de capacidade, go.st o e dcv.otamento ao m ag-isterio, apurados 

mediante parece r da con•g.regaçã.o e do Conselho de rnstrucção, .a,pós um esta,gio de 

dez an.nos. 

ITX . 0 iprofessor IOU lente ·que atting·lr a idrude dos 65 an.n os OU tiver 25 ae
eX·erciciO effectivo no magister io , podei'á .ser posto em disponi·bi•J.idade, no primeiro 

caso com vencim entos 'J)ropo.rci.onaes ao temp'o de exerc ício e ·no segu.nd•o. integraes 

nt<\ que, ·;:>·ala i·n validez, seja ,a,posentado. 

X . Os ex.a:mes serão lfei tos por matel'ias, .respeitadas as serieR, e com prehende

rão a llilater.ia 'ntegra l das d isciplinas estud adas. 

Só hav eril. u.m,a. ·época d·e exames em cada a-nno lectivo . 

XI. Tanto ·nO >GYJm nasiio :--racional, como nas escolas superiores o provimento 

elas cadeiora.s se fará por cancu rso de .Utulos ou de pcovas , a juiz;o da congregação, 

cormbora<lo ,pelo •Conselho de I.n trucçã'o. 

f) A crear um ICio n.selho de Ins·trucçã·o de que será ·~'res·idente o Ministro do 

Interi•or e que se comporá dos segui:ntes membros effectiv~: Um lente ·bl-an;nurul

m ente escollhido 'J)el,a. res;pecbiva congiregação de cada uma das Faculdades de M·e

di cina do Rio de Jnn eir.o, da Ba.hia, de Direito d e S. iPaul•o e do Reci·fe, Escola Po

lytechnica do RiiO de Janeiro, Escola de 'lVIi>nas de ouro '?.reto e do Gymn-asilo Na

cional; 

De dous cidadãos de notor•ia compctencia em m a-teria d·e inst rucção, nomea:doo 

pelo Govenno 'Pa r a se rvirem dou.s a'l1nos ; e rl o cl t"lcgado fisca·l do en·sino no 

Districto Fed·eral. 

Se•·ão membros honorarios elo Con selho os di.recbores dos estabel'ecim entos fe-



-24-

deraes civi.s de ensi:no, com s·éde nesta Capita.l e O•< prcsiclen Lcs d·as Corn:m issões de 

Instrucção Pul:lica elo Senado e da ICama.ra do.s Dopu.tatlos . 

Os •mernobros effectivros do ·Conselho, cxceptuados o Nl-ini"tro do [nterior e o 

delegado fiscal de ensino 110 Di;tricto Fede ral, g1osarão das vnnta.gcns esta•belec L 

das om regu1laJnento, ficando considel'ados em com:missão, emquanto servirem , os 

lentes qne t iverem a~ento no Conselho . 

Os membrns do primeiro Conselho serãio livremente e.;colh idos 1Jelo Gove:·no. 

O Oonse!ho terá as seguintes attrJ.buições: 

I, propôr o que fôr conveniente -sobre cxa.mes, ad·minist ração c discipl ina es

colarCIS; .])em como sobre a creação de novos ·instit uboa ou cursOb, e crea.ção, dGs

do])r,annento ou suppressà!o de cadeiras; 

II, interpôr pareceres sobre as 'lJl'<n>osta · elas Congregações para a nomeação de 

len t0.s e professores; 

Im, organi:.ar mediante concursos de titu los c habihitaçõe.s, a lista elas pessoas 

que estiverem em condições de .ser deleg>aclos fiscacs de ens·i-no e da r parecer sobre 

a ·respectiva destituição ou rcconducção; 

IV, .informar sobre o ped·ido de premios e gratificações, i1lclu·idas as addicio-

naCIS, aos len tcs professore.s, e sobre a troca de cadeiras entre el,les; 

·\T, dizer s'Obre os recursos inter;oostos da.s clecisões das congregações, especial 

mente, quando comminarem penas disciplinares, bem como sobre quaesquer prop:o_ 

sições feitas por essas coeporações : 

VI, lnfonmar sobre pedidos ele subvenção para escolas; 

Vl'I, emitti.r parecer sobre r egula•mentof.' e programmas dos estudo.; concernen_ 

tsc fls ~nstitnições de ensino; 

'VIII, inform ar sobre a sus;:>l'nsão el e um ou u1ai.s cursos ou mesmo a de todos 

de qualquer estabelecim-ento; 

IX, represcn tar sobre as reform-as c melh ora-mcn bos de que carecer o ensino ; 

X, rropor as bases paf\a os regulan1entos c i-nstPucções que, .no toc~nte ao en

sino, ·haja:m d·e ser e:,:•pedidos pelo ,G-overno ; 

XII, pro1novct· a impo.süçãJo {le penns a'Os ·lentes, professores ou docentes, bem 

oomo a destitu.içã'o dos ·d·ircctorcs dos c.sta•belecinnentos de ensi;no, ,quando se r eve

lar.em inca-;:-,azes para o d semperuho d·e .s·uas .funcçõcs ; 

XII, •finalmente, emittLr parecer .sobre qual'que·r assu:mpto relat ivo á instrucção, 

sempre que lhe 1ior ~&olicitado pelo Ministro . 

§ 1-" O Conselho deverá reun,ir-se, ordina·r.ia mente, duas vezes por m ez, e ex

t r aordinarirumente sem.pre que for con-vocad.o pelo Ministro. 

§ 2.• O expediente administrativo d·O 'Conselho incumbh·á a um Secretari.o, que 

terá para auxilial - o o pessoal necessarho ás ex-igencias do servjço, ficando ·;~ara e-sse 

f-Im o G-overno autol'izad•o a reorgani?ar a 2• .r;;<:>cção do Min isterio elo Interior. 

g) ·A -or.ganiz•a,r o sel'viço sy.sthematico de fiscalização do ensino por meio (!e 

fiscacR ou delegados escolare-s, cujas attribuiçõcs serão: visitar todos o.s estal;lelecL 



..... - 25-

mentos de Pll in•o, ofHciaes c particulares, equiparado.~ ou não, consignnndo em 

Livro csp cial as impressões recebidas , as 'medidas que acon.~elharem, o grão de rre

quencia •média observa-do e tu.do o mais que intcre.<sa,· po,;•a ao desenvolvim ento 

d10 ensino, á organização da %tatistica e á legislaç1.:o escolues, Pnv·iando tri-men

salmentc ao Con;;-ô:ho de Inslrucçã'o um relatoi'io pm que, minuciosamente, dêem 

conta da inspecção . realizada, .n.ua11cro de visLta~. alt;cra.çõ~ acon e'lhadaf.l, gráo de 

aprovei tamento d-os alu•n)nos e f'requencia escola,·. 

I . Os .delegados .fiscae ;.-ertencerão a divPrsa:-; catcgoria.s, conforme as aptL 

dqcs exigidas para ·a fiscalização, send·o distribuídos pelas circumsct·ipções em que, 

para esre effei bo, ·f.or divid i jo o territorio da n.epubHca. 

II. Os deJ.egados ,f<iscaes .serã.o ;;onservado emquanto bem serv i1·em: poderão ~er 

pro~n·ovidos e rernov•i<1os e nunca pertnanccePâ., por 1nais de dou.s ann-os, ·na mesma 

cii·cumscrjpção. ; • I 
h) Aos estabelecimentos de ens·ino s uperior ou secunclarlo, fundados ;:elos 1Ds-' 

tacJ.o·s ou •pelo D is·tricto Federal, pod~rá o Governo, ouv·iclo o Conselho de I-nstru

cção, concede-r os privilegias dos estatelecimentos fcderaes congeneres. 

IP.ara qu:e esEcs ins titutos possam ser recon'hccid'Os e gosar ele taes )H'ivilegio 

deverão satisf.aze r ás seguintes condições: 

I, ter u1ma frequcncia nunca inferior a 60 alumnos pelo 0 paço ele cl-ous annos; 

II, .O'bsen >a r o regim en c o l>rog ramma ele ensino adaptados nos estabel·ecimen_ 

tos ,feã raoo; 

]JI, ~).OSSUi r m obi<J ia.r.io e-<colar de accô.rdo COlll as exi·gencias ~eda,gogicas, labo

ratorJoo e gabi1netes comple·tos pn ra o ensino ·pratico das sciencias . 

§ 1. 0 Os institutos fun da·dos pelos E-stados •OU pelo Districto Federal que qwze

rem .ob ter a equ·iparação aoo i1ns·totutos ,fcdet'R·Cs cleclararãi> a sua denominação, séde 

e fins, o nome e a naturallidacle ele seu adm·inistraclor o•u de pessoas a ctt.jo ca•rgo 

estiver a sua direcçãlo ·tec'hnka, i1nstruindo Q pedido com um exemplar ela f01h·a 

officia l e m que h·ouvcr -sido ;.>ublicaclo, por extenso, o respectivo regulamento. 

§ 2. 0 Gonced id fl. a cqoujparação, clepo iR do competente cxa.me feito por pessoa 

lclonea n,'Ome·a da pelo Governo: verif.icrudo que fo·ra1m prcench icl·as todas as exig.en

cias su·bsta.neiaes ·e ·regulam entares ;:-ara obtenção elo privilegio ·solicitado, esses 

instLtutos f icarão suhmetticlos á fLscalizaçã.o permanente elo Governo FMeral, quo 

poderá SUIS l>E'nder ou cas-<ar-lhcs a. prerogativas con;oed.id,as, ouvid<o o Con.selho de 

In trucção, nos casos de gr.av~e i-nfracção regu1la•nentar. 

i) Os alu.mnQ;' elos collegios de ensino particular poderão concorrer a exames 

de 1>romoçã!o ou séries, bem como aos exa.me de con ju·nto, nesta CRpitltl, no Gymn•a_ 

sio Nacional, e nos E.stados, noo institu.tos e<tuiparaclos officiacs, satisfe itas ns for_ 

mal idades regul!lllllentares . 

Art . 2. 0 IParfl. ,a execução desta l ei fica o Governo auborizado a expedir os re

gulamentos neces!Sa1t-i1os, nos 'Q'Uaes f.ixatrá os vencin1cntos ·do ;'essoal nova~mente 

crendo, 6 entrando em vi.go r, n esta parte. os alludidos regulamento.•, depois de ap

pt1Dvad.os pelo Congre.'lSo. 

Art. 3. 0 'Revoga<nl-Se as disposições em contrario. 

Rio, 2 ele Setembro Je 1907. - T'eiwcill'cl Bntnàão. presid·entc. - Leão Velloso. 
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-José Bon ifa<. io . - ·Glalm;pos Clwt i.e-.·. - AnléTo Bot el-ho. - J oão Vieira. - - - Passos 

ele Jfi1·anda. - Ll ] ""d :!so CoS'ta, com os seg>ud n-tcs fundamentos : 

A REFORMA E OS SEUS ANTECEDE~TES 

«0 G over·no n ão é un i.carnente d-ectina-do a assegurar a 
manut~nção d·a o·rd em, o que é o seu 1)rincir,:>al pa"])el; elle d eve 
prepR!'ar e tor "ar possíve l a -educação pro,priamente dita e 
pa.rti cularm entr o en sino que ton1a lugar, cada vez mai s .i•n1-
portan.te nas nccupações ~ I lliPOaSta.s á infancia. » 

:'dARCEL :\1AUXHJN . 

I 

E.screvomos esta\c:; Hnha.s .para r·esalvar opin :ões. 

Acceitamos com prazer o pro-jcoto que a PtOl"iza o Governo da R cpublica a re

form ar o €/ns:no .s•upel"ior e s ecundar ia, i~niciandD - se , ao aneru1o tempo, uma s-é ri e 

d e medi·d as ut·g.entemente nccrssarias a ma. s vasta c ccmveniente à iffusão d·a i~n 

strucção l})rhnal' ia e-m todo o territorio da F-ederação, primei.r.o passo }}ara utna 

r-eforma mais -conven·i<:ntc c completa •d a -E-ducação nac·:ona•l nc.s moldes que a sc ien 

c!a acons·elha, a expNi•encia TCquer c >l'S nrcessidades cl·o paiz ex igem, atten clenclo-se 

á marcha ascen-dente l(lo nWSO caminhar no COnVÍVÍO cl·OS :pOVOS modern os . 

Galcacl·o nas bases da m en-sag·cm cirig>:da •ao ch efe do P()cl·e r Executi\•o pel-o 

i!lustl:e Mimiol':úro da. Just iça e N~goc·as Int eri·Oroo, o pro-jecto conor·etiza, em geral, 

as nossas aspi raçõe.•, salvo d•lvergenc ia.s d·c pequenos detalhes, aqu i c aHi fac' : 

mente nOt!lléLas; realiza um elos àl'cl cnte.s d-esejos dos patriota.:;: qu e bcin i-ntencio 

nados, -estudaram o Pl'OlJI~ ma -da instrucção no Brasil e vi-a-m, justa m en te alar

ma•dos pelo futuro da patria, cahoi!· sempre pa1·a piamo, cad.a vez m ao':s -tnferior, 

o nível •intcll cctu-a l da .mocid·ad-e, ce>nfundin-do -sc tudo no jogo el-e se>rJido.s i·ntere;, _ 

scs. "profes;:or.es e dch•cipulos; estes ma aspi-ração cxc)us:va de cer~i:l''cad·os -de estu:<los, 

porta abe r ta á " Aca.clcm:·as, aquclles d esanimados. u ns cl·e lutar cc·ntra a ond-a 

avwssa ll acora do descfedito, outros com pletamemte in!di"fferentes á so r te elo ·ensino 

c ás re<Sponsabilidades -do ca1·go . 

«0 ens·n o ch egou no Brasil a um estado de anarchia c d·e -descredito que ou 

fnz - se a -'"Ua r eforma r a.cl ical, ou pr-eferív-el s erá aboNl -o de v·ez» escrevofa o Dr. 

Seabra, M;,!!istro da .Jwtiça, em seu r e!·atorio ode 19 06, -ve>l . II , e a palavra d e 

· S'. Ex. 11ão era mats do que o êcho prol<mgado que, doe I•Dnge e ha muito, vem 

r epetindo o brado de a ·la:r ma con.tra ·cs'a cl-cprec' açãe> do e-nsi.no e contra es~ apa

th;.a d os g.overnos ·1·epublicanos ante a . s J.lução -de as s u.mpto tão ·importante para 

todo.s os povos que aspiram · a co-nqu hs ta de um nome g lo rioso e o :lominio nos 

pTclio,s da arte c ela s·c'enci,a, d'o co mtnerc io e .cl.a ·industPia, o que só é dado obter 

ter ça:n do as am1as qu e se fo ria•n nas esco las, n s instituto-;; e nos lyeeus. 

A e>P i-nião publica clamou por cs"a r eforma. pondo em jo-go os seus orgãoo 

mais cpm petcntes \! autor iza:d-oR; a tdéa salvadora de reagir co·ntra o . mal., cr-ea n.do-
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se novas normas ao c-ns'no, ·ext irpando-se abusos e matando-Bc a semente dess·e 

proletaTjado intellectual qu() se vac avolumando em onda crescente c avassalladora, 

ama·dureccu afinal; o Go\•('orno promette sahir dv terreno •da.s exclan1ações ano

dyna.s e das rcferencia.s alarmantes dos relatarias para o terreno da acção e dcs 

factos, e agora, quando a corren.t<:' subiu ta.nto, não é j a cl ~ ao Congl'e'.S. 'O )!ac ionai 

adiar por mais tempo a sol ução do magno problema, do problema maxirno para 

a Republ'ica . 

.-\. exVincção ddin tiva é'<:>, c:,a111ados exames parcellad os de prcparator·~~ , 

no\·a Pht"nix ·q ue, l c ·'os <...S an nos, rena,:: cia ·por maneiras diffet'entes; a manutenção 

do ('n.sh!lo ~ccu - dario em curso gy,Hnasial, co n1 n1<lterias obr ig.atorias e facultativa s, 

~em o sam·ifi ci<J do lati.m e sem a s<>brecar·ga de progmmma.s e apparatcsos exa-

111{);:; fina•es, co mb 1manclo-~sc da mrlho r ma.ne'11·a o estudo das linguns .e da.s scie-n

cias, sen1 o prejuizo d1&')tas pela prrfercncía daqut'llas. e \· ice-ver.:a; a intervenção 

<li>recta da União, j á por meio d e accôrdó com os Estados, já por acção pr•opria 

e excl u .. ;;iva no e"lSi•no primar:o C<m toda a 1 epubl'tca, uma vez que a expcriencia, 

aliás dolo•rosa. tem evidenciado qUJ~ os po Jer·es loca<:s são >mpotent€15 ·para, >;ala

do s. levar ao cabo c,;; o:ncargo.s rle tão_ posada tarefa; a fiscaliz-ação séria efficaz 

a que se vão •submctter todos os c.ztabelecim entos de instrucção superi or e s-ecun

daria que gc;sau:n da equipara~ão não se pcnt11':ttindo, de ora em deante, a conces

são d es se privilegie ou garantia a P?-rticulrure.;;, e c.não aos Estados, 'devidamente 

apparelhaàos para .('I :::",~ a rc~po.nsabiJi.dadc; a creação de ucn conselh o J·r ·.nstrucção 

composto ce l<:ntcs <las Acrudcmias fc,cleracs, sob a pres1d ncia <l o "YI'il11ititro da 

.Justiça, com sédic nesta Capital . dan•do-se-lhc as funcçõcs de orgão con,~ultivo a 

n n peito 5c tudo qua.nto .s·e ·re~e·rir ao cmsino; são pr'Qvidenc·as de tanto vnJor _q ue, 

só por si, rcoommcn<lam a r-eforma .pro j t•cta:~a e lhe garantem exito soguro si , mais 

uma vez, consideraçõP.s su•balter-nas e inter,esses hn1jivi·duaes "Vcridos não v·erem 

orear cmba·raço.:; á U >t poa 'agelll na Camara ou erguer obices 'á sua exccuçã ) , 

dt'svirtua·ndo-lhe os eff eitos .na pratica, como não raro tem acontecido ás m elhores 

Ie' s do paiz . 

Nüo são ·in.teiramente infundados os nossos receios, por isso que a proposito 

mesmo àcsSte assumpto ê co•mmu.n1 ouvir-sr no seio do PaTlamento expressões como 

esta - 11ada v-alem refQir.mas - conceito qUf\ si dr futuro vier a c J1:J firmar-~et 

com cerlcza fa.r á morrer no coraçã,o dos qu·e as plei t eam o estim u lo de propôl-a•' 

e .na cor..sci<:'ncia da nação a f é, que tantu va,J{', da v ·rtu<lc e o merito das leis 

na soci{)dade braRileira . 

No CO!'l'e r od·e<sa m m J•ravel ca.mpan ha que, pelo resurg·mento el o ensuno na

Ci {)lnal, se travou, ha um.a d-ezena de annos, na 1i1111Prcnsa c .nas al.!Sembléas, entre 

as muitas medidas in Ji cada,; como remcclio effcaz ao mal qu e tão i•Jtensam ente 

contaminou a i.nstrucção publica rm ~ l' us diffcrentoo grács. dl'sd c os ,,·cus o1·gãos 

prõncipac.s até as ultimatS linhas de seu systema visccral, despertou geral interesse 

o projecto que a.prescntado á Camara pelo Dr. Ga.~tão da Cunha. tomou o numero 

319, dl' 1904 . 

Empenhado >no es tu·~{) deE.sa proposição de lt'i e na qualidade de m embro da 

lllmis~ ão dC' Tnstrucção Publica la vrl:l i cc·~tra <:'l ~a o seguinte parecer: 

O projt'cto qur 0 h onra jo e t ·tJoentoso Deputado por Mi·nas. hoje I'C'6i!;"na~ar ·Q . 



o i::ir. Gastão dá C tlrtha; apresentou !i. con ·idera<;ão da Cama1·a, cro'<tndo tlm c:-.nnH' 

de admis,ão a .ser e>..·g·do dos can.didatos á matricula nas Factil .iadoes c1a Rcptl

blica, mereceu do. illuc;trado Dr. T eixEcira Braiudão, UDI dos mn is u ig.no~ e Cllll

pptr•ntes mPmbrc.=; da Comm ssão de 1r:.struc~ão Publica d& igna.'io para relntal -o, 

o l>ril>antc pnrecor, em cuja conc:usão S. Ex. ac-:mselhu â anla ra a a PPI'O\ aÇ;àrJ 

da pro]JO.sta legislativa. 

O parec r do d',gno fluminense, pl i' i so que o projedo envolve limá dlls lnlli<l 

importante.-; que tõcs qu'<' intert'>.<sam a vida d >l R opubl 'éa, provocotl o vot1J eu! 

separado •Jo il!u-tr r. va:ois de Ca.strJ -e o substitutivo do talentoso representante 

do Pa1·á, justifica~o em clara e dc•norada expos'oção . 

O Depu tado paulista en-cara o prcnccto sob o ponto de ''ida de sua inexequi

bilidade, considera,ndo-o depriml'ntc do! crNl tos do ensino se~un. 'ario e, .);,;cor

dando assim do par cer do illustraclo relator, nruda indica, en tretanto, para sub'st' 

lulr ou emendar a lei proposta; l"mita-se a lavrar o seu prote to co·:~tra a sUSJ)(>ita 

de dt•s dicso c incompetente em que, directa ou ind•'o·cctament<l, o prc>j ecto c-.1volvc 

r,, membros da instrucção do 2° grão. 

O I'epro•sontantc do Pará, porém, q u e é autor de dous bem <'labor ados proie

ctnH refomutn'<lo o ens ino, não se conformw.1do com s termos do d-Juto parecer. 

lltllll ac cita,nclo as idéas cln proposição legk;latlva nos moldes em que o seu aut<>r 

as accommoJou, preten:de reformar a organização· do jury do exame propcc;to; 

S. Ex. não conCllbe que se eontregue e.ssa incumbenc·oa. exclu·,iYam.-nte a le-ntes do 

curso supet·ior. lembrando a creação de uma cormnis·ão mixta, composta de pro

fcss res de uma e outra ca.tegoria. 

)<ão nOd canforman\os tambcm com o parecer que acJnselha a approvação rJo 

projecto em todas as suas linha,<. n t• m com o sub,;titutivo a.prcsenlado, cem o ,·oto 

em separado de S. Ex., pelas razões seguintes: 

O substitutivo tem , a nosso ver. defeito do projeclo principal. cx·.g;.odo dos 

candidatos ao exame de ac1mis.<;ão u certif' ca:lo d•e approvação nos prepai·ator i o.s 

<JUC forem precisos á matricula nos cursos a que c propuzeroem, dando ->;e. assi m, 

o bis in i.rlcm: n•léc.n ôe approYa ~los nas materias do curso ~ccun•dat'"io •pm·an.te as 

banca,..; dcs gymnaaiO-s, os matriculamdo.s se suj l• i tarão a um noYo exame das mes

mas d sciplinas, antle.~ de entrar nas Academias. na fórma que o substituth·o es 
tabelece. 

Manda o substitutivo que os professores do curso t;ecun ario que deYerão f~?.~r 

parte das cmnml.ssões exam'01adoras, sejarn dcsigna..d<l' â sorte, ao envez de serem 

<' colhido.,; segu-ndo a compett-ncia de caia um nas ma teria.~ que ensinarem; de 

modo que podem ser sorteados dous lentes de .:c: ncias para ju~gnr de toJas as 

provas. isto é, línguas c ~e· · ncias, quaTlljo a S. Ex. pan·ceu inco•m 'e.nicnle a orgn

nização do jw·y, como a estabeleceu o p1·ojecto. rJorque «pr'Ofessores do eno;'mo su 

P rio r. que campea em ·piamo mais alto. muito cc·m etantcs. ma.• es] uec i 3os, em 

genll, da:S minudcncla · das materias r:; cundarias seriatn 1 como examina<lore~ me

diocres, ;;'não incompetentes». 

O numero de Jantes que devem compôi' a commi.;o~ão exa,minadora no,;; parece 

rxiguo; dous do <·nsino secunda1· io c um ou dous elo superior - pal'a examinarem 

c julgarem tod&s a.s pronts. que. no cxa!D\l dt> aàmàssão ao curso de sçieqci.as 
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jurídicas e seciaes, vers>n ão sobre : .portuguez, franccz, inglez oLI >tll tlmào, Jat:.IU, 

<t rithmotíca, g ometria, geographia c o ho•rograp!Jía do Brasil, historia unh'er nl 

~ do Bra.si'l, physíca, chlim:ca e historia naturnl : porque, si o ju lgamem•to é d e 

conjuncto, as .provas .serão, comtu.d-:>, examin jlda>S parada m ente, e nem senipro 

a sorte designai-á dous lentes que lrnham comprtcncia sob r etodas as dii;c:'J)l•inas, 

Não nos conforma.m o.s, finalmente, cnm o subst ~tuNvo pOrQU C' 1 en1bora sl'ja 

0 .reu autor motoTia.me-nte contrario a exam es J!Ctroelli(<aos\o a >:Lpj) l'Ovação dello IClai'ia 

em ·r.e<sultado manter-se ex clu sivamente e,_;se reg'imen. d-esde que nenhuma di.spo

,oição rcsalva a vige r.·c ia el o <'e macl7we.o·ct, qu a·ndo o systema de JJCtrccl!iad.o'.~ é um 

5ystema c0<11demnado e abolido já p ela n ossa legislação e o que nos convém, a bem 

do ensino, •é man ter o curso gymna.:•ial, mo cliDicado conv-eniente, tornan do-se 

o exame fi·nal mais facil c mais praticú. 

Nestas cond ições, t en•clo o,pinião conhec· ela a rp,;peilo da.s qu estões da instru

ccão secundaria entre nós e entend endo que ·n.o clom 'n io de certos assumptos nã() 

é possível, n em prove~t() S(), fazer obra d·e 'l'Etal ho, aproveitando a qui ídéas e -eles

prezando ali-i prin ci'J) !os, Jnuita vez def~n Hdc.s com ardor <' convicção, sentimo - no~ 

na necessidaKl e d·e explicar as razões d o mrOSS() modo de pensar, d•cvergente do d outo 

parecer , já que o fizemos a r espcit() elo voto e-m separ ad() .i o ··Il u strado D p u taclo 

paráense. 

A J:-<STRUC<:ÃO PHDIARL-\ 

<q A cl€\ln oeracia, ma is do qu e outro qualquer regimen, tem 
n.ecessi ~1ade de cantar C'ntre o~ seus n11cmbros, un1 g>rande n u_ 
m ero de indi v íduos de i nlcll igencia clara e- vonta de forte. » 

ALFRBD CR':l i SET. 

1.[ 

E ' fasci•naclor o assum pto . multl;>la,; sãJ a.s faces que apresenta e lfLo com-

plexa s, que p ivel mão é d1ES~ igar os tcrmot;; pri·nc'paes do grnn·,;~ problema . 

Vivemos a fa llar na cJ.ecaclencia <lo n.;.j - o secun 5al·io, no pou co prepa r() dos 

diplnmadcs pelos cursos superiore.s da Repu l.!Lca não faltam propug n.adOI'CS de 

boas idÉas •c -d voga<lo.;; cl·e r eformas Tadicacs m as a ninguccn ,preoccupa a .cJ eca 

dencia da i•n.strucçã() primaria, a completa a usencia da ed ucação popular, csqu e

ci·dos todos nós <.l.·e que, si a im strucçã o- \-.:u çc rior pre i.~·ar:?. as altas cu m a·da s soc'aes, 

desenvolve a scienciH c habilita o hcm•E m a r,:;.cravizar. cada vez ma is, a natun·za; 

si a sccu nclari·a, •cl-esenv•n1lven<! o o co; p '·rito ela m oc'dadc. a torna capaz d<> outros 

coJi h ~cim-e n .tos UtCis 'e J)J"úVC.i·LOSC.S
1 

preparan·dO-a para v!da na. ~ociej adc moderna; 

a pr·ima rj a com{luz ao cere b:.·o hm.Jt amo os primeiros l'a io.5 dess~ luz ~prcc~os:i ss: ma 

que faz gcrmi·nar a S·em~ntc <Jc todo.s o' progressJs forn ccc.ndo aoo povos a base 

ele conhe-cimentos indripc nsaveis <111€' 111 os quaes o in j iv .duo não é nem homem 

nem cidadão (1)»; es.quecid-os todos >n6s de que esta é a ·tuc precisH m\'" <'crramar 

il) H ENRT IMT CH;EJ, - No t ee snr l' E?tsei-g?~C?Jtli'll· l· (pag, 1 6) . 
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p( I' todas as cama as populare.;, porq ue só e lia é accessivel á mai o•ria da nação. 

E' por is,; o q ue entre os assumptos q ue constitu e-m o que se c:·,am a. - a q uestão 

soe ai -está induiàa, e não póJe deixar de e'·tar, a instrucção prim aria ou mel hor, 

a in -trucção popu lar d·e que tant9 dep~n-·e o .progre.sso dos povo.s e o desenvol

vi-mento da;;; soc·edadcs que el les me., mos constituem. 

Em todcs cs pa. izes civiljzadotS no V(.lll ho ·OU n.o novo tnu n :o, a ques tão <lo en

eiono pr.imai•io em suas diffei•entes fO rmas, o problema da ed ucação c as m assas, 

prcoccu pa todos 015 esp·irito-s e p i·ende a attem·ção, não só dos hrnnens al ta m en te 

co.mpetentcs, ~ .: s que tê•n a r esponsabi l idade odo govern o, comü lamt>em a dos que 

se occupam do assumpto, como dil<' ttantes po·r ém, :·n.t t'essaodO<i, como cs que m ai ' 

o f orem, na solução ela magna questoo. 

Disculc-~e alli o pr obl ema por todas a.~ suas faces, estu<la -·se a these em to·dao:; 

as hyp ) thcses c tal é a riqu eza de trabal ho p rodu ·<ido •na cx.p laonação do objecto, 

qu e se tem formado a respeito u ma variad a c ri•ca 'Httcratura. 

o<Na Europa, diz Forn ell i (2) , ha algu ns anmos a,ppar·cceu u ma e&pt'Cic <l e 

litteratura c.sco lastica, u.ma nova bibliotheca que ha el e att:.ng.ir a g ra n de dese.n

vülvimento, não so pelo concurso Jos cstudio·sos entendido~ na mater.ia, c-Jmo pel ) 

publico ele curiosos e •d ilettan tcs . 

E não são po ucas as JJEaSsoas que scgJ.i en1., -co m lo uvavel ze:.), LiS te novo mov ·

m ento d·e i<l éas e o;e interessam por t u.clo quanto diz respeito a novoo m eth odüs 

rev'-são de prograonmas mais faci.Ji.da;de de exames, m aior di la tação das ~scolas. 

~ccuiarização e gratui<lade da i>ostrucçã~. aperfeiçoam e-nto de prüfesson~s, ed ;ficios 

c•scolares e outras questões." 

O mesmo, i.nfel izmen t(>, não ,podem os d•izer nós. os q u•e v i v e.mcs nesta parte 

da ~me•r.ica o·nde esses assu mpto.s. eJ.e natureza tão importan te-o, são cl ·e: curaclos 

de uma mante ira até cr'tmi·nosa , e·squecid·os e a<l" ados, eotno 5·i fos·sc p Jr:s ivrl pro. 

gredir. m a r char na va·ta senda do dese-nvolvimento •Social ~ político, sem educa! 

o poYo, sem lhe aobr1r os dlhos" ·sem I h ·~ metter n a mão a cartiLa Jo c.-b-c. 

E. cnusa trist i.<s ima ! o secu lo XIX fo i •denom ina<lo na E u ropa ( 3 ) o secu k 

da instrucção pr'ma·ria ! 

Nós b i·a;sileiros, qu e con tamos u ma populaçãü forma da de elem en t o,<; sah·id~ 

aa ignoi·anci.a das scnzallas e dos viciosos e d~>Sgraça<lo" cc.stu mes das ta.zmcLas do 

>u l c dos enge'"'"' s n~ norte. alli m esclados p ) r la;vos de um:t immig1·ação trazi-da 

a granEl! c sem escol ha, nos <levemos compenetra.r da nece'>si 1ade a.bsoluta, ·mpe

riosa, de erguer as camadas populares, q ue se vão forman do , da i gnoTa.ncia degra

d·ante em que se debatem. 

A. escravidão fo i a causa mais activa c po<leroi;a ·:o atrazo i·ntellcc t ua l c1J povo, 

da ·'gonorancia, .quasi barbarJa qu e vécla os o l hos da.s grandes massas qu e com 

põem a maior · a da nü&a população; a f a lta c1e escola .;; dcrr a·m adas por todos os 

angu los do pai z, a au.sencia co-mpleta aa iniciativa ,p.articulai·, qu e e:n ou tras na . 

ções constitue uma força i•ncalculaveJ no .Jaclo do poçl r publ'-co. são 0 1.1 tras ta;,ta~ 

cauoos que dcsgraça·~am cntc a·i•n.da percltwam . 

( 2) L ' insegnam1Cnlo 111tbJioo cd t eiii/}Ji nost•·i, 
(3) LEVASSEUR- Un $i,éc/e, 
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D ecreta,da a ·liber drude do.s negros proclamada a R epu bl.ica, organ· za.d<Js os Es_ .. 
tad<Js em federação, o ens i no •popu lar , força é ccmfessar, não tomou maior desen-

volvi.mellito e nem m a i.s r ison ho se nos an•tolha o futuro, na mai oria dos Estados 

da União, quando a goranctc cr ·se eCOn(1!11 ico - f.Lnanelli ra oot>olou as energias da 

nação c obrigou o povo a ,pesados ~acrificios de tributa.;:ão c imi,-ostos . 

Depois .da i·nic··ação do novo regiruen pol.!tico, em alguns E stados o ens n.o 

prima·rio, que então estava regularmente orgal1'izado, experimentou tcrrivci revez, 

pois, <m1 obed ienc 'a á disposi ção constituc'oonal, a .instrucção primwria gratuita pas

sou a cargo das m u nicipalidades ao .mesmo tempo que os governos estadu·aes •imprc

v.den tem e-nte d·iBsolviam o ~eu corpo de 1pr ofct:iso.res, man,j ando fechar, alguntS 

de'l·les, toda·s as esco las que até entã<> mantinham. 

Esse,; l egisladores, a exopcriencia demonst•r a, seguõ-ram cMll:Lnh o e-rr ado; faooi

nacLus pelo tri u mpho com pl-eto das 1 ~ as extr emamente descentralizadoras, pellas 

doutl'laüas ode co:mplet a autonomia dos m un i ci.pl-os e seu im portante 'lJape'l nos go

vernos federativos, não attcnde ram · ao nc.sso meio,, pretendcnJo realizar) ·de subito. 

o que só o f u turo poder :a faz.er. 

c<\. instrucção p u•bl i ca - como judiciosamente escreveu o illustrado Dr. Arth u r 

Orla·ndo .ex-d-irectúr õe tão im·POI' tante r a mo d e a·dm.i·nisbr ação em P ernambuco ( 4), 

é u.m .dos :pri•ncipaes el em entos da rurt i•culaçàJo e o.rg.anização dos Estados e, por 

conseguinte, contra o argu rn nto de que são OIS consel hos m unicipa-es qu e melhor 

apreciam as mecess•idad.e;s d.a lo~.;al i dad e , ha a obs·ervação d·e que o ensino publico 

é questão 'e J·n.t~resse g eral e não local.» 

O qu{\, então, n~sses E stados se passou t odO;;. 'a bem; a cr.i se foi rn ec1omha. Niu

nicipios pobnes seJu recur~os pa r a faz·er face âs <J,espezas que a ConstJitu ição lhes 

commeUera, crearam duac; ou tr!"s cade:ras, m u ito d istantes umas das ou :ras, 'qua oi 

'empt•e entregues a incompeten tes, d•!"Sd·e que professor-es hrubHitados não se sujeita

vam a percebet· o mesquinho ord enado de 30$ e 40$. o mais qu e podiam pagar mui

tas m u nicipalidade-s do •ntcri or! 

O que nos Esta,do; Unf.dos tão bons fructos pt·od uziu, entre nós f oi um desastre 

last-imavel, desastr,e que VC'i·o prova~r aos Iegi.~llMores novei·s que:, nem sempre, :ns , i

tuições c pra t icas approv a·das en1 um paiz podem ser tranpla·ntadas para outr os 

paizes e pa-r a ;1 sei·o de ou tros povos, cem bons t\CSu ltaldOo3 e f el iz suecesso. 

Entr.etamto, as nos.sas populações. ;;ahi.-. do-se d as ca,p:taes, são, em sua grande 

maioria, compostas de analphabetos, poucos sabem ass'g.nar o nome e, attenden<lo

<C á escassez das escolas, ás distancia,; que m edeiam entre elias e ao pou co ou 

nenhu m r Esu ltado qu se pód·e es-perar dos mtmicipios, sem a intc1·ve.nção directa 

dos Thtados, facil é conjecturar qu e o analphal>etismo alastrar - se-ha v ictorioso, 

de tal mo J o, que br eve será bem t'Sl'J encon tcar -·se e ntr~ as popu lações scrtnn ejas 

um homem que sa ·ba ler ; porq u,•, como d i z v !Ilustrado Dr. Dunshee d·e A 'brnn

ches (5), ·«a i nstru cção pr imar ia por esta Fcclc!'ação afóra se mantém no rnahs 

deploravel a trazo, send o raras as c·da .: Es em que a .>nfancla encon tra um certo 

tl e•ve'io do poder publieo em lhe prepa1·ar o espírito por um ·conjunc to m r thodico 

de corut.ccimentos i n belligen teJnente m in1~ t rad·os > . 

(4) Relator io ao .Poder Ex ~cu. ti vo (189 1 ). 
(5) Rel ato-rio al!)resen·ta.do ao M i·n ist r o da ~J ustiça '"Examca» (1904). 
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Triste verdade! ( 6) 

«:-.la;; soc:edades de suff;·agio r·t.,;tr;cto, cvn•o p0ndera l<~cr~cu il onde as mr.ssas 

não !POSsuem dtireitos politico.s, se roncebe que o Estact,o se dc.i>eu;;e do ensino p ri

mar·ro e consagre todos os seus c.sforçcs ao desenvolvimento do ensino tit\Cun dario e 

SUJlerior, uma vez que as classes dil•rgentes, a ·qu m esses estudJs t:specialmén t E: 

se de.stinam, exercem isola<lamcn te gra.n d•e 1nfluencia sobre os des t inos do parz. 

Mae a questão muda compJ.eta.mente de aspecto onde a Constituição chama as mas

oas a participar do gover>no; alti o pojer publico é obrigado a dar instrucção a 

quem concede o direito de voto ( 7 ).» 

Dar aos municipiO$ pllma aut<>nomia em sua vida c desCIU volvimento a .i m :.nis

tra.Nv(\, pe.rmittlr que •girem na esplwra mais rtata sem O.S itnpecilhos de inter ven 

~"à.o ferrC':: ~-.:t, ê dad n0rn1as feucraL Y:t ::;, é mesmu d.:t cssencia do 1·egimt\:1 tl etn ocra

rico; cx·igir, J)Orém, que elle , á· custa de.ssa.s regalias que lhe;; são ~roprias e e.s. 
s nciacs, acarretem on us pesados e ~ uperiores ás suas forças administ.rat<Lvas, é o 

qul' se não ccompnd0ce com os nsinamcnto,, da J:wa ra zão c os principias da expe

r:.encia e da Jogica . 

A no~sa Constituição, creando os mwnicipio.s aut<>!llOmos, outorgou-lhes as mais 

s,gurns garant.as dessa autonomia, permHtindo·-lhes q ue , á d:bscreção, regulassem a 

;ua organização; p9rém, não pre\·iu, de certo, o lcgulador constituinte que e lhes 

entregasse o encargo pesado da manutenção das escdJa.s. pl'imarias e o custe io de 

uma magistratura dhstrictal, como ~m mu'ta parte se fez, porque pobres ci rcum

scripções territoriaes. ~de mo.rn nto pararnentadas em municip io,, não poderiam, .sem 

o valioso auxil'io dos Estados, dar execução a tod.a.s· essas in<:umbenc·as, sem pre

ju dic_a r os i·nteres.ses publico.s, sem crea.r a situação d·esgt•açada que acabamos de 

descrever e em que se encontram todos esses serv.ços d e tiLp s ubida hnperta.n cia. 

E a pratlca demonstrou , no c<>rrer de breves d·ias, q u•e •nem a in strucção pu

blica, nem a magistratura de primeil'a instamcia, podiam ser a ba;ndonadas excl u

sivamente aos cui·da-dos dos nov.:o,' mun 'cipio• , sem i•ncalcu-laveis preju 'zos da edu

cação p<>pular c sem enorme gravame ao.;; direitos p rivados e i•nteresses so'ciaes. 

Não somos, de mooo algum, inirri•:ges ela autonomia dos munici-pio ; n 'mguem 

defen-de mal.;; elo ·que nós os seus ,p-l'ivilcgi<>s e prerogativa.s em que se assenta, e 

Hó onde pôde fLrmar-se a haee dos govet•nos dcmocraticos; por ém, ·combatemos e 

combatemos convenc.damente a direcçã<> ex>Clusiva dos mumicipô.<>s na instmcção 

primat·ia; julgamos ,pr•ejudicial o mun•i·cipalismo exclusiv<> na educação popu lar, 

maximé entr'C nós, onde as munôcipaJiida<les não reuncm o.s requisitos in.d· pen

saveis a exercer essa d.irecção su-prema, nem d•ispõem dos largos meios de que lan

çam mão as ricas c vastas municipalidades no.s E«tados Un!·dos e e.m varios pai

zes da Europa. 

Quan percorre o imterior dos nossos Estados. estudando, embora suped~icial

mcnte, esses ao-.;;umptos, logo se c<>nvence da verdade deste juizo impar·cial e 

justo. 

Não se transfm•mam, de subito, as rendições economl·cas e !financeiras de cer-

(6) Reeen;;eam cnto de 1890, 14 .. 335 .9 51 ha bitantes. Sabem ler 1 . 921.976. 
<,7) Re~o~.''~t e d'C l'en.seiunement 1m b!i q1w 8<11. Fnv>tce. 
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cas regiões, nen1 se Uhh.:irican1 pt\la ,'jlllq;. ti ~romu1g·aç;à.o de lei::;, HS mah; snblub, 

os co ~ turues, os h:abitos de pOjpUntç;Ü~.ti lg'l10l'c.tntes c baldas inteiramente da conl

prehensão dç altos deveres moracs e polJLicJ,; . 

Não cotnprhendemos co.tno, em rcspetto á indcpc~1clencia. àos Inuniclpios c con1 

receio d~ ~rir- se- d ie.:; as .prcroga.tl\ as t: JiberüaOcS 1 se lhes outorga a inatrucçd.o 

primaria, abstendo- se ccu1opletamente os Estados de toda e qualquer ingerencia em 

tão in1portanta assump·to , que, s i intereEsa aos ·l11U1ÜC~pioS, tambcm tnt.J!'eSóa c 

muito n1ais aos Estc:Ldo~, que po·clcllll dar- lhe mah; dL\:il'llYOJVunenLo c ilnpulso , por 

i:')SU n1esmo t!UC oispõe1n de mai: copio-5os recur -o~ e tee1n mais largu. csphera de 

acçãu. 

)lão nus condemnen·, ot; parddarios Jo muniL'ipalistno nesta .malcria e d).Cl'mit

tam que: nu.; d efendamos co-m as eloqu.entes palavms de ,FORNELLI (8). 

"E: co m acquellu llt .-· mo escrul)ulo •peltl li•berdade, e-m virtude do qual se to:crou 

qUI;! o tnter 2-~ c !Jl'ivad'O, scctario e reliJgioso, se1n seguras garamtia::; lcgacs, don\1-

nasse nas funcções elo ensino a ponto de tornai-o anti.pathico e, aLgumas veze.s, 

antinacional, co.m essa falta de preoceupação s_e tem, sem sufficien.tes precauçõe, , 

abandonado a lnstrucção ás mãos das parochias e das <:ommu r. a ·, isto é, em "o

der, quasi sempre, ela. ignorancio. rural e das oligarchias locaes, da incuria bur 

gueza e da p~rigosa activ idade paro chia i .» 

N·ão são tão sensatas e vel'dadeiras as pala v r as de FoaNELLl? 

!Porventura ni"Lo é elle tão liberal e adea'Tltado em s =us conceitos? 

E' exacto que en1 muitos :Paizes da Europa, .e .especialmente na A.merica do 

::\Tol·te, o<t municipios exercem papel saliente, distri.buindo a 1nstrucção pela• ca

madas IPOPU]ares, c r.eando, mantendo e d irigindo escolas, com aproveitamento no

tavd ela mocidade; J)O·rf m ·r.ão só os nossc.; m unicipios não podem ser comparados 

aos da grande IRepubllca, co.mo tambem, alli jamais o Estado abandonou á com

pleta direcção das communas <1 instrucção, sendu conveniente notar que: as mu_ 

nicipalidades a.mcricanfu> dispõem de fundos Espccittes J)ara o custeio da ed ucação 

popular, como v-eremos del!)ols. 

A Be1gica, cedendo á belleza :la theor ia; tarnbem c9mm ~tteu ás suas commu

nas o encargo de instrucção ela Lnfanc ia, e o que entilo l'á se deu b .'In se asse

melha ao q ue se .passou em alguns dos nossos EstFt.dos, depo is ela promulgação <l a 

Constituição, quando o ·mais completo municipalismo dominou a materia . 

Q.c:; quadros são ~par - ciclos, as côl'e.s são as mesma ... , variando a_,penas o tama

nho; vejamoLos descriptos por LAVBLEJYE: (9). 

<<iDesgraçadatuentc, depois ela revolução de 1830 , as con1munas, entregues a. Sl 

mesmas, abandon<~ram quasi t))OI" to-da parte, a obra tão a uspiciosamente <:om :çada; 

uma nova prova de que nã~ s e póde confiar a instrucção pr imaria -exclusivament<> 

a adn1inistrações locaes, sem compronlett ..-1-a e arruinaLa. 

-~ :maior pat' te dos j)I"Ofessor foi reJuzicla á miserin, qu.asi todos .procuraram 

outro meio de subsistencia, f icando apenas no .magisterio aquell ~s que não se j ul

gar a,m ap tos a exel'Cer nen,h u ma ou t ra !)'rofissão. 

c o 
cn 
c 
fT! 
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(8) Obra citada. 
~ 9) L ' instruction du pm,ple. CENTRO DE DO -

C CUMENTAÇAO E INFORMAÇÃO 
oorden.açãodeE<Jr . 
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Eh'IAÇAO PARLAMENTAft 
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Foi, então, nece.<'aria a. intervenção a.cliv;a do podd' central para suster a 

rua rcha p erigosa.» 

~ão fo i isso o que se deu aqui? 

Us profes ores de mul•to <los nOSBO<S Esta<los não s e viram, do dia para a noite, 

reduzidos á p 61l uria, no memo t(}mpo que os niunic;.pios investiam na,; •funcçõ s do 

magisterio poosoos incompet~ntes? 

Ha outros exemplos. 

«~O. Italia, muito freq uentemente, a escola é ins·tallada ainda de uma ma

n : ira defeituosa; a ltuaçãv é porecaria. 1As commu na s, de qu.e dependem desgra

çadamente as escola~ó , são Indifferentes ou descuidadas dessa obrigação. 

Tres mil profes sare· são apontados como lncai!Jazes . Os seus venciment(}S são, 

eru algumas localidades, in«igroifican·le . Os aposenta<! os vi vem na miser ia. 

Tal situação provém de ser a e,;c.ola uma in tituiçào communal depen-den te 

exclu ivamen te dos mun ic ipioci, em g eral, mal org.aniza.dos, pobres ou insolva

l' eiló (10). » 

A. instrucção p rimaria a curgo das munidpalidades, nos Esta.dos Uni<los e, em 

outras partes, progride e ao>somb;a po r condições tada., esl)leciae.s, não 6 et hno

Iogica s, como de natu r eza outra, que não possuimo , n·em podemos, por emqua.nto, 

t : r eo;perança de po · ui r ; priucipalmen te nos Esbados-!Unidos, onde a administra 

ção das escolas ê toda de caracter local, mas as municipa.lidade.s d ispõem, fazen-do 

fa.Qie a gra nd e.:; despezas. de fund01:; esp ctaes, .poara que concorr,.u a Nação ~m globo, 

de tal modo qu e alli a escola não ê absolutame n.te municipal no senti-do que cos

tumamo dar a esta expressão. 

Todos sabem que em 1 'i ã o COngresso da União, divid·indo as circumscripções, 

det rminou qu e a tl'igesima parte das terras publicas ficaria pel'tencendo ás es

colas, formando- se, aS8im, um LmnJen -o patriJnonio escolar, todüti os dias augmen

tado q>or varias modos, no paiz em que o povo possue tã.o nitida comprehensão 

das vantagens da educação. 

Dahi se evidencia por que o munici,palismo nos Estados Unidos tão bons re

.;u•tados l<>m dado. de 19ngos a nnos, por q ue as escolas se desenvolvem e se Illiln

tcem em um estado adminwel de prosperidade a grandeza invejaveis, não por 

,.;cr a inst rucção popular man.tida e di1·igiJa pelas municipalidades, ma.s por dis

porem e tas de coq>ioso. ~·ecursos com que cspaJham, p or toda a parte, o ensino 

prima ria . S-i assim não fõra, si nn grande Til\publica não ~xistisse o consid eravel 

pat1·imon io oocola.r, fundado, tão sabiamente, .pelos leg is ladores amer icanos, no 

Congresso da Udlião, semp r-e a cc n•scid por vutros muitos expedie.n.tes, de que 

as mun·icipaliJ a<lc.; lançam mãu, a instrucção primaria teria encontrado os mes-

mos tropeços as mesmas dif[lculdade , com que tiveram de luctar aq:Jl os n os-

sos municiplos. 

E ' , pois, devido a essas cond ições c~pecia.lissLm~s. que aquella Republica em 

1899 contava, em <>Uas <'Scolas, 12. 29 1. '250 alu·mnos, 124.929 professores, 227 .303 

pro fe ·o rae, dispend•endo o tota l d~ 132.129 . 500 dollans ou 70 0 . 34•6 . '35 0 fran cos, 

(lO) C HARLES •DEJOB - L'Jnstnwtion publ~que e11 F'ra.nce et l}n I Pante a.o 
X I X sitlole. 
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0 a,pre~en.tando aos povos o cxc.mplo admiravel de u.ma organização sobet·ba, ao 

mesmo temJJo que conquista a nomeada de ser, ao lado d:a Allemanha, o paiz do 

mundo onde a instrucção popular moderna é melhor appiicada e diffundida. 

«0 c..spirito que inspira o systeana de educação nos Estados rUnidos está long<:' 

de ser h isto rico; é logico e racional, oprocurando a novidade e o ,progr :sso. A Ame

ri-ca nã.o tem systenut ~c educação no sentido eur~peu da palavra. O paiz ê do 

nntis ,lmoen tralizados . 

Nenhum orgão dita alli pr>scriJJções UJliformes . Mns, si não ·ha na ·America 

um go,rerno unico, ha, em compe11<5ação, :~m cspit'ito publico que circula em tolos 

os mombros claquelle vasto corpO, assegurando-lhe a unidade. 

Em parle alguma, o ensino .,stá tão ao alcance de todo ·mu ndo. 

o direito á .edueo<tção, Lanto patu o homem com.o aJara a mulher, é uma da . 

mais be!laa concepções da lhTe .America . 

. \ s bases da educação são tojas novas, originarias; por isso tem aido, desde o 

prir. i pio, owiginal, opes.soal ~ pratica . Toda a eàuooção deve pcrparar a mocidadP 

ç)ura a acção . E' as in1 que, em tenros annos, utn menino atn=-ricano ê bem cliffe

r-enl~ d(\ u1n outro, na 1ncsma idade, do nos...-;o paiz. ~"'lós qu ~remo.: n1 eninos snbios. 

obcclic<nt<'6, di~clplinados; os am ~ricanos querem-nos, antes ele tudo, de iniciativa. 

inrl I>t.."Hilentl's, confiantes em si tn~:"\mOs. Tnl o cara.ctcr essen-cial da educação 

amt•ricana (11) ·• 

Quando e-s tudamos a. sltuaç.ão ctn que se encontra, na n1aioria elos Estados 

tl<> Bmsil, a i nstrucção popular, compantndo o assombroso numero d e €<'lcolas de 

oulroo -paizcs ao reduzido quadro d nossas casas de educação, medindo o atraZ<• 

inlellectual elo nosso .povo, a q uem tudo .falta, cêgo ás cousa.s mais rudimentares. 

é Qu. compt•el·cnclemos e meodimos o grande ma\ que nos veio ele ter a União, por 

c<>mpl •to, aberto mão ele qualquer intervenção no ensino prima rio; ao mesmo t em.pr. 

qur' o munici,palk; mo triUimphava em varias circumscripções da 'R.epublica, ani

qui!~tndo o que t· avia, .trazendo-nos :.trna completa d esorganização. tão profUJlda e 
tão t·aclieal, que eó medido« energieas, app!icadas por vontade tenaz, poderão mL 

nora r os Sl.,.Us (~ffc-i.l os . 

A França, em 1889, l!>>ll'a uma população de 3 . 218.903 habitant~, contavn 

um tnt~tl de 80.422 escolaa, ou seja uma escol!~ para 476 habitantes, aJOrcentagem 

flfl() rmc"t ·oo ma,gadora , d·~antc da r'i<Hcula relação qu~ o nosso paiz ap resentaJ'â. (não 

nos anim~Lnlos a fazer .o confronto) ; apezar disto, a ignorancia lavra ainda entre 

a.s poJ.)ulaçõoo ·centra,es d-e tão beiJo 1Jaiz, el e modo que a maior diffusão da instruc

çiio JJelaa c:cmaclas populrureR foi e é o progra mrn;a. ele todo., os seu· cscril!ltores e 

lw mens 1publiCOR . 

cclDstá :n~erigua·clo qu~ un1 .terço dos francez-es e mais de 1netade das francezas 

não saben1 ler .nem esc revet, o que itlntporta. o mesmo que -cli.z er que cn1 trinta e tA.n

too milhões de ind·lviduos, que c mpõem a .população da França. quin?,e milhões não 

sobem ler nem esc reveL" . 

10 ald~ão f ra n c ;>z 11ão lê. Aos domingos qualquer lhe lê o almanack ele PlerrP 

LatTiV<t}', de Mathi?-u , de la Drôrne, ou ele qualquer outro propheta do mesmo 

(11) 'FR.ANQOJ S Gu0ux. Echwa.tion et Ins t-nrcf.i.oa (pag. 263). 
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quilate, que vaticina o tempo l!)ara cada di a do anno e lhe aconEelh a o que deve 

semca•r em ·tal ou qual occasiã.o; e isso lhe basta . 

O burgu :,z que tem algum vagar consagra uma outra parte delle á leitm'"iL, 

mas não lê livros . ;Entre- . e na casas 1na'is opulentas e encon tra r-Se- ha tudo o 

que é indispcnsavcl para o conforto da existencia, todoo os .move's accommo<lados 

aos usos da v.ida, mas o que não se encontra,·á é uma bib!iotheca. Julgad~ indis

pensavel na •Allemanha, na Inglaterra, na Russia, ma Sui.s!;a, a bib.Jiotheca é q:uLSi 

desconhecida nas casos francezas. 

O bm1guez apenas lê jornaes . Desgraçadamente os j ornaes em França sõ são 

dedicados á politica . tA littcratura e as a rtes, a sciencia e a p·hilosophia, o com

m~·cio e os negocias, isto é, tudo o que constitue a v iela e os interesses de uma 

nação é excluído com zeloso cu id·ado ria ma ior paT·te dos jornaes, para dar Jogar 

á .política. 

Que dizem na ICamara dos Deputados ou no Sena·do os membros da e-squerda? 

Os ela esquerda moderada? Os da extr e!lla esquerda? Que cogita o centro dif .-,ito? 

A e.xtrema direita? A direita moderada? ... E os .immor.tacs princípios d e 89! .. ; 

E is aqui do que s.e occupn. o burguez da !França . A uJolitica é o seu unico gosto, 

a sua mai s cara d ist<racção. 

1A pouca Jnstrucção que ha em 'França patentea-se quando se conhece o q ue 

.,.e pa.~sa na s out ras nações . Percorra-se a Su issa e em cada cabama se encontrará 

uma bibliotheca . X a P russia um individuo que não sabe ler é uma ra•ridade . » (12) 

Si é ta a face e a i!)Crspectiva que 110s apresenta o povo francez, no pa iz 

em que o intrincado problema da ed ucação pop ular é discutido quotidiana·mente, 

com o intcre&se q ue tal ol:ljec·to deve d ooper.tar, .procurando-s ~ empre alargar, o ma is 

possivel, o cireulo d.a ·>nstrucção, ·que diremos nós, os brasileiros, prlncipal.mente 

em alguns Estados, onde professores, E'clificios, m.etiJodos, prog>rammas, tudo ainda 

está tiJOr razer? 

A resposta, é facil prever, não no s erá li sonjeira; porém, por isso m~mo 

que somos um povo bem novo, d,evemos, tendo 1-rurgas es'Perancas no futuro, em

penhar todos os esforços n a solução do magno prob!Cc1a da instrucção popul'l.r. 

A OBRLGAÇÃO ESOOLA!R 

«•Discutit· hoje a legitianidad·e jurídica da i nstru~
ção obrigatoria seria já uma locub<ração m eramente 
didactica e a vossa commissão não se dará a tão su
perfluo esforço.» 

RuY lBARBOSA- 1882. 

III 

Como .agir de modo pratico e vnmta.:ioso, s1 a Constituição 'FecJ .eral commetteu 

aos Estados a direcção do ensino IPri.maJ'i.o, reservando para a União o <mcargo 1o 

(1 2) 'Lou1s Fleuma - tAs 1·aças Munanas. 
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secunda!·io e do superior, porém não privativamente, o que tem dado origem a 

creação de .Academias em varias Estados da. !Federação? 

Não- é facíl a solução, mas, por isso, não nDs devemos esquecer de procurai-a. 

•Faça-o a União de accôrdo com os Estados, como lembra o Sr. \Passos de Ml

l'ILnda, illustre Deputado pelo !Pará (13); façam -no Oti E s tados comp ~netrados de 

~ 2'US sagrados c lm}Jeriosos cl cYPr e.:-::; insp ira.clOLs p lo 1patriotismo de seus legislado

res, nesta R.epublica que s<í concede o direito do voto a qu em sabe ler e ~screver; 

emp anhern0-110S n este w;;sumpto todos nós que temos r esponsabilidade pet•ante a 

Nação, mas que vença rombem o principio da obrigatoriedade, pois, de outro modo, 

não ter.,mos feito nada IJ)el·a causa da instrue.ção popular . 

A instrucção prima1•ia obrigat-oria, tal qual existe em varias pai.zcs da Europa 

e em alguns E .stados da America do Norte, nunca foi "ntre 01ÓI5 posta em pratica, 

curbÕra mo tcmp{) do -Imperio alguns estad·istas n otav.eis, cmpcn.hadiOs )10 cumpri

mento de sua alt·a missão, tivessem tomado a p eito a reaJoização de tão n"cessaria 

ref·Ol,n:a, un: co m eio de desenvolver, desjc então, o e.spirito <to po v<>, arrancando-o 
d.a inercia c ig.noran cia em que s e od ebat·ia. 

E .si esse fôra o camunho tt•ilhado pelos nossos "sta;distas, si cLrcumstanciàs d e 

momento e a tibi.eza düs governos cru decretar med~das encrg.icas ·contra lO S ma'les 

que affligiam a 11ação, não nos tivessem afastado da senda, •PO r outros Estados 

tão brilhantemente percorrida , "s tc pa;.z apr&>Emta:r i·a aos olhos do {) bservaJdor outra 

face, os costumes do povo seriam outros, a s ua in.dole achar-se-hia grand emente 

modif.icada " a Republ·i.ca teria encon.trado ·as camadas populai'CS prc.paradas ·pnra 

a p•rati<:a do govúr.no d.cmocrat ico. 
Si no seio de outras 11açôes a ob1'igatoriedade foi um expediente seguro, entre 

nós ella asnunia o car·ac ter ele uma necess•idadc inilluMvúl,, d e sati<Ofação inadiavel; 

pois, s i en.tre povüs d.e iniciativa e Est :mulos ta1 medida foi aos olhDs dos g~overn o.s 

urgúntiss>'ma, tratamdo-se düs mossas patricio.s., baldos d"ssas quaHdacles (ê preciso 

comfe."<Sa.l -·o ), .eHa Sú impunha ·CO·mo r e<medio de resulta·dJOs eff!cazc.<>. 

Pretender, aca.stella•do nos principias da demc;cracia e n os conce' tos da liber

<ladoe ind iv idual, ·combater a o-brigatoriedade do ensino 'PrimaPio, é d e!endcr a igno

randa das .massas, que tantos males acarreta, prejudicando-lhes o bem esta r futuro, 

o ij)rogr esso d·o paiz ~ o seu dEtSenvo~vinl.ento; ê dizer ao povo: vós não cccnp.L-e hen

deis as vantage.n.s da educação, tendes natural aversão á &cola, por isso mesmo 

que não lhú •medis o alcance; po's bem, não vades 1i. escola, po·r que sois l•Lvres, 

porque sois ci>dadãos, ·PO·rque ningu" m pod.,râ. obr.igar-vos a frequ ental-a; pcrma

r..ccci ignorantes e estaes tno vosso •<Hfcito! 

Mas :não são logico.s os adversarios da obri.gat0r'.edade., p·ois, si o f o·ssem. de-· 

veriam l"var a defesa da Liberdade ·individual âs suas u ltimas cons.equoncioas, não 

só com Telação á "scola, po•rém, a tudo; dever.iam clamar contra as le's que im
põem p('sa<los impostos, contra d'sposiçôes municipae.s qu., prohi•bem ou •re;.trimgcm 

muitos actos dDs ci-dadãos n.a soci('dade; que se r evoltem contra a müral que nc;s 

c;br.iga a g uar<lar o respeito e o decoo·o publ!cos e a p olicia ·q·ue oprohibe .. muitas 

vezB!'., até certo.s excessos, só prejudiciaes ·a quem os ·p1·atica . 

(13) Proiecto n. 220, de 1904 . 
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Nas socledades m odcma , tanto ma·ls ]>rogrl<'le a civilização, quanto mais se 

, -ac r tringindo (suavemente, é v erdade', porém , cmpre progressivamente) o cir

culo em que g ira a n·)SSa Iiber dad<-; libct'<lade apsoluta para o bcrri e para o ma:, 

de faz<:r c dcsfazor tu-do quanto a vontade i ndica e o appebite aguça, não temos 

e só se poderá encontrai-a na amarchia e na d.esor.dcm, na vida selvagem, {"ntre 

povos barban~. 

A inotrucção obrigatm·:a ê u ma necessidade im periosa e inadiavt'l; ê urgente 

arranc•u· dos bntços da 1gnorancia a rn o.cidade que :e vae JlDTmando, céga á luz 

d a J.nslrucção, carect'<iora de todos os recurso5 da i.ntc!ligencia, amalj)ha·bcta, ignara, 

vasta s€'m e:ntcit-a aos vic os abjectcs, ao proletariado, á mend:cidade, á v;tgabun

dagern e até ao Cfl:n1e. 

Si o ,pac ignot<J.nlc c estupLlo ·não dispõe d e md os ufficientcs para encami 

nhar o filho á escola pro:>elma, ou,, .si; d 'spondo de .·r ecursos, não {)nxcrga vanta

gens t'<'ncs no saber· l er e e ·crever e prefere mandai-o ti. t enda do ma.rcinei·ro vizinho, 

lã boçal c ignorante quamto e!le, o Estado tem diT ito de furtar -ezsa criança á 

ignonLilcia em qu e se vac .cnvDlven(lo o s eu espirótD, obrigand o o pJ'()gen:.t or r e

b<"Jdc a mano a l-a, sam per.der tempo, >á a ul a publ·ica . 

So•r·á i sto uma viol nela á liberda.<!e individual? 

Que seja; l>Orém, essa vio l encla trará ·bens incalculaveis para o futuro. 

Em 185•1 o Dt·. J~ uiz Pcrei·ra do C outo F cn·az, Min·istro (lo Imper io, t•egula

m t·ntando a lei que modelava a instrucção primaria na Côrte. procurou ensaiar a 

obriga tortedade, o que f ez, não sem muitos ))J'Otestos dos a.d vogado.s da !al.sa 1"

be!'dade indiv·idual, quando divid iu as escolas em du:ts c'lasses, c.scolas de 1• e 2• 

grãos e e<scolas de instniCção ip r.inv.:wia uperior, com a deno minação d e e.scolas de 

2o g'r'á.o, estabe l ecend<> -.H~ qu e oo ]Jaes, tutores, curadores ou procura'{].{)r.es que t~ ves

SClll em s.utt companhi a m en.inO<l ma:!ores de sete a nnos sem imped•imento phys:= ou 

moral, e lhes não dessem o cns~no, peLJ m enos do pricnciro grá.'O, incot-rcl~iatn na 

muita de ~r.$ a 100$ 000. 

Como se vê, era uma tenta ti va, u.m ensaio, ·i bem que inco,mpleto, pois o regu

lamento não <'Slatui a as providencias i nd i spensave's a tal r efonma; e r a asSim uma 

tentath·a ·manca, q ue não encontrou ap<YiO na Conselho Super ior de I n.strucção, o qual 

julgava- «que uma .idéa tão nova entre nós, c qu e a tantos parecia estran ha, mão 

poderia ser 1rmu<Xliatamente r ealizada e que era conselho de prutlen c ia •esperar 

q ue a coMcienc>a popula1· a acceita.sse como um bqnoeficio e que em vez d·• r epugona•n

oia, só reconhecimento c gratidão responde.ssem ás intenç()(>s e aos desejos .no 

Governo•. 

F karam , ·assim, frustrados DS bons des<'jos de Couto F1erraz, conUnua.ndo-; ~ 

:na r otina 'J)orejudicia.IJssima. mortã. a tentativa e abortado um plano q u e tão OO !OS 

resultados 'Poderia dar, a-costumando-se o povo ao novo systema e deRaJ?parecendo a 

m á vontade e as prevenções d e qu e f alla \·a o Conselho Superior. 

O pen.same,nto de Couto •F erraz, infelizmente mallogrado en.tão, e:ncont t'()U v.\

Ien t e defensor .,a pe oa do distin,cto brasiLeiro, o D.r. J oã,) Alfre-do, que. apezar. 

de não ser ma!.s fellz do que o seu antecessor, já em Telatorio a,presentado, já no 

Parlamento, se bateu denodadamente pela obl'lgatol'iedade do ensinD primari.o, p,·,._ 
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cura.nlo cla.ramente demonstl'a.r as _vantagens e a a! la cO'nvemiencia de sua a,dopçã.o 

entre n ós . (H) 

\Do r elato rio apre-sentado ás Camaras em 1871 por este Ministro que, l nc )n

tcstavelmente imprimiu á in.strucção r.ubl ica um grande movimento, ill'iciativa q 1 ~ 

acce!e.ro u as r eformas 1JOsteriores, de~tucamos o plano elabora do no intuito de dar 

a essa or·de m de ser·viçc.s uma direcção i'llteiramente moderna 

grcsso.s da pedago!l': a. 
na a'ltura dos pro-

•-"S r efm·mas, dizia e! I e, vero;a.rão so•bre os segu:ntcs pontos: 

l.• Rea lização <la ide ia do ens ino obrigatorio. 

·E~ta i<dc.ia , cuja ·n.ece.Esida.uc c justiça não care-cem de don1 onstração (' que está 

praticamente adm,.tbida nos -paizcs ma·is adeantados em materia de instrucção po

pular, acha -se já cstabelecid·a no art. 64 do regulamento que a.corn:panha o deCl-eto 

n. J. 331 A, de 17 de fevereiro de 185-1. 

Nunca se tratou porém, de dar execução a e.ste preceito ·legal por se r impra:i

cavel 1nas cir cum.stancias existen tes. Certamente emquanto não se fundarem tan

tas escolas publicas gratu itas quanta·s forem neee.ssarias pa,ra que se torne pos

sivcl e fac ii a sua fr· eq uencia aos m ninas de toda as local·ida.dcs, o emprego d e 

m eios coeroitivos, pa r a que os pae; e pessoas que tiver em m enores sob sua d irccção 

Ihoo <l ecm o ensi·no elcnrentar, seria uma ::laJmorosa v iolencia, princi,palm ente em 

I'<'laçã,o ás c ass s cujo" · dcfi c'cm-te.~ recursos Jião comportam os d ispendios CJ:.I ~ 
ex ige aquelle ensin o, dad o particula rm r n te . 

Ao .nteljmo teuupo, pois, que no projecto se tratar de to rnar •re.-'1.1 aquella obri

gação, es-tabelecen do-se as condições de. s~u cumprim nto e regulando-se a apJlli

cação da •pcna!i d>!!cle imposta, se sabisfará a nccc.ssida<le da el•evação elo nu-mero 

de es>OO!as do 1° grão na proporção d evid·a ; e ·pRra gt>-nenülzar o mais poss iv.e l .t 

instrucção, serão CI·cadas aulas ·nocturnas dcstimi.d as , não só aos menores de idade 

s uperior á fb:ada para a frcq ucncia das diurnas, mas tambcm aos adultos que, por 

s ua.s occu paçõe>s, só das lwras <la noite ·pod em d·:~ põr para tal f•im. » 

O proj cc~o aprcsenta<lo pelo Ministro J oão Alfredo frRcassou, ma· o cnovi

mcnto qu e se fazifl. em torno da idcia da o br!gator,:e ac1e não arrefec u c em 1878 

o D r. L oncio de Carvalho em rclator·io sobr.e o a s•sumpto, cscrcnm : 

•Entre os m eios que pode•n concorrer para melhorar o nosso ensino ·publico 

primari<> e propagar a instrucção ent.re o povo, algumas medidas h a Que estal!nOH 

t>m condições de r ca.!<izar e ele cuja adopção grandes ,·antagens aufer>liá. o paiz. 

Aponta r ei em PI' ime iro Joga r a j•nstrucção obrigat.oria. Em face da incuria q ;·o 

se Qbscrva nas classes i•nfer iores da nc.•:ta s-ociedade n.o to·ca.ntc á edu cação da in

fancia , n ão é Jicito ao E s tado c ruza r os braços e ver ilnpas&ivel crescerem na igno

ranc·a sem o -mais e lem entar aprend izado, p!'iYados da mais •!•ig():ra noção de seus 

dire J.tos c <levercs milbar.cs de creamças a que mais tar'<ie será rese r vado um 11a pel 

na vi·da socia l c polit'ca do JJaiz. 

A necessidade da intervenção elos podere.s publicas 1Jara obvrin.r os inconve

ni-ente· dessa culposa indiffe r.ença tem sido un.lve rsal.mente r ecomJ1 ccida c o me io 

(14) Annaes do Par~amento. 
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considerado mais efficaz é o ensino obrigatorio, consagrado na legislação de toJas 

as nações européas cum cxcepção u-njca•ne.nte da França, Rlld; .a, B e-l gica e Hollanda. 

A deC11ctação do ensi:1o obrigatorio acarrcta·rá, como conseQuencia, a n{)Cessi . 

dade de um maior num eno de escolas, porque as existentes não co·mportam o a u

g~nto do 'Pessoal que ha de affluir ás suas aula•s; llOrém, toda dcspcza f~ita 

com a in.st1·ucção do povo importa. na r ealidade, uma eccmomia, porque (':l;tá pro

vado por c'<>crupulosos trabalhos estati<rticos, que a educação, diminuindo considera

velmente o numero dos i11digentes, dos cnfcrruo.s c dos -cr:minosos, aquiJI.o <1u-e o 

Estado de pende com <'Scolas, poupa ~m maior ~cala com asylo.s, hospitaes e cadeias. 

Não faltaram, entretanto, adversarios a semelhaJD tes idéll!s <' na o ·ciJ.lação d s.s 

pa!•t 'd,os, 11a tibieza dos goY~rnos 'lllonarchicos ~m rudoptar as ·reformas CLe q ue o 

paiz carecia, na ufragaram sempre os bons desejo,; dos 'llOssos c•kwistas, as es:H!

ranças d os hom ens de bem c do.s politicos animados do alto 'mteressc de sere,n 

uteis á P a tria. 
A R epublica trouxe-n o•s a fNlCI'ação, porém, em nenh um •d os Estados da Unii'i." 

se tem estabelcc: do o ensino obrigatorio, apezar dos protestos dos partidarios I<:> 

tão 'llece~a.ria r0fonna . 

:-<o Brasil, <:uio povo é em sua maioria analphabeto, aqui, onde as escolas são 

em •numero insufficicnte e o ana lphabetismo, por ·isso m esmo, ergue o coJ.lo tr ium . 

vhant~, ma i~ do .q ue ccn qualquer outra parte, se torna imperiosa a obrigatoriedade, 

como m eio efficaz el e remover a quasi ba·~bar'a em que vivem as nossas populaçÕc'.l'. 

·Apczar de framcarncnte partidario da obrigatoriedade, não ladeamos as diffi

culdadcs, .não. occultarnos os embaraços que CllCJntrar'á o Ú!g.sla or que preten-d·· •\' 

r ea:Ii zal .a, pondo. a t-m 1natica. 
A obt,igatoriedade envolve e co.nst'tue uma questão complexa; é preciso en 

carai-a o! o ponto de vi·sta theoi:i co e s oob o ponto de v~ta pratico. 

O estadista moderno, compenetrado <l e sua eleYada e espinhosa missão, não se 

Jim·cta a lançar em publico a s em ent e de generosas idéas n€onl se co11tcn-ta. em 

traçar lC>is de bon:,tos enunci<I>dos c impi•aticaveis cUsposições ; ·não, o legis·l·a dor 

digno deste nome, medita , pensa, m ede as consequMcias da lei que 1lrojccta, p ro 

curando indagar si com effei to ella é adaptavcl ao m eio, ao povo para que é os 

cripta e, a não ser assim, será urn Jegi lador utopista, um SJn ·h ador, tÚd'(}, porém, 

nunca um homem pratico. 

Sob o asJ>ccto theor'co a obrigatoricda;:Ie é tão admis.;i,·cJ, tão ex•plicavel, 

quanto essas outras restricções á noEsa liberdade, contra as qua~s não protcsta,mos 

e ju!gamoJ.as até utcis.e boas; com o as CJ U•e nos ·impõem a m ora,! e as leis de fJO 

.Jicia; sendo que rcputamo1 -a tão i•n d ispcnsavel e-ntre os povos baldas de esticn ul.u;; 

e iniciatiYa, quanto ~xtraorJ•!-narios são o fructos <la instrucção popu lar e da 

educação nacional. 

O 1:-rasileiro é naturalmc.nte ind•o•lente, p roduc to d.e uma mest içagem de 11eg.ros, 

índios e portuguezes, sob a acçã!o de UJID clima quente ao norte, fresco e ameO:o 

-nas r egiões do sul, constituindo, como diz Romero (15), «uma ;:oopulação m orbida , 

de viela cu r ta, achacada e pczar·osa em su.a m aior par te ; um povo sem in$ tru.cção, 

( 15) Hlstor·ia da. IJitteratura •Brasilei•ra. 
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seun estimulo., •e sem .idéas». Torna-se então itnperiosa a l·ntervenção do Estado prura 

arr.anc:al-~ da apathia, da acção encrvam.t e do clima e do meio; ê dev.er d{)S que 

te.;m a. tar.efa da <H recção •'$Ocial e do Governo salvaLo <lesse ·estad-o, de .se marasmo, 

prepara,n<l.ll a.s gerações .futuras, as novas camad•as de cidadãos nas <:lscolas e pela 

instPucçã!o. 

•Soi o .pae não ed'Uca os fi'illOIS, si não compr.ehcnd<:l as varntagems da instrucção 

e lernilllla.r, dos con.hechmentos que a mcola proporci·ona pa.ra serem bons cidadãos 

c .IJ.orncns uteis, o \Governo que os arrarnqne da incl!olc.ncia para {)S mandar á;s a.·ulfuS 

pu•bl ioas. 

Nem se comprehcnde como, ·i·nvocando-se S<:lmprc, e a .respeito de tudo, o que 

pvr Já, 2clo velho mun,do c pela Almerica do Not,te se v>ae passanclJo, para servir

nos d·c exemplo, se OOI!11•bata a obrigatoriedade ik'l. tnstrucção 1Jl'ima,ria, cousa tão 

vel.ha c tão preconiz.acla por lá; e si é verda<l.e, oo·mo ddz L eo•n Donat, que a 1nstru_ 

cçãlo •obriga tor.ia •repugn1a, em princip·io, a-o cspirito americano, não ê men,os certo 

que .o ensino obriga.torho tem produzido os unelhores resultad~s nos Estado.;;, entre 

outros, de :Wa achusscts , :VIaryland, ')Jmv_I-Lam•;>~hir e, )J<Jw-York e IConn•ec tLcut. 

.O pae, o tutor, {) pa;rc.nte ·têm Q cli.reito de dar a seu filho ou a seu tu•telacl<J 

a ,prt>fissão q•u·e :bem lhes conv ier, deP'ois de tel' cursad·o a cri·a,nça, pe>r a•J.gjulm 

tempo, a aula primaria , .ond•e deve ter aprendido a ler e escrever, enc...:.ontrarndo alli a 

.sua in:tclligencia .a comprehonsã·o d.e tanta cousa util e indispensavel; segrega•Lo, 

l)Ol'ém, <la escola, para ~rn via l-o Jogo á .tenda do sa1JU teiro é deShUimaruo e cruel ! 

1<<'Ü homem do povo, disse Lut!hero, não comprehend.e que, s·i tellll um úl-hc,, 

é obrigad·o, .perante Deus e 1Jcra·nte a 'P.atria, a ,fazeLo it· á escúla e a. instrui!-~. 

JTI u.ma vez, .res•poncl•en d·o 13. UV11 pai .d.c fa:m·ili a, que lhe ,frullava da mccessüladc em 

~JU·e &e encontrava de utilizar-se elos braços ele seus fil-hos pa.r1. vi·ver, d·isse- lhe, entre 

outras .cousas : - achalTIO-'TlOS em um novo mundo, em qu·e tudo se organiza.Tá de 

novo, e eu eston persuadido de que, si tu martda>res ao lllleno.s cluas horas por clia, 

teu ·fihho á <'!SOol.a, el1e •podetiá, por tal fôrma., .não só a.p.render bem o seu officio. 

mais <~inda tornar- se apto a muitas outras causas». 

Bellissimos eo·nccitos traduzidos em linguagem simples e doutrinari a, couno 

sern.pre sa·bia express·iH-se Luth el10! Esplencl.ida l'<:lS·posta ,aos QUe jLüga•m cruel 

ti.rat· .dos .braç.os da fami.Jia pobre, a que servem de arrimo, os filhos !}ara rnan,

cla.Loo á ·escvla ! 'l'•Oi•s '!'lão .será 'lllll anal d e maior€S cons.equenoias d eixar as CI"La.nça,s 

nas tr.evas da ignot'ancia, obl iterada a intel!igencia e ·;!erdidos os estimulas do tem 

e do h'Onesbo, <lo que p,.ivar a familia elo trabaN1o ele seus ti•lhos, emquoa:nto vã<J 

á. oasa <le educação pTimaria? !· 

«T em .os verificado se.m1ne, cl iz Manricio 'Blodk (16), co•rrupa.ra·nd'O <J e.s<tad·O tn

t<:lHectual de varias povos ela Europa e da Aomerica, que as vanta.gens resuLtantes da 

instru:cçãlo obr.igatoria superam os seus 1nc.nnv·enientes . E é lhllla verda<le reco

nhecida que a.s populações mais cultivadas d•a Eu.rQpa .são j'Ustamente as dos ;:-aiz·es 

<:lm qu<:l se tem estabelecido a obrigatoriedade; é assilm que 'na Nl.Jcma,nha e n,os 

estados <lo .norte <lesta nação, na 'Inglaterra e na 'S•uissa todo o lmmem d{) povo 

(16) Obra c itad'<. 
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sabe ler c escrever, e o progre~so, a .respeito de t.ud o, tom sido ra:pido c a ccuni

I.Jroso . » 
Um dos n1aiorc inimigms da ins trucção obrigatoria, •que tc-mOti con hee.id·O. é

o conde Leon Tolstoi, valente escriptot· que tão bril-hante Jogar occupa na galeria 

litteraria <1o seu. paiz, nos ultimos tcm~os . 

O cún-de 'I'ol.stoi es tudou .acu radamente a instru cção publica en1 differentcs ' 

paizes da. Europa c, apcz.ar <listo, a sua p edagogia , o ,p rincipias qu e_ sustC'Tl ta, são, 

penmitta•m - nos a expressão, ex.tra.vagante.;. T<}lstoi é um nihilisla, um dee:noli-dor de 

tudo quanto na rnater.i.a. 0 " esforço humano co m tãlo exlraordtna.rios sacrifieioo tem 

~roduziclo; tudo elle cli.tica .acel'bamentc, tudo cllc cO'n.dem na d-c.sapicda.àamenle, sem 

a ttençãú ao •meio em qu.e viven1 os ,povos e s em dnr ouvid10s á voz d~t expNien.cia. 

_;., ;pe-dago-gia de Tolstoi é a negação m esmo d a. p e>Jagogia, é uma sorte de ••oh;,_ 
lismo pedagog ioo, já. d.i sse rulgucm. 

O illu tre esci·iptor quer plena -liberdade em omatcria. de educação J)'Opular, não 

admitte escolas nem professores como temos -;:'l"E'IS'enterncn.te, nem livros, n em ed i.ficios 

iLetermin.adús, nem p1·ograrnmas d eftn id os, nruda; o ,p<>Vo que scolha o que mais 

l•he aprourver, ·n a rua, fllOS· cafés
1 

nos boulcvarcls, :E!-11.1 j01·na.es ou e1n roma~ncrR. 0:>-. 

progmmmas, as horas certas de aula. , professores n cm ea.àos pel<Js gov~rnos e co

colas em hrga res determ inad•os s11o violenoc l[as á -sua liberdade. 

As id êas de '.rolstoi, .felizmen te, não [izeram grande nll'mero de .p roselytos, nem 

em -cu .paiz, nem no es trangeiro; e ;foi assim que c<>ntra. suas doutrinas expressou- s e

um dos rnodcm•os escrirptores conupeten thssimo no asSll'mpto; r c·f er·imo.nos a C<>m

payr<"? : 

"La contrninte de .l'éclucatio-n rcstera. u ne necessi t.é social e; sans comptcr 

qu 'e l •l~ es t lc droit in contes1:ablc, soit des 1p-a.rents v is à vis <:l e Jeurs enfants qu'ils 

ont l'obrigation d'~lcver, soit de I'E'tat vi à ~ds des futurs c itoyens qu'il s'agit 

de preparer au respect des !o is. La vraie liberté n'cst pas (;l()lffi llle !e e t·oi t Tolstoi , 

!e p roduit de la natu re : el le supposé un e culturc re.gulY~ re, ou dêveloprpement normal 

de la ra•is0'11. Par un p contradiction si,gulne re, Tolstoi, q·ui s'en remet, au pcu.pie 

pour tout decider, au p euple "qui a besoin de l'imstruc ti <>n, com1m~ Jherbc dessec hée 

a ·bcsoin d'un çeu d 'eau, declare !ui m ême qu e I peuple ignore ce besoh 

que tout le monde les ignore. L es besoin du peurple etaient et de-

mcu rent in connu s". C'est donc da.ns tous les hasard s, {!runs lcs a.' •enturcs ct i'dn

connu, '(]Ue Tolstoi rêve de pre~ ipiter !'human1it~. en voula•nt aoffra.nC>hir el e tout~ 

éducat ion uni•forme, de boute concepti<Jn õ' un dcvelo.ppcmcnt gé·né-ral, <eles o:bscure:; 

sponta n·éités indlviduclles"; on prorposant d 'ema nciper, de d cchainer des fore•o>S 

incon c ien tes, pour les liner á une cvolution incerta i.ne, qui , comme i! l e dit Ju i

même, m'a pas "de but fi?hal". (17) 

E •com .efofei to, a prat ica das th e<>r kO:s de T olstoi traria, a passo,; rapiclo.s, o 

trlum pho completo da ignorancia, se ri a a anarchia a mais IP rejudiciaJ e funesta ao 

csp iritc ; mais do que Ludo isto, ser ia ·a n1orte da. sociedade. 

Assim, pois, temos verif i ca~lo que, sob o ponto de vi ta theorico e mesmo .p.r.1-

tico, em val'lios paizes da Euro.pa, a obril_g atorieda.de da inr:;trucç1o 1prima ria é accei-

(lJ{) ~tudcs su.r l'ense ignement. 
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t" ve-1, lendo. produzido em toda ;parte fru ctos sazonado,, e ,-esu lta.ét os proveitosos; 

entre 111ós, :l)or.ém, da.das as condições .fi.namceiras da União e da 1naioria õvs 

nossos Estados, r efonma ·semellumte deparará eno1·mes en11baraços. 

A primeira condição para que um :Estado qualquer decrete a instrurção o.b ri

gatoria ê que d•isponlla de mcios a fazer .face •ás des.pezas com a ma•nutenção de 

ta•ntas escolas, quantas for.cn1 necc-ssa·rias p·a ra o numero de crcancas existentes em 

suas ci r cwmscripçõcs terri toriaes. 

Es ta é a .grand.e difficu.Jclade com ~1 ue teem Ju ct><do, braço a brlço, os paizcs 

onde a utilidade da medida vae sendo gera·hncnte recon-hecida c reclama•Jn. 

Si o Estado decrc!:c'l. a obrigabo•riedade, si paes c tutores são obligndos, soio 

penas estabelecidas, a mandar os filhos, tutelados c protegidos á escola, quantl•l 

elles não dispõem de recursos, o •Gov'c rno tc<n ·O d cr <de attcndN-lhc-s á· 

neccs<:~idade.s, fornecClndQ ás c reanças a rO'Upa c os livro>; de •.JU C {aTecerem para os 

aulnB. 

1-\ zybrigatoriedalde traz, C()m o oon.sequencin, a escola. gl'atwita, al·ém de outros 

enca·rgos. 

~od-eremos ·levar por deante tão gra•ncle commettimento~ 

A União só, ou a Uniã{) C>OI!ll o concur o de \OdOR {)S 'Eõtados, ou alguns Es

tado~ iso11arcl.a·mcn te, poderão f.azrl-o? 

.porque não t entn·r, quando ·é i•ndis·cutivel o conceito de I-Ii p'pca u ?: 

"·L 'obligal'ion imp·osée amx 'j)arnts {)' n.voyer Jeur·s enfa•nts à une êcole pu

bl•Lquc ou pri!V1éc, C~-o;;t reconm ue no-n sculcmen t en Prussc, mai s dans toute l'All •~

ma:g;n{!, {!t en V'érité cette obli<gation ne ,p;mt faire l 'o•bjet d'aucune doute pour 

toutes Jes 'Pe~·sotl<nes qui vculent sé1·ieusement faire particilper toll.'; les en•fants 

de leur vays aux 'bienfaits de l'instl'llction. parce qu'ils ,o.nt .persuadés que c'cst 

l'unllque m o·yem.s d'ass'Urer J.e bien-être materiel et d' êlevcr !e nive3.u mOI"\1 

d'•u•nc n ntion." (18) 

J1''L não ser•á t empo de enc. aral'lmos, de frente, o •grande problema, concentrando 

em torno de sua soluçã-o t()d·os os nossos es>forços de patriotas e brasileiros? 

Já houve q,uem disse::,sc que para .os povo.s noYos a e."'peramça. arvo.rada e<Jn 

pr.ogramrn1a, é um grande ·mal; ~pensamc-s , entretanto. qu(l , nas nossas con cliçõr: s, êl 

cspera·nça é sen1prc um gra•n.dc bem. 

·PROGH..-VMM.-\ E;_ E MO'J.lHODIOS 

·«·Com \Jon s pr<>fessores w'tlos os progTamlllas são cxcell€<1-
tes. O que importa, en tão, é 1-e1'0rçar os professores e não os 
prog1 1 

A uni-ca re for mn util elos JJrogrnmmns consL-:;tirtã. em S:JP
primi r ·trcs qua·rtos d.as cousas cnsina'Cl.as.» 

GUS'I'AVE LE BON. 

J'\T 

A -r cs,peitJ ela.~ alta.s questõ0s ·q u e ;ntert:i>:S am ao fu tu.ro do nosso paiz, Diz Mau. 

r i-oe Wolff : - cada u m tem o de,·er de mamlfesta.r as <>uas idéas, submcttcndo •á 

(18) L'i-n.structi()n publique en J\,J. magnc. 



-44-

opm ao dos competentes nrojcctos, con j ecturas e r eflexões na;:cida•s da observa'ção 

conscienciosa ~ de~intereEBada . ( 19) 

Conn~n·c i d o da Ycrdadc d·este co•nccilo, ir mos por .dca•nte na tarefa qu e •nos 

impuze•mos. 

E OG nrog·1·ammas c mettiode>s do en~ino primm·ie>? 

Nunca tivc•n os organ·ização de instrucção publica conven'ente, ada'j)tada ás 

nossa.s necessidades/ ás cxigencias de povo que se f ó rma e el e accôrdo co·m M t'e' 

gras õa pedagogia !lll odcrna; cop'·avam-:.::c a•Igumas idéa•s do que mahs em voga 

apparecia, aqui c ali i, c nada .mais. E como longe ficava a execução ! 

Bonito projectos de reforma ,-im o.o, muitas vezes, Jiigurar nos .progrrum:mas 

mini.steri acs, aprescn.tacl o,, ás Camaras: tudo, porém, n.aufraga1·a ao embate das 

tempestades parlamentar•cs c ao choque <las conveniencia,s das opartLdo.s. 

Planos <;cguros, reformas prar·caveis, organi:<açã.o -conven iente a d·iffu•n.d•h· u.ma 

solicla .t n•strucção primaria á mocidade do paiz, j 1á,m ais nos foi da>do •ter: Ll'so qu e 

se o er.omina, oe-m toda a }Jarlc - educação popular - nunca passou ~ntre nós ele 

problema, aspiração e desejo . 

« 111as a verdade. dizia Ruy Barbosa (20), ê q ue<> ensino .publi co está á o •·l a 

do lim':te pos- ivel a unia nação 9uc .se presume lÍI'T•e oe civr!izada; ê que ha deca

dcncia em vez de progrcsr;o; ê qu-e somos um •povo de anal.phabetos e ·gue 11. ma•ssa 

d elles, si dccrrsce, é em uma proporção desesperade>Tameill•te 'lenta; ·é que a :l.n
slrucção aca demica <'<'ltá inHn'itamente •longe .elo nivel scicntit'co desta cio•ade; é 

que a instruccão secundaria offerece ao •e nsh110 supcz.(or uma niocidad•e cada vez 

menos preparada para rcc!:'bCI-0; ê que a ilmstrucção POJ)UlaT na Cõrte eomo nas 

prov.i.ncias não ·PMSa de um, clesicLe1·a~t1.trl'll _,· é qu e ha soboja ~ma t<eriH para n<JIS en

chenno.s de v ergonha c empreganmos hcro'cos esforços POT uma rehabilitação em 

bem da qual, si não quizermos d•cixar em duvi-da a nos.~a ca>pacida·d•e menta:! ou 

os nossos br:os, cumpre não .recuar an.tc sacrifício nenhum; não só porq ue de 
todos os sn.crificio5 poE, ivcis não haver-ia u.m qu e sig.ntificasse uma dCSl,Jeza !Jl'O

ximamc-nte rcproductiva, c0mo porque trata-se aqui {lo nome nacio-nal run um sen 

tido mais r :goroso, mais sério, mai~; absoluto do que o q u e ~e d·efende nas g u•CtTas 

á cwsta de dezenas de milhares de viilas hucnan a,s roubada.;; ao trabalho, c cente 

nn.; de milhõe.s arrancn.d c·s. sem compensação, aos mais esterilizadores de todos 

os impostos.» 

Ha Jlluitos annoLS que ~to se ~CScreveu c ats noGsas c01n<lições não mclhm·aram 
a·'nda; precisamos r eformar tudo : progra 1mnas e uneE•tres, .methodo e ensino. 

Um povo essencialmente indu strial, habitando regifuo onde a inclustria manu

factureira é o pr incipal campo á grande massa elas actividades, não opódc accom

moda1' o programma <le sua ed ucação aos moldes por que o ajusta uma n:ação 

eStSencialmcntc agricC1la, onde outra.;; são as necessidades e diver~as as a,spiraçõcs 

g craoc s; p orque a educação popular outro fi·m não tem sinão fazer do <ind ividuo 

cidadão, hab!litam•do-o 'á luta pela vida no m<Sio em que cresce, se d·esenvolvc e 

vive. 

(19) L'Ecluoat-i.on Nationalc. 

(20) !Parecer el-a Commi.ssão de .J:nstnTcção Publ!.ca da Cama•ra, 1882. 
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Em um paiz como o no.,so, entretanto, onde a verdade é que tudo está ainda 

por fazer, não se póJe, nem s·e deve dar grande ela•sterio ao programma da in

r.;tnJCção pr1ma r ia; é esse um •ponto ~cn que rn·ão nos cumpre ter os olhos voltado 

para outros povos, vendo o q ue ellcs fazem e como legislam, porque .o que con~ 

vém â um dado lJOVO póà-e d eixar d e convir a outro e Yicc-vepsa. 

Não é. raro VJCr f igurando e-m programma de e~iino prin1a.rio vat'li.adissirnas 

disciplinas, unt accumulo ~xtraord i nario -de u.naterias, ás vezes ~e1n c1assiLicação 

mcthodica, o que occasiona o •sacrific :o de umas fus outras, s em a obtan•ção do 

que se tem em vi·sta ; fadiga-~ c a ~n tcllig·E>ncia da infancia com uma sé rie de no

ções abs tractas e f.utc's, e tudo se per.de de esforços c de sa-crifícios. 

Voc.m a propoo;to citar Breal (21), quando diz : «Toda a e.specie de s ciencia, 

conven iem.temente ens inada , pócle contt·ibuir para o descnvolv:imento formal ela in

te!ligcncia. Mas tendo e m vista o •pouco numero d.c annos ele que d ispõe a ma1or 

pa~rte doas familias para dar -a instrucção primm,ia a seus •filhos, eviden-te se torna 

que devem s•er escolh:idos, ele prcf eran.cia, .os conhecimentos mais n eces.sarios, de 

sorte que o ricl·eal de um bo.m ensino será o que .melhor exercita r o cspiTito das 

cneanças, fornecendo-lhes M .noções m ais utc-is, ou, fallando com mais exa,ctidão, 

o que lhes proporcionar todos OG conhecimentos rn.ecessarios ao homem c a.o cida 

dão, da fót,ma a mai·s proveitosa, lJara o desenvolvimento da razãO>>. 

Não ·comprchend•emos que nos programmas de a ulas clcmen.tares, destinadas 

a dar ao nosso povo a educação de q ue elle carece para desenvolver o seu cspi

r ito, aguçando-lhe a observação, t ol'llanclo-o apto á vida mo-d erna, se faça.m outras 

cxigcncias .que .não ·estas : .l·içõe.s .ele cousas; ·leitura e escripta d·e nossa lim.g ua , 

cxplicancl·o e ex emplificando -o profes·sor os factos pr incipacs c con•entes de nossa 

grammatica ; gymnastica, ·operações numeri.cae m•ecess ar :as á vida c o•n1n1um; 1i

ge iras noções de g eographia e h istori a. do Brasil, . cosmographia .. clc.scn ho e canto, 

devendo coJ~taT-sc a Constituição da R•cpublica en t r·e os liv ros diclacticos. 

Ai; l ições de cousa.s devem a branger tudo quam.to d iz respeito á vjda e ãJs 

acções da natureza, em te r.mos gera'Cs c sem detalhe, pois, .de outra fôrma, OJão 

as alcançat·á a fragi! in tell'igencia de creanças ; devem vernar sobre objectos fami

ha.ees aoo alumnos, e '"''inand:o- lhes o .profcrosor as suas qualidades, propr iedade s 

e uso-s, sem descer a banalida.a.es ou a cJGp!>icações dos de que já t êm eUes conheci

mento, colllli.d.o no -seio ela fami!ia ou no convívio dos ca.marada.s de infanc '.a. (22) 

A ult,ma cxigcncia d e f a zer figurar a Consütuição da R epu:bJica entre os 

livrQG diclacbicoo, para ser fol heada e aprendida pelos d>iscipu los nas esco.!as, se 

nos afigura de m-uito a •lcance politico, não só lJOrqu e c lles se irão ed ucando no 

conhecimento de scws futuros dever es e direitos .. como porque a leitura eonti

nua.c1a d os precei tos constitucionacs lhes fará despertar, bem cedo, no coração, a 

f ibra p a.troiot ica . 
Um povo que ignora o estatuto constitu<Jio.nal de seu paiz, que não sabe quaes 

são os seus d i.reitos c deveres políticos e cl escom•h ece os !J)I'incipios por que se regem 

as cousa.s d·e •sua terr-a, oé um •povo nullo , nnd.ifferente a t udo, um lJovo de eecravo-s. 

(21 ) Quelques rnots S?.tr L'in.st?'uction. pubT.ique. 
(22) BAIN - La Science de l'éclt~cation.. 
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Si é util á moc:da<Je pobre que sahe das escola.s elementarc · c não Ya!', ppr 

falta doe meios, ou ·porque outro é o seu <Jcstino, cursar aulas supcriO'res, ~aber 

a po<>ição gcographi<!a de seu pa.iz, os factos princ:paes de sua hislona, a• leis 

g·era c.; que r egem a natureza e seus phenoonenos, não ê monos necessaTio ter lam

bem contoecimc-nto da fórma de governo de sua palr•ia, do rnodo .por qu~ se ài,lri

buc a sua ju::: tiça e ~Se coni5bituem os seus ~poderes . 

E a -cxpericncia nos ~stá ·mostrando co.mo Bão profUinfJas e clurad-oÚras as tiro

pressões <Ja t'scola; certos factos pa,sanos ou aprendid<ls na infancia jámais se 

apagan1 da nossa tn et~uoria, hOluCins f eitO:.::i, e ainda: na velhice. dcHcs c<.ln..s.crva

mos, mui·tas v-ezes, nitida ·1en1brança. 

E' lJOr i.s.;o que \Volff (23) não comprehe.n·lc uma educação nacional que 

não •possa preparar cidadãos para a co.nsL·tu·içào polit'ica, sob que vivam, e 

instruil -os, quando ma'is não seja, a respeito de un1 ce-rto. numero de <tuo·lõe ·, 

das qua-etS é necc.ssar.io que P·(}Ssuaml noções exactas c '.P'I"!Ccisa.s, porqu-e. d-e IIIHJ

mcnto, .pod m ser .chamauos a dar uma opin'ão pessoal e r eflectida, de.ixa.nd<l 

mesmo de lado ~sa parti()ipaçào activa que todo o cidadào deve tomar nos m.e

goci<ls, em uma dem-ocrac·a bc.m organiza da. 

;vras nào é bas-tante ler progt·amma; ê prec:~n ter bon., lll L~tres que l.•nham 

nnethod:o -e, nm:se t erreno, mão pisan1os con1 mais Hnn-eza; hoje, como h o-ntcm, 

a nossa pedagogia Jlão faz inveja a n inguem , pois professores ha que JICili conhe

cem a~;; regl'as ma':'S coo1es~inhas da arte de <msinat c contra a in c..'O mpete.ncia dos 

m estres não ha reforma que Bh~va, nem programn1a que valha . 

O systema de liçõés <Jecorada c de tudo ex gir da mcnwria continúa. a pr~

dom~n<l'r """ toda a .parte; nào se convence a maioria dos nossos prof tsso r e.s de que 

a.; noçõc abstractas ue prjncipios e fa()tO ·, sem a cxpl.ica.çào da,; c::tu~as, ·nada 

mai.s produzem do que o cansaço dos espi'l'itos a:inda tenros, fm·necendo-lhe·s co

nhccim .ntos ]n<l.igcstos c que de nada valem; quando o •Que convém é, a'J)rovei

tando a -cm,iosida.cle natural da infanc'a, ir exoitanclo-•lhc a att-ençào c a int-el 

ligcncia ID<'·•SC pr cc&;o adm'ravel ·e facil de comparação de factos e objectos mais 

simples, para chcga:r-sc, o1als tarde, a factos mais complexos e gera(',.;.. O des

envolvimento da. memDria viJ .. á co,mo .o hH\io, o in1strumcnto pocl>C roso de.."'sas con1-

paraçõm, c nào· como o fim e o cscõpo .princil)al. 

tPTofE,>sores conheCL'mos (c desse peccado não eslào ôsentos os pa·e>) que 

muito saU re:tos e orgulho~o.; se mostram. quanJo o dJiscipulo r epete, sem faltar 

uma palav•ra, a cntQ.nação requerida, por uma vdrrgula, a pagLna i.ntc-ira da lição 

que se lhe marcou; mas fal-o machi-nalmcntc. sEm te r percebido o ,entido -c o oob

j ecto da lição, depois de tào a•borrcdda tarefa. 

«Profligando Lubbock ( 21) o cns·ino min•'stn:tdo ât< creànças, em certas es

colas, queixa-se de que os methodos em voga descanccm excessiva-m.:-nte n,1 ulc

moria e ·muito pouco m.a razào; de que façam cl·ema.siaclo uso dos livroo .e mui 

pouco das co usas; de que sacrifiquem a educação á instrucção; de que confunda, o 

cns·no peln leitura . com a sciencia real; de que, €m vez <].e affazerem 0 espinto a 

(2 3) Obra citada . 
(24) Ad'Clt·t'€S<'S-1Political a:n>tl Educalional. 
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obrar co-tn libt"'rdad.c o cH::ocreção, obstruam\ <> m-ccanisflno do ccrebro t.uma.no con1 uma 

pocin.llfL.'l. d·c facLOS1 confia.:dOti á. n1emol"i.a, e.mquanLo o que cumpria sra convcPtel-o.s 

l\m pa..rce lla integr.run.te do esph·ltO ,da .ct~t\ança. n 

Qual é o m e-lhor mrio de <>IIMi llar. ou pot· outra, de obter bons profcss<n-cs? 

Nada. maú; difficil. 

~· ncoessa.rlo oonoil:iar ~\. lheorla. co-n1 a pratica, obrigar o que se destina ao 

esJ}in hMo n1 is ter de professor a um tirocinio cn1 que aprenda c.ns~n.an<lo c ensine 

a]>I'{'!I>Jenclo; •uas o m0lh or profe•>.,ot·. os melhores m ethodos podem falhar co m 

relação a. e«tc ou áqu•e llc cl"sdpu·lo, JJOPQUC muito dopende o resulla<l•o do ensino 

da J>erocpção e inl..- lligencia do a•lumn.o . 

(IM.uitvs prof<'~ore.s, em logat· ele recont:Cce·rcm que, para agir sobre um as

sumplo <IUai<IUCr .prcci&O primeil·o ('IStudal-o, pretcn<lem ensinar como podem 

c como qu crom e, Jlo caso d.o succe:ssu ele SHnclhwnlc processo, ao cnvez de •n1udar 

d e Utl'thodo, ]Jl'Clcnclem mudar H 11atureza m esma da creança . 

IIC::,Sa n oção procodcram e proced t::·lll sy..;ieJna.c:; tendentes a mecanizar a in

slrucção; é a eterna tcnclcnc a da 1Jedagogia a ~JJ•cdispor as cousas de tal mane!ra 

que o ~ttt"'Smo methoJo poSõa serv~ir a tndos oc; mestres c .a todas as cream~çfu3 .)> (2·5) 

Urna das condições necessarias, indispenssaveis para ser bom professor, é te r 
vncclqãü para u ·Jnagh-;tcd.o . 

JDntre nós, infe lizllll'ln tc, ha ·ind•ividuos q ue procura.m e conseguem ser nomea

dor.: l_)a·ra o cxerc'cio d'C cadeiras, scn1 que tenha;m .pendor P.a.ra a tarefa, .c o rr

tiUlta<lo é qu{), anno;; <.lopois, ou llll'Smo mez~s. s entem pelo orr:cio v erdadeiro abor

recirnPIIto, eom prpjuizo da int"'t rucção em g eral e do:l alutnnos que lhes. frequen

tarn as aulas, po'l'(luc, co.mo diz ia I-I. Ma.nn -- Knão é poss ivel ter ·boas esco las 

st• tn te r bons 1)l'Ofessnrc-s)) . 

&te é um elO<; malonl.< ttualcs elo m•osso ensino o. tão funesto <Jttanto difficil é 

cr, ... , ... ele .momonto, um prc fesso•·ado ha.bii:tado. 

A l'-'0-SS.\ illJ)UOAÇÃO IP'HYSfC.\ 

« 1.\ n ec<-..:.s id::.ulc da educacão l)hysica se tmoõe como mPio 
JJ(>elcroso á formação elo homem completo, porque só dia traz 

.C(IJHO ,con!1equcn-cia a conservação, o resta•beloecimen·to da saude 
e o desenvolvimento ·normal e regular dos me-mbro..; e dos 
org·ãos hnmanos.» 

Não é nu·o ver, á tarde, ao sahi.r da:-3 aulas c doo externatos, uma fila de 

c1·ca.nças pa!Hda6 c magras. denotando, ás mai·s das vezes, fadiga c tni·steza na 

physionomia, baço u olha1· e mais symptoma" ele uma educação exclusivamente 

int()licctual. 

O scmblant<>, a" fórma.s, e m geral, acanhadas, tudo nessas oreanç;a"' r ewla a 

falta. completa de exercioios corporaes, a auflencia absQiluta. de desenvolvimento 

(~5) H. FlSCHER- D e l'Ecl<wat'Wn. 1903. 
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physico, po·s em casa os pae.s não comprehendcrn a wtntagem de jogos e exerci

cios gymnasticos ·e nas aulas e nos collegios,. quasi sempre, faltam essas tão 

utcis diversões, em toda a parte •requeridas e adaptadas como essenciaes á boa 

educação, entretanto esquecidas ent1-e nós, tão criminosa e dcsgraçada,mente. 

O bra !leiro não cura da educação physica de seus filhos, nem do seu d sen

volvimento corporal, de que tanto depem.clem a saudc, o v'gor, a be'lleza e a pro

pria inte!ligcncia; c o resultado é esta geração enfraquecida e taciturna, esta 

progenie debilitada, sem energia e sem est ímulos; é este povo naturalmente entre

gue a uma apatt..ia que parece un•curavel, indiffercnte a tudo, llis causas ma::s liga

das aos seus ]Yroprios interesses; u.m povo que não discute, que não lê, que não 

vota. 

".Acredita-se, em geral, que o cxcrcic:o da musculatura não a}Jroveita sinão 

á robustez da parte im}Je-nsantc da nossa natu,reza, á formação de m embros vigo

r<>sos, á acquisição de forças e.stra.nhas á •:m.tC'Ilige.ncia. Gr<>:!õsch·o erro ! O cerc

bro, a. séde do pensamento, envolve a do organ·ismo; e <> organismo depende vital

mente de hygicnc, que fortalece os vigoro-so.:;, e r econstitue os d<:! be 's. (26) O dcs

envolvimem.t<! noTmal de qualquer orgão, d!iZ um competente, auxilia o desenvolvi

mento do ccrebro; o desenv<>lvimcnto anomalo de um orgão reflecte no cerebrú 
a sua aberração; ,pelo que o principio physiolog.ico fundamenta·] f à<:Sf:·uVolvcr 

conn<exa e cqui.Jibradamentc a oTganizaçã.r, •iõiteira . (27) Estt: d~gma sclenti·fico, 

que toda a physiologia moderna acclama. é o que Maudslcy, o grande physio1o

gi~ta c g1·andc pathologista do e<;pirito, ac~ntúa quando . qualifica , de e·steril c 

louca a tentativa de d·ivorciar da educação phyS''.ca a educação mental.» 

{)s .noE.sos legi.sladores, de certo, ·não ignoram as vam<ta.gens àessa educação 

e a. prova é que 11ão faltam .regulamentos que a C(}nsagrem nas mais rigorosas e 

claras d.isposiçõcs, porém, a verdade é que tudo 'l'lão passa, infe lizmente, da lettra 

J;TIOI'ta. à os programmas; a c~ucação physicn só ex iste no <lo mundo das bellas thco

rias e na •tna,nidade das dlspOôições dos regulamentos, excepção feita de um ou 

out·ro estabelecimento 11as capitaes de alguns Esta,dos, que tentam introj uziT essa 

N.OVJDADE inutil. 

E todo o mundo sa;be que não ha descnvolvdme.nto da •intelligencia si não 

6<: descnv<>lvem os orgãos qu e a servem, sendo ne.oessa.ria a manutenção de um 

equilíbrio perfeito para que as faculdades mcntaes funccionem semp•re, com r egu

laridade e prec:são. (28) Sã.o hoje ioncontcstaveis estas verdades. 

«H a paTa uma raça, diz Fouillée (29) dous meios essenciacs de superiol'idade; 

um phy~iologico e outro p.!õychologico . Anvtcs de tudo, é prcc'ISO que uma raça 

SPjn physiolog-icamente forte; e é aqui, sõmcnte que as leis ordinarias da sclecção 

natural se applicam porque nos cncontramoo então no domhni<> da vida. 

oNão ha ma's illusão idcai•:sta a manter; 1n.ems sa11a não pôde existir S!inão 

iln co•·po?·e sano; t oda.s a.s subtileza,; do c.spirito não valem paTa uma raç.a a a u<le, 

o vigoJ~, e , como cons·cqucncia, a. f ecundidade . 

( 2 6) RUY BARBOSA - :Parecer cita·cio. 
(27) EDWAOR!D CJJAHKilll- The bu.ir<lvng O/ a brai•t (1880). 
(28) ALEx . • BAIN - La sO'i.e?Lce de l'éduoat:On, 
( 29) L' Enseio••emmJ.t , cha'J)itre li . 

-· 
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Os ,p roprio.s gcn ios não podem manter por muito tempo, nem fazer progt·~sos 

silnão no seio de uma raça forte; em fim · a sclccção não se o pêra produz·~ndo-se as 

oscolhas naturaes, condição ncce sar'a de todo o progresw, sinão no meio de uma 

r·a ça fecunda e robusta. 

•Todas as vezes q ue cansac.s a •in tclligcncia com preju izo do cor.po tereis bai 

xado o ni vel p.hysiol ogico da raça ·~. por isso me:mo, 1•irá tambem o. aba ixamento 

do seu ,nivcl i n.tellcctual ; porque, cedo ou tarde, as gerações pilysio!ogicamentc en

fraqu ecidas verão d~ ~bili ta r -se ainda mais, con1 a su a energia cerebral, a sua ca

pacidad-e de e.s:J) irito. E ssM rcsul1a dos :funestos SPENCER c GuYoN tccm paten

teado com ex t raordinaria clareza . As k is da hereditariedade o;ão fatacs ; legar 

ás cr ea:nças orgãos debelitndos é preparar •O abatiLu·enlo da ro.ação para uma época 

n1a is ou menos rctnota . >> 

!Nos costumes de nossas escolas ainda n ão entrou, desgmça<lam: tlte a Q)ra

tica de.sscs exercvcios ; ins:talladas, illa s ua quas i ma io·ria, em predios qu e não offc

reccrn as a ccom-odaçõ IS necessarias, m uita vez, t:iCill ar c luz, em parque e sen1 

jardim, aspirando-se no interior uma a1mosphcm que Pão é sadia nem pura, 

mal 'l)odcm distribuir, por um m etho do todo irracional , o ramcrrão do a-b-o. 
A apparencia do exterior e do interior das .escolas, o Jogar em que .são col 

loca:das, va l ~m muito e teem tanta infl uencia sobre os ~entidos e a in tcl!i"enc~a 

f ragil da l nf ancia, •q u.: em toda a. 3)3 r te onde se cura scriamcn te da edu cação da 

mocid<a.de, as cla~scs 1unccionam em €alões ap razíveis de pred ios confortavciti 

cercados de otojus as accomodações nccessaria s ao recreio elo •. spirito c ao desen

volvJmmlto do co rpo. 

J'J·ender crianças, hor·as inteiras e seguida , em salas esh' i!us c acanracJqs, 

sem con1'orto e, âs vcz·es, sem lw•gine ·e sem 'luz , .privar que rpelo menos uma hora, 

possam respirar livrem ente em um jardim ou em um parqL c, cn tregan<lo-sc a<>s 

brincos proprios de 'sua idade, é um attcnta<lo c ontra todos os ensinamentos da pe

dagogia e da n atureza; € canç.ar- lh es o estPirito, fazendo -lh es nascer no animo 

impressionavel o aborrec-imento pela escola, onde só encontram fadlga, mortifica

ção e desgosto, em vez de am ~nid ade c recre io . 

. A. Allem<a.nha fo i uma das nações qu e primeiro comprehendcram a necess id ade 

de "mcnizar as a gruras e aborrecimentos da escoia, tornando-a, tanto quanto pos

sivel, em vez de temidas, dese,iad"s .pela infancia, dispondo-!.he o cnpirito de.sde 

a ma.is tenra idad·e, ao es-tu do, •J}rocurando-o c o.mando-D, "m vez de r cpellil-o. 

·«Não se deve, diz Ji'RCEBE.L .contrariar os impulsos da natureza ; clles são for

ças viva s que precisa m s utilizar, e, por con soquenc ia, ·estudai-Os, guiai-os e man 

tel-es. 

A creança é uma planta huma,na que necessita, antes de tudo, de ar, de so! 

e de luz [para crescer , desenvo lv-er -se e desabrochar. 

Não a conserveis em salas, cuja ca,pacidadc, é, ás m a is das vezes, insuffi 

ciente, ou em pateos fechados de todos os la dos por grandes muros e a lta IHt

bitações, qu.e d iHicultem o renovamen·to d a massa a.tmospherica . O C<l ificlo, q ·.t p 

em se p retende rermir um certo numero de crianças, deve ser ~ortado d e nume

l'O:!M janellas, uJara que o ar qua den.tro s e respira, seja constantemente 1·enov:J.do; 
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coUocado e m pos>çao completamente livre, de modo a fornecer um ambiente puro , e 

! ort:al ecido .pela influ e-ncta benefica de Ml . 11 (30) 

C\To Braz.il quão po·1co observamos estas r egras e med itamos a r -speito d e.>tes 

consel hos ! 
Os g regos ti vet'ilm e m alta conta o dese nvolvim ento do co rpo, a belleza dos 

traços physicos de sua .raça, .e por -isso se eduooram ;no •gosto rupu r ado da arle 

que .pr·ocluziu o Jupiter Olympico d e Phyclas e a [Ventlti de \Prexitell-es, I>ellczas 

in est imaveis encantadoras, arrancad•as á fri eza do m a rmore e á ionmobi lida<le d>t 

pedra que o (!!r.,zel magi-co do gen io animou com esse sop ro ·ma ravil hoso que con

t inú a a penpas;;a r, alrnvés dos secctlos, c reanclo novos procligi·os e ·brufeja.ndo a 

front " do" predestin a dos e eleitos . 
Etn differ nte rua.no não se conduziram os ro1nanoS

1 
admiradores dos j o.,.~()'!) 

athlcticos, ela na tação, de .exercicios militares e ele tudo quanto, clesen i'Oiv-endo o 

p'hys ico, -embellezava o co rpo pela agilidad e, >Pel a robustez e pela força. 

A e'lucação p ub lica comprehen di a a gymn asti ca, o canto, a musica c a dança . 

. I fo>~nação e <lcsenvolvimento do corpo, a in t rcpid e?. e a coragem eram tutlo, por 

lsRo que a. intellig E-ncia -é tanto n1aiF: viva c cnergica quanto mais -cnergico.s e sa

di os são os orgãos que a servem . 

·Nós nãJ noo pocl ' 11":! .('1~ cons id erar ·um 1povo forte, uma ra~a sad ia c 1''lln:5 La, 

não l mos ainda a ccenluados o traços ph)'sicos defi nitivos da n oo.sa nac ionalidade, 

porque somos um povo em formação .e, n o entanto, nos descura.mos, iPO r COI!np!eto , 

do d e.«envolvimento phyo;ico dos no:osos Iilhos, da hy,giene da.s nossas escolas, dos 

defeitos e prej u izo ela 11ossa educação, se mJ;Jre rotin : i ra, sempre atra.sada . 

UDIIU 11ação € forte •pelos seus homens, é g ran de pelos seus feitos, qu , a ·li is

t o ria com memo ra c o .patr iot ism o re:embra, r espe itavel p •l:t s ua f orça, r~prcsen

lada .na ex cellcn-cla de sua imprensa, na or iginalid ade e cu lti vo de sua litt•ratura, 

na nl ti\re:r. de seus filh os , ~na justiça ·de seu governo, 111a sabedoria de suas .ei~ e 

na d isc i.plina de "eu elemento armado; •queremos gosa r d e •fó ros d :-- !POVO ad i:wtado 

ao 11ivel doo c iv.ilizados <lo novo c velho munrto e nã.o -cu ra mos d e soerguer o 11 0BSO 

triJC•, JQ!·tal<'lcer a nossa rnça, desenvolver a nossa in.t ell eclua lid a cl e, ·egu ir ·<> exem

plo eloq uente de outros pov s 1ão f·elizes, tã<J prOI;JPero;; e tão fort es . 

Nndn, porém, nos faz .re~ir con tr a o indifferen tismo desg raçado ele •tantos 

annos; nada no..-; impc ll ~ para o ca.rninho ·por outroo povos, ha tanto tempo .e tão 

brilhantemon te, tril'hado. 

Os inglezes c;ssen cialmcnte .p ra ti cas, se <lcsvelam pela educação [lh ys ioa da 

moc idade, proporcion ando-lhe mil mfl n.eirao; de o!Ytel -!ll., IPO>'que .es tão conve ncidos 

de que <ta edu-cação é tan-to .mais necessaria á in tellectual, quanto lh e é a-cc-es 

so ri a, sln ão indif;pensav el , -c apezar de s ~ julgar.etnl e ser em, de facto, umR t'lfl,ça 

forte, rn c iocinn.m assim : 

«!Não só acontece <JU·e as eyentualiJades de uma guerra muitas v-ez 'R dO!>e.n

d<'m da força e da audacia dos sol dados, mas até as contendas commercia·es sã.<J, 

"'" P>trt~. c1etemüna<lns pela r obus tez phys ica doR productores. 

(30) De I'Rd1lCa·fi.on de l' ho?lw•~-
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Ora , 11 6< n<'Lo t emos, até aq ui , encontrado razão para temer as exper i·~nelá> 

ela força! em c..c; out ras r!l.Ç; ~s. e1n qualquer desse-s carn pos. :~Vi. tt.f.: i g,so não é sUl, na I dl~ 

que a s nossas faculdad.es possa.m, .presentemen te, se r ~o·n.;id e radas como ext1·e-

mas. 

1..\.. concu n·encia da vlcla m oderna é tão cnergi ca que poucas poosoas podem 

,a h ir d a lu cta sem feridas. Já muito.~ milhares de indiv iduo.-; morrem d ,.baixo 

ela alta pr.e são a ·qu e estão sujeitos . 

Si es ta p.res;são cont inúa a augt111 cn tar, coLn o .parece o(Jll e vae ~ucceder , sub

met terá a r udoo ,prQV<1S até a s constituiçõoo mais soliclas . 

. ffi', pois, de maior importan cÚt. qu.e a educação das ·cria,nça.; seja •fe ita ele tal 

moJo qu e não s(J as hah i.ite in tellectun lmente á lucta, como a" predispon·~a a S•'P

po rtar .phy- icacil ente todas :tS fadigas e trabalhos. 

H.udhmcn.tar como é a sci encia da vida, j á c:l1egou a. certo.; prinCil>ios funda 

men.ta.es, r elati vos ao desen volvimcn to ele todos os organismos, in clusive o homem. 

O q ue agora se deve faz er, e é o eJU e até certo ponto 110s e;;fo rçat·cmos p ot· 

co!1JSeguir, é traçar os IHin cipios f undam enta es da educação ph ys ica ela infan

c l;t. » ( 31) 

.\.pcz•11· el e querermos ter os oLhos tapados " estas ve rd ade-.>, a ex.pericncia e a 

pratica d e todos os .mom entos nos .apresentam constantes e i·n·equ ivoco.-; exemplos 

tlas van.tagens elos .~xcrcicios .physicos ; veja-se a robustez clceses f ilhos elo .povo, 

rela•ti vtun.ente n1al alimentados, S€.'1111 os confortos qu e a riqu eza proporciona, conl

pa racla com a debilidade e a nem ia de eria nç.as rk as, cer·cadas el e carinho.::; e cui

da dos, mas a quem faltan1 o d esen\'olv.itnento, a a.gilida'de e a força, a,gHida cle, 

to rça e el e envolv im ento qu e sobram naquelles, pelo trabalho e pelo cxercicio de 

todos os dias . 

E' facto curioso es tarmos ·tã.o at rasados ainda em matc~·'•l ele educação 1)hY

~ i ca, t ão r eofr actarios a .essa .gmnde refom1-a , quando, clescl e o lmperio, os protestos 

!nait; e n~trgicos se teem le·va nta<lo no Par:an1 ento c .na im prens a contra o nosso 

ene r vante e dep l'Lmen te systema educativo. 

·c(tToda a reforma sincera d.izia o •D r. Rodolpho Dantas (32) - depende 

de tres Jnodificações cardeacs no organismo do •ensino, desde o l!)rilneiro lll(}m ento 

ele sua exhstencia , d esde a mani festação .mais elem en ta r da sua funcção educadora, 

a in•t roducção na escola da cultu ra .phys ica, da cultura scientifica e ela cultura 

nrtistica. 
N ão ha criança ('Salvo >1s par.al y tica s c as idi otas) que ,não possa c não cieva 

im,prescinclivelmente exerci tar na escola a gymnas tica, ap1'end cr o desenho e co

nhecer os fa c tos capi·taes ela nntureza visi•vel. 

Instru~ção e .moralid.a cl e são inaccessiv0is, &~m intelUgencia e nada pócle n u

t rir um cerebro enfe rmo . Ora, o cer.cbro não é s i não a re;;uLta·nte ela cvomção ge

ral da vida n o indiv iduo; só IPOI' uma boa m usculrutura, um san.gue normal e uma 

cnerv.ação bem .equilibra<la se .p6cle a ssegurar ao hom em a faculdade ele pensar 

sã, intensa e des•emooraçadamen te . » 

( 3 1) •SPmNCE R - 11 Ecl•tooação , 
(132) .-\.nna.es da Ca ma ra <los D-Eputados . 
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:.vruita<l crianças, ao voltar da e, cola, ond.e não encontram nenhuma distracção, 

netn cousa alguma que a1neniz 2- e rCC·J~cie o seu espirito, são, feita a refeição ne 

cessaria, obrigadas a entregar- se Jogo á tarefa das licções, privadas completa:nente 

dos I rinqued06 c dos folgares tão ]Jroprio" á sua idade; ·" a.s;;im, de casa pa m a 

escola, que é Rempre isso que temos descripto, e ela es-cola para rt casa, pasRam 

os •primeiroo annos de sua v id a até conclu ir o es tudos elcmC>ntares . 

E o resultado, depois de annos ,perdidos, é terem gravado indig•estamente no 

cere.bro uma serie d ~ noções e conhecimentos abstractos, .em pura per-da das prin

cipaes Co1·ças de sua in>lelligencia; ·é tornarem-se ra.pa,es fracos, debilitados, org·a

nismos predi postos a uma reproducção, pot· sua vez, tamb ~m enfraquecida e im\lO

tentc á lu cta pela vida . 

ui-Ia toda a vantagem, diz IF~SOHER ('33), em permittir que ''" crianças .-a

gueiem, com <!erta liberdade, tão longe quanto lhes for 'J)ossiv.ol ir. .'\fada excita 

mais a imaginação della.; do .que a ;p reoccupação rle que a sua liberdade está li 

mitada; é em sem elhan<te condição que inventam jogos perigosos e se entregam 

a tenta.tivas de louca terneridad•e . 

,)lão He nos objecte com o exemplo eles es bandos de garotos que empregam u 

dia em que não teem aulas a saquear as arvores fructiferas, clesman.ohar o ninho 

das aves, quebrar vidraças ele casas deshabitadas commetten do outros mil desattnos, 

porque esse · que assim Jl)rocedem não são educaclos livremente ; agem. então, como 

corceis que, fugindo da .caval~e.riça, aproveitam a occasião para alliviar as l1ora; 

de escravidão e abusam deo;sa liberdade momentaneamente conquistada.>> 

Um ou outro pae intelli.gente, no !Brasil, é que segue rumo differente na ellu

cação d·c seus filhos, alternando a horas do estudo com excrcicios g)' llln<t.stkus, 

;iogO<l ao ar livre, c mandnndo-os passear nos jardins da família ou nas praças 

c parques publicas, d~ onde voltando, o espirito se sente alliv iado c a in•telligen cia 

clara e prom1pta para o •exe1•cicio das licções . 

c<!Vá a ,gente onde for, em toda parte, refere .SPENCER (34), nos chegarâ. a no~ 

ticia 'Cl e casos de crianças, ou mesmo adolescellt·e.>, de ambos os sexos, mais ou 

menos ckbilitadas .pelo excesso dos estudos . 

Aqui julgou-se necoosa rio que uma criança foss·e q:,assar um nnno no campo, 

para sahi1· do estado de c'Lebilidad~, assim adquirido. .-\ lém cncon traremos u:u>l 

congestão cluonica .cJo cerebro, que dura .ha muitos mezes e ameaça durar ainda 

mui!to tempo. 

tUma vez ouvimos contar o ·caso de uma febre proveniente de uma sob ro

excitação qualquer, produzida· na .escola. Uma senhora fil ha d<> paes robustos, tPve 

a saude completaancn•te alterada pelo regimen de um collegio, onde o systcma de 

pouca alimentação, nenhum exercício e muito trabalho lhe causou continuas sof.fri

mento.~ de I'Ct·ti ,gon,~, ao levantar-se peLas manhãs." 

E qunntos cnsos iguaes c 1nais g rave::; rpoderen1os citar? 

•Não é bastante educar a intel!igencia da criança. dando-lho a apprender a 
lingua natal, noções de sciencias, mais ou menos utei·s; é neces,at·io ajudar s na-

(33) Ob ra citada. 
~34) Obra citada. 



lurczn no clesenvolvime1.1to lihysico, na robus tex do co rpo. no aperf~ içoa mento clns 
fôrma e na clex,tre:<n e vjgor da musculatura . 

• A. uma c ri ança f.ragil, el e constituição clebil, se não d eYe cla1· gi·and < taref>t 

inl~llec tual; com·ém equi librar semp re a cló~e ele a;p;plicaçã0 que .;e lhe exige com 

a ut êdiu. de energia qu e :.1 sua inLellig- ncia , sem fadiga, pód·e produzir . 

O systema de a tropel a r .as cr iançns pn ,.a obter grande desenn11 1·imen to rle es
piri toJ ás v ~z oo pr('cocc, j á foi condcn1n ado; c s i muitoti ainda cuida m nut i:-; do 

culti vo ceDeb ral el e ~<:;eus rf ilhos elo que da sua educaç:~io ,physica, que deve, pari 

JJ(ISS1tJ acon1pa·nhar áquelle, esseti tião, ma is cedo ou n1ais tarde, cns tign<los p .:- Jos 

funéstos resultados dessa orientação. 

A precochla de nos estud~, •escreve uma auto ndade, já cahiu em de uso. O 

~ovo já con1eçou a ver que a condição primnria para o bom exlto da ,·ida é er-sc 

mn bon1 animal.» 

O .m elho r cereb·ro é considerado, d pequena utilidade, si não tem energia vi 

tal sufficiente para o tra balho e obtel -o a sim, oom o sacrificio deste, é agora 

julgado uma loucura. 

Todo noo conhecem os, entr.eta n to, paes qu e se mostram extremamen.te satis

feitos por verem os p l·og ressos rrupidos qu e ·nas oscolas fa'Zem os seuo; filh o~ ele 

ten ra Jclade, dedicad-os exclusivamente ás lições e aos livro:; , sem se lembrarem esses 

progenitores de que es tão ccm mettend o um cJ·ime contra o futuro de seus J!l i'OPJ'ios 

fil hos; por'<)ue, como d•iz !:lPEJNCER, a natureza é um caixei ro exacto e ~i lhe pe

dirdes qua lquer verba mais do que ella pócle Llbpen~ar , o balanço terá de Re r fe ito 

co m uma eleducção a qualquer outra . 

·«O resultado d u•ma ]J fo'clagogia que ensi.na mecanica mente á criança 0 que lhe 

não convêm, e desdenha a gymna«tica e-scola r como occu pação accesso ria ou subal

terna, é o esgotamento Pl'ematuro das fontes ela v i<la: g1·aças á persuasão ele que 

,.;e cultiva o desenvolvim ento cerebral e de qu e se podem ,formar talentos ou ,genios, 

como na creação artiJiicial de c ~r tos animae.;, que alimentam os capricho;; elo ho

•mem, se hy.pertrophiam mot·bidamente uns OJ·gão,; á custa da atrophia de outros. 

:.\<las o cerebro é a <f lôr el a creação orga nica , a sua corôa suprema; s ua in tegr iclade 

mental mantem- s·e por acção elo .;;ys-t<m a nu v o ·o . A ra iz pócl-e viver ·e ex,pandir-se 

sem clependencia ela fló r; maiS a flôr, s i a separardes ela radicula, em breve pere

cerá..» ( 35) 

i<<Com qu e força não elevemos arrancar el a alma, nós raça aflflig icl a por to

elas as debilicla•des, ama rguras e :humilhações da anemia geral, o grito que se ouve 

]Xlrti r do s eio el a Amerioo. ;pela voz el os 80ciologis ta.s e elos m "clicos? (36) 

"Cumprr , nos acon;:;e!h ;tc o S r. Jo;;é Verl. " imo, o illustraclo .. · ripto1· nnclonnl 

(3 7), fazr rmOR entra r a edu~ação physica n_a nORsa ed ucnção, nos nossos cos

tume.;. 

Devem os, entretanto, comtprt>hendel-a larg·amente, ~·c i entificn;m~nte. Compe. 

( 35) .\ . COR'l'ON - P1'i!n.c ;.1Jie, o f mmotal hygienc. 
(~6) RUY BABBOSA - RP!a tOl'l o ci ta do . 
(37) « A Ed ucação :\'aciona i" (1890). 
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netra1·mo-nos Uc que ella se nã.o limita á gyn1n astica, ~~..•u j o .valot', con10 foi de IP::l.S

sagem .indi<:ado, é •muito I-ela~tivo. 

uidemos da hygiene particular e in,5i·V'1dual, R\DCnas ent r nós conh ecid .t, 

mas d·e •nenhuma fórma praticada. [m.trod uzamus nas no 'as e colM, noo n oss OR 

coll .gios e outro cstabel cimento~ de instrucção primaria e ecundarJ>t, a gy 

.mnnstica, princ~palmcnte aquella que dispensa apparelh06, os exercicioc> <:a•llisthe

nl-co::::, as <: orridaf', as 111archas, o sultos e os jogos estra,ntgciros, pois nã:o temo!i 

proprios, qtlle .melhor se adaptem ao !llOSSo cHma, ao nosso meio. Que com ca.ct u 

cidade o. m'tl.nic!palidadcs p1·eparem pequenos ou grandes prados em parte a rbo 

r·!zados, em parte gramados, onde os a!umnos d~ stabe!ecim entos pu,blicÓs e 

particulare vão conduzido.; pelos mestres, Iom dias .àe<terminadoo, c.n.trE'gar-se 

a -~xercicios de corpo e ao e;alutarE'!; prazeres do jo!;'Os ath !eticos. C11emos na. 

ll'OSSa rnoddnde, tão >fraca, tão c.stiolnda J)OJ· um1a o ié>gas !illtcratl'ice ptkcoce, l>!SO 

que um escriptor francez, tratando dc.,tes assurnptos, chama nw l e1'ia de entlltt

. .,.;asmo. ( 38) Incitemus nella Cl'ses ardo 1·cs da Juta phys!ca, a ver s i lhe geramo~ 

o enthusias.mo que lhe falta nas l'Utas intellectuaes e morae~. Quantos peda•g·o 

g!stas e ph:rs iolog!Sta teem estudado estas questões , são acco1•des em recon-hE>Ccr 

a influencia (poderosa da ~ucação physica s(}bre a intelli,gen>C<ia, sobre o ca ra c ter , 

sob1·e a· moral. E a pedagogia scientUlca, sciencia - si tal nome lhe cabe - ainda 

em via de formação e onde tantas são as questões controversa•<, ê unanimoe nestE' 

t]>Onto. 

Suscitemos nas nossas academias o gosto por essE'S exercício«. Todn.~ el!as se 

achdm em oC'idndes onde a canoagem, so.b o aspecto hy.gien ico um dos mais com

:Pletos exercícios se po sam fazer, •facilmente poderia Sle r praticada. Mas 'llão só

mentE' o exercício de remar, porém as grandes marchas a tpé, a ,, grim a, os jogos 

como o crfckct , a malha, a t>éLla , cer to não dcsdou•rariam os no sos j O''ens dou

tores. Os que remam nas rega•tas de Oxlford e Cambrid.ge ,podem ler á primeira 

vista uma pagina de Homero ou de DE-mo hencs, um cal])itulo de Tacito ou uma 

comedia de Plauto, e discutiriam, com gT>l nde l'tlcid•i? z c o;olida noticia dos textos, 

uma questão de d·i reito romano ou pat ri o. E , não ha quem não ·aiba que um n 

das glorias de que se d c"!vanece o ve~ho Gladstone, o famoso micket~· do Eton, 

é <le, ainda septuagenario, poder d•e-rrulbar um carvwl•ho a machaclaclas. Tem o!t~ntn 

annos e dirige na. In,glaterra., com a acti<vidade c o a,rclor de um rapaz, a. mal 

bella, n ma i generosa, po1<ém a m ais nrdua e dillficil campanha politica deste fim 

de scculo. 

Exemplos destes, alli, encheriam uma pagina., c os homens ma.is altamente 

col !ocados •neste palz tão essencialmente hierardhico, e uj os mumes fi.gu ram nos V•'

!hos registros uni•versilario;; CC)lno m•icke•·•. ou bo:ve,·s, de prirr:-cira força, como chefes 

no football ou vencedores nas ramo. as regata~;, teem como uma honra a1preciav~ ! 

p1·e idir os clwb., athleticos, os seus mel'lings c as suas lutas nos varios campos 

em Que, em determinad os períodos, s rounc a mocidade inglezn em prazo dado 

de emulação, de força, de vigor e d•e coragem. 'E não é amplltf lcação d izer qoue 

a ]mglaterra aoeompanha este lncidle·nte (!Om 'Um ,g- ra'llodc i1Heresse nunca en fra -

(3 ) P . C'<lUBEmTIN - "L'IID,l ueation Physiqut'". 
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quecldo. O mais gra.ve" jornaes, como o Times, occupa.m-se Jon<gamen te de<>sa~ 

celebres partidas, com• quasi o mesmo intereScSe com que tratam as questões ua. 

politlca curopéa.. Não nos admiremos, poiS, que es e :po.vo 'VIá. conquistando o 

mundo ; sobej a -·Jhe, pa1·a is:o, força, ener:g!n -e auda>Cin. 

Em se tratando destes CXCl'Cici~ no Brazil, a no ·a· !nidolenc!a nacional 

ncode co.m a contJ•arieaacle do clima, que e não presta a c!Jes, que o não consent<>, 

que os torna inJJposs! vcis. 

T aes oobjccçõl'S . ãlo sem valia a.tguma, não só deanrte ela l}hyslologla, como 

da pratica. i, co.mo o dPcnonstra aquclla sciencia., os exenC'iolos :physlcos são 

urrn •!1e1Vigorrudor das e nergias 'Physicas e, portam.to, da saude, é justamenbe '€111 os 

climas enen·adores e debilitantes como o no. so, que canvém medla.n•te elles reagir 

cont ra. a a.cção do melo n>hy ico. Segundo o J>hY<>io!og!sta fra.ncez L a,g t·ange, a 

me.dida. phy.sio!ogica dos exercícios corporues é o affrontamento (essouft8>nant) 

no seu tercei ro período ou asphyxico. endo assim, já. temos no Brazil um crl

terlo seguro na pra tica• desses rxercicios . Visto o clima, o cansaça nos chegarâ 

a nós primeiro e coon menor somma de fo1·ça cl espenrdicla , que em clima mais 'fresco 

ou frio; mas como a maior intensidade de fadiga depende tambem do prepa>ro 

( ent? ·aiMelne?~t) e do habito do exHcicio, essa perturbação na funcção dos orgã<>< 

rN~pira-torios pôde ser tPOUCO e pouco recua.da. Dema•!s, ao n sso.s ']}hy !o!ogistas 

compete o estmlo min·ucloso .desta 9uestão no pon~o ·de IV ista brazileiro, pa_ra de

terminarmo com cer teza qua s o;; exercícios, que melhor niOS conveem, como o 

tempo a empregar nell ·, a hY'Jdenc que rcc!a.mam. Afóra esta parte S'C'ientlflca da 

q•ue ·bão, a pratica prO<va a ~avor da s ua ada•ptação. SI os CX'crclcioo tPhyslcos não 

fossem aqu; possi<v is, o trabalho 1physico, ·como a lavoura não o seria tam·bem. 

Um via.jante inglez, que estudou demoradamente a A>mazonna , referindo-se ã. ha

bitabilida.d<e des a região pelo europeu c a possLbi!idade de nella se occrupar, 

julga· que o _problema se resolveria pela sLm,ples modi.ficação elas horas ele tra

balho: 0 europeu, que Já. trabal ha doze, pod ia limitar-se a'Qui a trabalhar seis. 

tres de man·hã, tres ã. ta"rde. Tn•l indicação do celebre ounulo d~ Darwin, tem, 

certo, exccl!cnte ap,p!Jcaçãlo n sla c·ontrov r ·i a da praticabilidade e conveniencifl. 

elo.; exer-c i elos J~hys i co · entre nóS." 

A transcri:pção que acalba.mw de [a'ller vale por muitas c longas paginas, 

quC' a i nela u>uclcssemOti cscrtwer .sobre o as umpto que, a nos....;oH olhos, cresce de 

in1portancia, á m ("·l ida que n'O:S vamos ctetiC111\roi·vendn, neste paiz fadado t\ altos 

.rlestino~. 

O nosso hum ild e trabalho repl'ee<!'nta t~~m pmtcsto, um grito de alerta, QU<', 

de certo, PChoarâ s)lli!J)abhicamcnte no seio do Congre8so. chamando a attenção 

do,; que teem a re ponsrubiliclrud-e .dos n g·ocios publico;;, aqui c nos El;taclO<l, pa.ra 

essa face ela educação nacionnl, ainda tão cl cof<eituosa c tão falha nos seus pontos 

.princ\1Ja s e or·ganico . 

A •PO'UCa ou nenhuma atten'Ção qup se p1·e;.;ta â. ed l.lcaGão physica da mo

cidade é ·um grmn<dc ma·! de nossa época; é hmmenso pec'cado contra as leiS da 

hnmaniun.dc c do 1progre?so, c ..,; barbaros era.m os ;.parta.nos quando condemna

Yam -á. mor(le os que nasciam .fl"a!l"eis e <lefeibuosos, qualquer que ·fosse o ~unda -
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mento sob que o praticavaun, não menos bar.l:)a r s, nem men•o~< cu lpados somo:; 

nós, <Jue con·d..-lllJnamos os nossos (ilhoo; á debilidade e ao o-achit isnuo pelo .pc,uco, 

o·u nemtl1um cuida•do con1 que guhunos o.s seus prin1cil'Oti passos, e pelo oom1pleto 

a•bandono a que entregannos a sua educação I>hysica. 

O ENS.~NO SEOONDAJRI:O. A CIRIS'ID E OS REMTIJDIOS 

11 E a in8tru cção s ecunda1·ia? \T. Ex. que é pro
frssor e- que. J)O I\tnmt·o, n.nuita ve7. , JPÔZ o dedo nrcsta 
chaga ·v Lva do nosso organismo soci·nl, não pt·ecisa 
de m·a·is nada O'UVir a resopei to. 

O,; exa meR de preparator ioR - ei• o mais tristP 
atte trudo elo n<l"so -·atrazo mental." - JOÃO MON

TEIRO, RELATORIQ AO GoVERNO DA REPUBLICA, 

VI 

"Achamo-nos na .ramara de um co n<V.a lescente - dizia Pa'Uiin Mahupe rt, 

depois da ultLma refunma do ens1'11o secuiTdario, em :Fm•nça (39); velamos á ca

bece\ora• de um morhb'Un'do - di·remos nós, na ho·ra ,pres&nrte. 

Antes de ca•hir o ·Imperio jiá o enRi·no secundario •es tawa plena.men te d1et-\mv

ra1izruà•o; a s portas da.s Academ~ias se abri1a111 a umR• moci!cl·a!de setm ,p r<~paro e, 

por isso mesmo, incapaz de maior dese nvolv1m ento nos cUI'SOS >t q•ue se dest i

•n!tuva•. 

O systema de e':>aunes preparatorlos, !>restados s&uaradannente, ,p()ra.,te •bancas 

Q'Ue, ás mais das vez.es, pria11a'Vam pela escandalo.~a b en evolencia com que prol 

ced iam no julgamento das prova<', tin•ha attünl~ido o ultimo grão da desmorali -

7.RÇOO e do es<ra•nilalo; província houve, cOtmo Sergipe e Rio GJ'R•ndc do 'Norte, 

onde n eces.sa rio foi sus pendeJ' os exames, taes M irregula·ridades a,pon•tadas, po :· 

todos os modo , ao g.oveN10 imperial. 

Nessa cleshonesta e facil obtenção el e certificados que davam ingres so nas 

iF'acuJ·jad e.s de Direito, ~o>n g<'nhal"ia e medicina, os maiores cuhpfl!dos e os maie di

rectamente responsaveis erao111 os pe es; a preoccupação de .todos não &ra habiUtar 

os filhos no manf\jo das linguas r no exercicio das scienciac-:; ; o es·copo unico, 

0xcluslvo (e raras eram as ex cepções) se c on centrava todo n a conquista das wp

provaçõC6 parce11a das, qu,e garnntiaJll a ma tricula ·nos cursos superiore~. e dahi n 

leva de estudantes rpara as local id.ades onde tnais facil fosse o exrun1p P mais va

limento tivessem os empenl1os . 

1.\ ca rta de J'Ccommenilação supp1·ia a falta de conhecimen·too, qu e o es tudanle 

não tinha, e n •benevolencia dos examinadore~< coroava de bom exito essa tentativa 

audaciosa. 

Tal foi o lega elo que I'PCPbeonos elO Imr,>erio: a in,; trucção prima1·ia cleso,·gani 

?.acla; o ensino <;ccundario nul!o e d0smoralizado; a instrucção superior, p0r isso 

m esmo, •ferida de morte. 

A' iR.epublica não podia ser indiffNente a sorte do ens ino elo 2'' &rão e coJbc 

(39) Confercnce (1906), 
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ao Dr . Ben jamin Consta n t decretar a l'eforma que, dando nova or~anização no 

Gymna'lio Nacional, destinado a ser o cs•tabelecimento tyiJ)o de instrucção secun

daria no pa.iz, crea,\a o curso seriado e integral, termin.anclo pelo exame de ma

dureza, que ti-nha por fim verificar a cultura .mental elo estudante. 

_A, aprovação nesse exame darüt ingresso nos cursos su.perio1·es da Rl'p.!blioa . 

A reforma do preclaro e.stadiffia anwdrQntou a mult'Js espiritos; a todos pa

recia que as clischplinas do cu rso gymna ·ia! lnsti!tuiclo se A.Ccumulavam ele modo 

a tornar Hn.poss ivel o ensino regular ele todas cllas e, mai6 do qu < tudo, apavoroJ 

o exame f inal que de al.guns me1·eceu até a dtmominação ele «concurso solemnlssimo 

de doutores» . 
Embor.a nos contemos cn tre os particlarios da idêa geral ela refo.nna Ben.ja

min Constan t, não poderemos J1ega r que fun-d!llmento tinham o. r!1Paros que a va

rios .pontos da lei se faziam; o numero de disciplinas do c:.~rso era exaggerado, 

dando-se gra.nde desenvolvimento e eXJtensão ao estudo das sciencias exactas; fa

tigantes as provas do exame final e complicadlssimo o seu mecanismo, o que tudo 

concorreu ,para levantarem -se-Lhe mil objecções e tornar-se a sua vmtica quasi 

impossivel. j , . ~J t ' 

Dasi em dea11'te, os govel'nos que se succecleram ·precipitaram-se todos na 

carreira das reformas do ensino secundario, re•formas que se contav·am Jl)elos mi

nistros que ia•m occuprundo a pa. ta do I nterior; jusrtiça, porém, s < lhes faça: ne

nhum alterou o criterio in tituido ,pelo primeiro legislador ela Republica para o 

julgamento do cultivo m n tal ela mocida.cle, que se lH'opõe aos cursos superiores. 

Mas, U)Orque nã.o cumprimos a ultima refol'ma, ou de novo, não se reforma o 

systema, torna·ndo- o praticavel? 

Quando dizemos reformar o systema, nã.o queremo dizer que se deva vol•tar 

ao velho e caduco processo de eXRmes parcella'clos. cuja condemnação está solenrnc

mente lavrada pela op1nião illu.stra.cJa elos mestns; o nosso pensamento é que .;e 

reduza o numero elas cl·isciJ)linas elo curso gymnasial instituido, mantendo-se o en-
sino seriaodo e o exame final de «-madureza, facilitando-s ~ as provas exi.giclas aos 

cand ida tos, po 1· que esse ê o systema que tem engran.cJecido as lettras na .·\.ll ,..ma

nha e <tem ,prevalecido em toda a :parte. • 
«/Para nós, diz IGREARD ( 40), si t emos de fali ar com franqueza e si o Estado 

ê o supremo director elo en~ino, não hesitamos em propor o systema ele ex!llmes in

trrnos t')UCCcss ivos. terminados ,por UJ"ll derradeiro exan1 "'2' mais solen1ne. pot·é11n, in

terno ·trumbem, q:>restado de•mte ele professores de ensino sccundario, juizes autori

zados, tnteressados e legitimos nesse julgamento. 

Esse modo de sa;ncção aos estudos tem alguns inconvenientes, mas nenhum S•.' 

nos mostra mais racional e se offerece tão capaz de remediar as enfermidades da 
natureza ·h umana . ·' A•p1·eciado m seu conjuncto, apresenta vanta.gens incontestaveis. A ,primeira 

ê que, sob esse regimen, ningue-m ,;c illudc. o., estudante sabean que o s:.~ccesso 

de seus estudos depende do seu aproveitamento durante o anno e não do preparo 

(+O) "Education et Jnstruction, " 
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da ultima hora; ellc sabe que cada pas.;o o guia seg;Jram <nle ao fim que tem em 

vista, c;e.n poder contar com um resulta do filho da felicidade de momento. 

Depois, os paes são 1nformados do adeantamento de eós fllhos, de anno a 

anno; c, finalmente, o a:>rofessor, tendo consciencia de que o discipulo lhe per.tencc 

durante o curso annual, nã.o carece d<> apressar as ex,plicações e licções para a l

tender aos que ma.is se adea.ntam, nem demorai-as .para esperar os q;Je, preguiço

sos ou fracos, .nã.o podem com fa.cilidade apprender a ma.teria explicada.>> 

1Compamdos os dons systemas, o de parcellados e o de curso g~•mnasial, com 

o exame final (si é que no vrimeiro se póde chamar SYIStema) o ele aJarcellaclo 

não resiste â. critica. 

·Fazendo os s eus estucloo por series ou annos successivos, o estu dante vue ob

tendo conhecimento de cada materia, seru,pre em grâ.o progressivo, e ao c:hcgar á 

ultima s erie terâ., naturalmente, ob>ticlo seg:Jrns noções e bons elementos elas dls

cipJLnas que estud.ar; o seu eSipirito se terâ. fortalecido e .preparado para iniciar-se 

no tirocinio de novos estudos ·; tcrâ., emfim, obtido essa cultura mental m~ce;,sa

ria â. .assimilação de outros conhecimentos, cul-tura que lhe abri•rá as JJortas dao; 

Aco.demias c lhe garantirá exilo seguro em qualquer car reira a que se destinar. 

Seguindo o systema de parce!'úf.c~os . estudando cada preparatorio separada

monte, ou m esmo alguns a um tempo, para Isoladamente prestar exame de cada 

um delles. sem se l'e:<J>eitar a seriação das discipli!nas que ta.nta importancia ~xcrc~ 

nas operações elo espir i•to, e não sendo obrigaclo á. r ecn1pitulaçã.o elas matcrias rm 

que já tiver sido approvado, o 1100so •preparatoriano chegará ao f im da sua ta

refa esquecido do que a principio csbdou; deixa cl : ir gradualmente clesenvolv·eJ1clo 

a sua i·ntelligencia nos princi.Jpios mais geraes de c.ada di ciplina. para a t Ungir 

ãs questões mait; ill1JPOl'tarntes c entre~a- sc exclusivamente ao estudo de u•m ou 

dous prf'lpara>tor ios, até conseguir o exame. abandonando-os em seguida, para con

quistar em outroo novas approvaçõe~ . 

E dizem que foi ,por sem elhante processo que se c rem·am as aguias c1o nosso 

paiz, homens que tanto J1onraram a Jettras pat1·ias, em todas as suas manifesta

ções. nps scienciao;, na littera·tura c no Parlamento, e por isso não fal>ta quem 

t <>nha esperança. de vel-o re taurado ainda, r vogado o systema nctnal de curso 

g.vmna):iial c exa1nc ele ·« MADUREZA>). 

~ão é tll'{;'Umento. E' mesmo ela inclole cJ.as socieclacles moderna.; !r mel h o

rando os moldes e a,ppaJ•clhos que emprega .para a conquis ta da civilização e do 

progresso; os vcl•hos e ·gastOc; se subsütuem e se !Jlperfeiçoam. 

Como julgar definitiV>unen•t , e. reforma e o systema estabelecido por clla si 

não foram ai n·da praticados? 'Das vanta.gens e preojtü:.os •de uma ·lei só a exe

cução e R praticR podem dar seguro testemunho: é na pratica que ~ co rrigem os 

seus defeitos c se modificam as stHlt:i inconveniencias e as]Jereza . 

Os que não quPreon a reforma . . nem mesmo modificada conv€'11ientemente, e 

,preferem a volta do exames ã sorte, sw1 methoclo de ensino, sem estudo s~na tlo, 

ainda concebem, a l'e!lp"<Lto dos fins a que o nsino ecundar io se destina, a velha 

noção que delle tinha M. rChar le em 1872. 

<'SOb o nome de ensino sccnndario se d·eslgne. o con juncto de estu dos que fa, 
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culta aos moços o accesso ás F'nculclaclc~. âs gmndes escolas elo governo e aos 

cargos ela ali ministração publica.» ( .Jl) 

Convenci doe:; ele que o ofim -E:xclu 'ivo do en ·in o secundaria é habilitar á ma

tricula nos cu.rsos s uperiores, os que assim l})ensam estão col1erentes; sob este pon.tu 

do vista o exame pa.1·coLU•do, como .til .. emos e ainclo. t ,moo, é o que mais l·hes con

V<"l11 ; tnas .nãlo é o que mais convem á sociedade, no actual n10Ull'l1 to da nossa ci

Ytlização, mem ás nossas AcaclemJas, que carecem ele tuna mocid8Jde nl ?ntalmentP 

bem cultivada, lucicla e a-pta a receber e desenvolver o legado preciosi"simo ,d a 

scienoia anesmo porque o e'Tlsino secunclal'io não visa só aquelie objcctivo: ellc tem. 

um pa:pel eminentemente social: «·pmparar a mocidade para a vida mod <>1·nan . (42) 

E assi m. funclaodo em um falso supposto, baseados em uma intuição erronca 

e ,[)rcjud icial aos interesses de todos, da sociedade e dos alumnos. pretendC<rn ma

tar um sy tema que mão v iram tpl'ól.<ticado ainda e que, preenchendo o f'im qJr lho.< 

,parece ser o unlco do ensino s •cundario a - matricula nas _.\cademias - con

correria pa.ra o alevan.tamento do ni vel da Jntellectualidade racional, a•nH•açatla 

de morte nesta anarchia e doesh1tereosse ele tudo c de todos. 

«A crise do ensino secunda·rio, escreve iFRANÇOlS GuEx, profpssor ela Univer

sidade de •Lausane, é geral e ,pro.funda. (43) 

_.v instituições q~1e o n~gulrum estão a•tacada,~ ele uma mole tia, cuja nat.ureza 

não é poss ível fixar a imita. 

O qu e se •p&de affi rmar é qu ~ o mal é uni versal, qu ,por toda a parte se ob

sen·am pcrtu 1·bações in,tensas e que cada povo se julga atacado do seu conta,g·io . 

O ensino secunclaüo, prcsentE•mente, não satisfa-z a .ninguem .n· 

_.; taCOU-O a 1JihQilrOW~I'O de q·Je nos falia PlElRRE DE COUBERTIN ( 44) e, mais 

elo que no Brasil, mão acreditamos que o mal em outra aJat'le seja tão in·t n ~o . 

Desfechamos ha 14 a nnos .golpe à ·c morte contra um systemn condemnado em 

ultima !ns toncia e l})ara o qual não houve nem haverá mais def sa, c clle resuscLtu. 

de .periodo em pc riod<J , adiando a .pratica do que o substitui :J; codificamos a le

gislação do ensi no c, todo dia, alteramol-a em leis e regulamentos. clisposiçõe.; c 

actos qu e ou<tra cousa não geram si•não a anorchia e a desot·<lcm. 

A muitos cspi ritos esclarecidos e .bem i•ntencionados se afigura. sem sombra 

ele duvidas. que• o. remcdio unico e efficaz ao.; males de q~1 c se resente o ensino 

no 1B,r as il , nos seus ultimas 1grâ.os . o secunclario e o super ior: é a creação de uJrul 

ou mais Univers idades, fócos lum inoso a derra•mar em p rojccções brilhan.tissiruas. 

por este paiz afóra, a semente fecunda ele novos e bem combinados ec:;tudos, q:Jc_ 

brando-se os velho· mole!-. c a·n.n unciando-se a ·éra ele um renascimento completo 

e brilhante para a m enta lidade brasileira . 

. \ i.cléa ela creação das nivers iclacles ou a implantação do sys•tema universi

tario entre nós de qu, se fez extreonuo e sincero advogado o honrado e illu,.;ln• 

Sr . ':\1inistro do I11terior e Justiça, não é cou a nova; clla trabalhou o espi1· ito 

( 41) L egis!ation d' iltsfrncNon seco·llcla>irc. 
(42) HElNRY Y!TCHEL - "J\Totcs sur l' rnse ignrunent ="Pt~ Ondairr 1 " 
( q ) Ob1·H c itadH . 
(44) t<Note« .~ur in81nocfi.un jWbiique . » 
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dos mai · eminentes homen,; do imperio, Bernarclo de Vasconcellos, Paulino d e ·Sou

za e João Alfredo e, agora mesmo, se encontl'a consubstan1ciada no tproJ ecto t>labo

rado pelo talcn•toso ex-deputado mineiro, o l'. IDr . IGastão ela C unha, tprojecto 

que mer('Ceu ~~~ applauso do illustra>do e conwctentissimo presidente desta com

missãD. o Dr. Satyro Dias. 

Ino;tituid:J. c mantida a Universidade com plena autonomia em todas as ques

tões dicl.actica~ f' ad~mi·nistnvtivas, clundo-se-lhe o -dil'eito ele reg·uJar a orgamização 

irLl ~r na dn~ IFaculJade.s, apenas subo rdinada ao ;Governo pela fiscalização e vigj_ 

· b.ltn Ciu. n~cessaria ao bon1 andamento c progresso da nova i·ns·tituição acrcd·i'tam 

os que defrnclem rssa Cl'<?<lção .que da'hi, como consequ<lncia in ~vitavul e fatal, de

cot'l'erão a homogeneidade, a boa systhe.tnali>zação e o estabelecimento de um cn 

.slno fec und o, em ·uas dua · fonna.s tão cssenciaes á vida socinl -· o secun<flarjo e 

o superior. 

1:-Jão somos, em principio, absolutam ente co11trario á creação de mna ou mais 

Univm ·idades, centt·o incon.testavel de saber e moralidade. amor ao estudo e des

intercss <; talvez nos t]JOssa trazer es a reforma o correctiv0 a muitos defeitos, la

cunas e .pra,iuizo' c' <1 educação nacional. como tem acontecido em outros paizes 

onde clla .iá tem cabello« brnncos; o que nos parece. ntretanto. é que nas con

dições es:peciaes em que se encontram ;prea ;.ntemt>nte as Estados e a União, cada 

um na csphcra de suas attl·ibl.lições . tanto a fundação dt> uma 6 Uni\•eJ'Sidatl ~ 

nt'sla cid·ade seria inconv.-nie-nte e Injusta. attcndendO-EL á ex•tensão do paiz , como 

o r.stabelecimen to de cinco. uma rm cada ca pita! dos principacs E~ ta dos, se nos 

clepR t·a uma em preza difficil . 

A creação, nesta cidade, de uma só Univet·sidacle. 11ão sendo possivcl. sob o 

.ponto ele ~·ista economico. transformar a União em Instituto da a11 ma categoria 

c com o mesmo apparal.o, as !Faculdades ex istentes em tS . !Paulo. •na !Bahia e no 

11ecife. trR.ria fn talmente a morte destas. pela •de;;igual·dad e ·em que se veriuru, em 

t:ace do novo insti.tuto, ccrcaldo de 1nil garantias, !lH'iv.tlegios ho·nra~; o q_~·e acar

retaria grav<'>S prejuízos á i11strucção superior, quando D idêal dos patriotas não 

é, e não J:IÓde ;;er. a <!xio;tenoia de uma só capital inlellcctual, mas a dr muitas ('45), 

onde a mocidade e'duqtte o• sru eS1Jirito e enriqueça a su•a intelligencia desses co

nhecim e-.ntos, CXlperiencifts e factos que a sciencia en~ina e U1e abrem â. ·PO l\ta a no

vos I rog l'(\S8{)S ·e a habili.tam ao cx0rcicio de 1honrosas p.rofissõ o. 

- ão acreditamos na co:11t]Jieta homogeneidade, e tatbilidade c s)'"tematização 

cln L'·Ylsino . como E> ffeitos drcor 1·ent,e~ ela crf'ação de um:a tU niveJ-si'dal{l .e; essa esta 

hilicladc. ~yiStf'ilUl t ização, homogeneidfl de e tan tus outras vantagens que se possan1 

ainda itnaginar, ta~nto mais clista·nciacla.s {\ irrealizaveis se nos a•presernta1n, quanto 

im,possivel, ou , pelo menos, JIIUJ.to d.ifficil se nos af igura toda e qua•lquer subot·<'li 

nação dA.,; corpomções pducativas elos Estado,; á <'l irecção supr.ema da Universi. 
rl ad<:" . 

. \J'tuados os ERtados do ~ 3" do Estatuto Co.nstitucional, que lhes permitte e 

,;o:A r.antp a creação e manutenção dP in&tituiçõ · d·e ·e·nsino secundaria e su,perior. 

( 45) Parecer da ,congregaçiio da Faclddadc dr Ytedicina dn Bnhia sobre o 
jll 'PjPc~ç:> da cJ'eRçãu ela Pnin.'•rs idaclP 
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podendo dar-lhes a orientação que cn-tendN'<•m mai,.; conveniente na decretação ele 

sen~ prugrau1mas, e .na scolha da· di cipJina · a seren1 t.msinadas, uma v z llUC não 

se quei ram submet ter á tute!La da UniVCI'<iid.ade IFcclernl, nada s-e terá consegutdo 

a respeito dessa homog.eneidad ~ e uniformidade do ensino, que muHos acreditam 

sc i'ia effeHo da m·eação universi.ta r ia. 

Nem ·pocJ.e1•á a União, vara obter essa <h omogen eidade cJ.e estudos, em todo o 

paiz. e 1a r~~tauração de um bom nsino publico, hoje ·tão a01archi7.ado, cen tral·i

xando-o .nas 1nãos ela Universidade, ;a quen1 com n1ette v ida autonolll a e a direc

ção supr~ mn das íF'aculdades, ot"ganização el e tProg ra m~ma s e tudo mais que importa 

rl ii · ecbamcn·t~ á v id a dQ ensin o, negar aos t1tulos, que os Instituto.,; dos E;;tado~ 

conf,•rk cm aos seus ~lumnos, o ·cunho de legitimidade para o exe rcício elas diffe

rcnte8 ·p roCi~sões a que elles habi•!ita m dentro dos seus tcrri.torios ; ,popque não 

Iogico que a C<lnstituição de 2-1 de 'Fevereiro pcrmitt issc aos Estados u<1 Federa

ção a c reação de esco las de ·ensino su pe rior e secundaria, sem dar nos diplomas. 

por ellas con fer.lclos, a sancção dev.icla . 

Ta·es são as face que nos dá a ve r a questão sob o vonto dP vista tHatlco, 

sahindo-se do domi·n io das theoria s mais ou menos enganosa· e ra .. cinadoras, se

gundo o bril ho c lbem toucado ·d a •li nguag ' m co m qu0 se reve.o;tem e <;e nos apre

sentam; o s i o. c reação da · Universidade é entre nós, mà<J um pallido e enCcsaclo 

a rremedo dos ~y,t ema R adaptados no mu·ndo, mas instituição Cfl•!)az de •pt·odLõZLr o 

fructo dos nossos a rd entes cl esej ot'l, -t-em de ser adia.cl a vor muito tempo ainda, 

melhor é procu rarmos. com as l ições dos competentes , man.ter o que temos, melho

rando, do que tentar a im plantação de um ·reaimen no vo, sem segunança de bom 

rrsuLtado. 

Será possi v~l, pois, qu e .não se nos depare medida energica a ser ali)plicnda ao 

ensino secuncl a l'i o, faz.endo- o entrar em u1na nova ·phase de progresso e de mora 

lidade? o qu e " Un·i vc r&idad ~ poderia f.azer , descentralizada, não •poderá conseg:Jii' 
o proprio Estado? 

Sob o pon.to de v i;;ta elo ens ino secunda·rio e só clebn ixo <less<' poi1'lo dr vista . 

. não nos pai·ece que a Unive rsidade seja o salvaterio, a medicina capaz ele maLar 

a gafeira que (.l resenteincntc at1·o·phia psse rRmo de Ln strucção nncional. 

,A• FI'a nçrL, apezar ele suas 1Un iversid ades: não viveu isPn ta el o m~li, como se ve

rifica pela:· J'c' fO I'n1HS continu~a cla s por que te,n ·pa~sado alli o ensin o elo 2° g1·áo, 

e, a ju•lgar pelos precedentes. é de prever qu e a ul t ima lei não ·ten-ha 111~1itos dias de 
descansada v.igcncia. 

Ha.j.a ou •não thaja Unive1 idade, con ceda -se ás IFaculdiRdes ex isLentes au.tono

mia diclactica, disciplinar ,. adminis tmliva, ·le.gi le o !Congresso F ederal ou ,, con

gregação dos lente. cl.e cada ins tituto, com a maior inclcp ~nden cia , sob re a necr"si

dade do enRino sccundrurío, de qualquer moclo , serão ctcrn.as as qu etõcs dos pro

g-r nmenn.s, !(lo s ... xu m0s, tlos methodos, da E'SCOllla {' seriação das. dhscip'llnas : P, na 

Yigencia clns n1 esn1Jas ca:.tsas c na Pl'U·ti•ca dos me.c;;mos •processos, não .ti l? {f' l'á 

•·o njur.acl o a cri se . E ' I)) O I' isso· que temos co mo conRelh o ele boa pruclencia não pi·i

ya i·- ·c i·n.teiram entc a ·U nião Çle cei'ta ingercncia m O<ralizadora e pr.ecisa, impi·i-
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minJo um cunho nacional ao ens ino seeundai·io, a cu j os destinos não póde abso

lutmnente s er indiffercnte o Governo d a Re,publica. 

Ao a u•tor do ·proj ccto, a r <s,peLto d e .que ·a Com missão teve de pr onlmclar-se, 

.não parece·J segum garantia de preparo para os cursos s uperiores d·a Republicn 

a exh i•bição de cé r tificados de e.~tudos secundarias , vo r isso, exige dos matrL 

culu ndos uma nova •prova de 'h.ab i'lltação nas lin•guas e •nas scienclas, •pres•tada pe

rante \p rofessores da cscole d ~ ensino superior em que fo r a m a.tricula requerida. 

São ijustos e geraes, unisonos e constantes os i!ll'Otestos que par.te m ele toda s 

as F1ace~ldades do paiz con·tra o mã,o, c muitas v ezes, .nen hu m ·pr·eparo dos qu e ..e 

lhes destinam; essa:; reclamações , é facil de 'Ver, doode que a maâ.tw eza ainda n ão 

foi praticada exclusivaun ente, s r eferem todas ao,~ certificados de xames jJCt?'CCI- . 

Lcul.os que, de facto, não representa,m , para o ens ino su,per iol', uma garantia s.l ffi 

clerrte. 

tN'ão acrcdi~amos qu e o bacharelado e a 1ltct.d tM'ezct sejam um cr ivo Ulo ape•·

tado, que por elle 11ão 1)asse, de vez em quando, a incom petencia mascarad a ; m as 

no meio das diificulrJades que 0 !P roblema <l!Presenta .. não sendo ,poss lvel andar 

creando .todos <>s dias systemas el e exam·e, esse processo a inda é o ·que !'C n os 

afigure mal garan·t lclo r ·e seguro. 

IFnça o estuda•nte o .;eu c urso secun da d o completo ; f requente, durante um 

certo num ero de a nnos, as au'las de bons collegios, ou receba lições de bons pro

fpssore.<>, que ens inem pelos m ~ th oclos mod ernos, racio na.es e •pra.ticos. e estará ha

bilitado a entrar nas escolas suqJ~rio r e.s, independente de mais exames, em cujo 

julgamento pode1'â. influir o t empcnunen to do ex amina.ndo, a s u a cal ma ou o seu 

vexame. 

·Mas quantos e!>tarão nas con dições do e tuda.nte apo n·tado e ond e a garant ia 

de estud os a~sim realizados? 

E' por iS&o que o e.·ame f inal ou ele madureza, sem o ap,parato que ~P. 'lhe 

de u na reforma 1Benuam in \Constan t, é, em .n oS<>o conceito, indisopcnsavel ai nda, 

como meio regulat· d e •prova da .Imb iloitn ção do mat ricu Lan do, cr iterio racio na l P 

Iogico, quando conveni entemente ap.p li caclo, pa·ra aqui'latar_. c a cuHura m ental elo 

estuclan.te, c o prO\iecto do ·ex-Depu tado m\.neiro outro meio IJl ão Jem•bra , ·pois, a iJC

na.; lhe sub ·titue os ju izes; como temos instituido, esse exa m e é o cor oam nto dos 

l'"tu dos secundarias, como pretende refo nnar o pro.i cc to , elle será o .i.nicio el o~ 

<·sludo' superiores . 

Si o bacharelado c o exa me LlC dn adure.zo, como cntcnde·n1os que se real izc !ll , 

JJOcl f"n1 deixa r csc3Jpar, em t-iUas ma1has, incapazes ·e incomnetcntes, o que nos tPa

•·cce semp re ve rd>tdei ro, moços, cuj o e"'pi ri to não tenha a dquirido a c:.~ Itura n eces

aria â. obtenção elo:' conhecimentos ~min i s tra•clos nos cu rsos superiores, esse ex a-

111(' ele admissão nas :\cademias creado p elo p rojecto não virá a r e·enti r-se elos 
lll l'S mOR de feitos? 

Demais, si escapa m, dpstc ou claquclle modo, do crivo do..; -exames, csolu dan

tes de i nf rior cultura men-tal, ou me&~n o el e n cm:hu ma, ele man eira e não 1)oclerem 

<lar O~> primeiros passos nos estuclos <las :Fac·Jlclades, os profes ores destes oota

br'eci mentos façam, nos respectivos cu rsos! a elecção neçes•aria; não co nsin ta"l 
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que sejam a,pprovados na;; 1111aterias d cada anno os que não a.prescnta1·em np1 L 

uão para a imilal - as e, assim, ir..se- ha fa~en<lo, n-,ui.to naturalmente, obra 

prove>tosa, ch eganclo s6mente ao~ ultimes annos do curso os capaz e os uteis; ao 

mesmo tempo que todo o mu ndo ficará convencido de que o exiro, nos estudos das 

escolas superiore;o;, d ~pende multo do preparo nas materia do ensino ,ecundari.,. 

J o valer la por uma reforma. 

~)[o regimon con1o o em que viv m~, qudndo o pod r ,publiC'o -t roç:n 0. pro

g rammas, rc.gu·Ia os exames e l e gi~'<la sobre a sn ncção dos di•plomas conferidos, não 

JJ.OO pare~e ·razoavel, nem ju · to, exigir q;.~e os candida-tos á. malricuia nos cursos 

,uperiores da Republica, além de exhlbircm a certidão de que rornon appJ·a\•a ,lo 

nns ma,terias que se lhes rcquerorn .pelos regula.men tos de cada escola, ain<la se

jam obrigados a um exame geral des as disciplinas ,prestados perante os lente., do 

curso a que se de tinam : um segundo exame de maJut·eza que ou ·c revestirá. d e 

severidad <>, e será. um vexame, ou .tom ará. o caracter de mera formaiidnde. com as 

l'ac!!idades qu e .n os são p ro,pri ns, e s erá uma b;nia . 

Que ensino secund·ario é esse que, sendo 1111inistrado sob a fi~caliztlção do Go

\'erno, de;poiz> de conferir certificados de approvação nas materias qu e o const!L1 em. 

"xlge ainda novos exames e consequente julgamento por profes ores dP outro ~urclo? 

A coexlstencia dos dou;; xames, o p re taõo ·no term1no do ensino secunda

do e o realizado peran te os .professores das Academias, sobre ns mesmas <liscipli

nns qu e constituiram aq uelle, co mo condição e enciai .pa1·a a mntricuia, ~erá a 

morte do ensino secu ndaria e morte oppobriO«a; po1·que se ,põe Pm duvida a sua 

propria UJti! idade, se re l·ringem os ~'<eus effeitos, se ame quinha 0 crLterio do seu 

julgamento, e e ann uila um <los seus fi.ns princitPaes, que é - habilitnr a moci

dade á. matr icula na escolas superiores. 

_<\ >prcocc;.~ pação ele que os lentes dos cursos sup riorcs são os que deve-m jul

gar das •habil>k'tÇÕes dos que se lhe d.estinam, po 1·qu.e ão int .,ressados dirccto

mente ,no cu Ltivo d esses estu dantes, .foi o que, nos 'Parece, iru pi rou o § 2" do art. 2• 

do projecto; mas a e.xperiencia, mesm o entre nós, e em .toda a parte, tem demons

trado que, embora muito !ilustrados e distinctos, os membros <1as e.scola supe

riOI·es, não e encontram, sem v-exam e, dispastos a examinar ·todas as di<>ciplinao; 

•lo curso secundaria, tPOr is o q:1e o exame de cada uma della requer, 'POr pa1•te 

do ex•am1na<lor, uma cer,ta d6 e de conhecimentos, maiR completos, particulare.>! e 

inti mes elos f actos prindpaes que const ituem o eu domin io, um certo jogo -e ma

nejo qu e s6 a •J>ratica de lecclonal-as, com frcquencia, proporciona c garant<>. 

/Discu tida es-ta questão em !França, foram n;.~m "rosas e sen~ntas as obdccções 

n presentadas contra a dnnovação. 

•<·Os p 1·ofessores da Faculdade - dizia o Lyceu Janson de ai!iy - que nã" 

praticam o ensino dos gymnas ios csquPcidos, em g era·!, do verdadeiro nivel desse 

ensino e ·dos s eus lim ites -exactos, rsão menos competentes .do que os 'Professores do 

ensino secun daria a adaptarem ao veJ·claddro e tado inteiiectual das candidatos, 

como convém , as ex ig·enci!l1l <1os provas escri,J>tas c oracs.» E affirmovn o Lyceu 

de Vau v-es: '"' em conte ta r a com petencia geral dos professores das Fac;.~ idade~, 

é conveniente lembrar que um certo numero cl elles não tem ~n inndo no ' lyceus, 
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outros aama i- se decHcaram fio ensino <'<ecunclario, e qu " fi.nalmentc mu itos, em 

consequencia ela especialidade dO!< tt·abalhos a que se ,·otam, nã.o cl i põ em, como 

os profes.ores dos lyceus, do habito de exe rcicios escola t·es, estnn<lo, por isso mes

n10, •nenos .ao par do q:1c devem exigir dos examinan do!!!; e assim ou se dc- ixom 

ton1nr de uma indulgencia exces.-;i\·a , ou são victimas o.., candicla.tos d . uma ReVl'

ridndc á O?<t?'MWP» - accrescentava o colleg io de Blaye . (<16) 

S i a fiscalizaç'io exercida por um agente do pocl <- r publ ico junto ás commi s, 

sões exn .. ninacloJ·as elo ensin o secund a l'io não gflrante o cu mpl'im ento dos regula 

mentos e os ,principias ela moralida de, que in tervenha. nl t'~"mo no j .._I I'Y !(lo~ exa1nes, 

um len-te dos cui·sos supe riores, damdo-se- lhe a pres id ncia e a clirecção elas ,pro

,·as e mais fictos decorrentes. mas não se arl'Ogue aos membros elo ens ino secun 

dnrio a grave inju tiça ele não Rerem capazes ele j ulga t·, com criterio e segumnça, 

os e~tudos que mini tram. 

O CU!RSO GYNINASIAT- . SLVIPLIF:VCAÇÃO DOS PRO:GR.-\ .YJjY!i .\,S E DO 

.EJXj.\\ME 

<<Ent re nó os progt·ammas el e ce r-tas materias sito v:t s
tissinlo-s , fig-ul'ando, tnu Has vezes, n ... llcs caí}) i tulo-R C!l.I C' . rm 
qualquer parte ela Eu ropa, fat·iam part- ele um cur.su ur.i

versitario, cle::;t1nado a espccifllistas, mas que nenllutn Gover
no consenti r ia fossem I ccionaclos em Gy mnasios e [Lyceus . " 

SAID A.LI IDA. 

vrr 

Consoan~e as id éas ex.postas e convencido ele qu e, nes te ass<.~ mp to, o Estado 

a funcção nbdicar os seus direitos, s~m fugi r ao cumprimen to ele seus deveres, dada 

n funcção .eminentemente social elo ensino ecuncl.ario, pcmsamos que a reforma desse 

ramo le instrucção .nacional, calcada nos mold-es ela lei Senjam~n Constnnt, dimi

nuindo ·O numero ele disciplinas exigi ,las no carso e faciliooclo o ex.ame f inal , cor

respond.erá á es.pectati '' a gemi elo pa iz e sn·tisfn rã a as:piraçã.o nacional. 

A elimi·nação d·e algutnas dir-;cirpli nas que constitu em o estudo gyntnasial, croo 

clo pelo decreto n . 3 . 914, ele 2•6 el e .J anl'iro de 1901, é in contestavelmente uma n e

cessidade, .pois actualmen t.e a brangc: - cl e,;enllo, portug"uz, lltte ratura, J'rancez, 

inglez, n llemão, latin1, grego. ari tl 111 etica , algcbra, geometria , triogonmnetr ia, nte

chanica, t1stJ·onon,ia, p.hysica, chimicr1. historia '11a t ural, geograpl1 ia, chorographia , 

hi.s·toria e logica; ao todo 24 discipll-nfls, porque a historia natural se clcsclob ra 

(l m In ineralogia, g~oiogia, botanica e zoologin. a s(' accun1ularem dentro do cu·rto 

espaço d.e alguma horas por sema.na de cacl.a dn n 0 lecti\·o , o que torna im poss i

vcl um estudo regu lar e proveitoso. 

O resultnclo d e ·t~1clo isso ê que, pe'lo cl esa.io d-e ob·lel' muito, se sacl'ifica o que 

elo util se po!lerin. alcançar elo es fol'ço in tellt>ctual elos al umnos, e ca.cl a um clelles 

( 4•6) GREARD - Ecl.?tca tion et 1~1-S irno fi.on . 
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váe passando aos a,nnos superiores do curso, sem o preparo n eceHSOtin; porqu~. 

n!io tendo havido tempo ele l:he -ser ens inado todo o programma, não é justo que 

:<e lhe .exi jam, no exame, conhecimentos que hhc .não r oram mini;;traclos. 

EfJ-so accumt1lo de anaterias que, .present~n1en1 t,:..~ se accusa, em toda a pnrtc. 

pela voz autorizada dos h01ncns que estuda11n as QUt'S·tõl's Uo en:s ino, rern, atê c~rt , 

ponto, a sua razão elo ser; é o desdobramento natural, <'SCre\·e G!UDA.IID (47) <lu 

luxo inevitavel de uma civilização que se clesenvo•ve e se complica. Ca}la seculo 

introduz no seu r c.gimcn ele educação o 'resultado ele suas de<;cobertas e dos seus 

tmbalhos, a preoccupação dos seus in.teresses e ela · suas n C'Ccssida<lcs. A hh;roria 

i! os no ·sos planos de estudos não é um elos ca.pituloo menos inslructivos da his

toria do -espirito h um ano. 

Não car·ecemos ele acompanhar o i!lustrado cscr•ptor na leitura desse J.nterc.,_ 

sante caqJiLJlo da historia da orientação elo rRpiri.to fl'ancez em materio. de ensino 

sccundal· io; entre nós n1 esmos, ~no estudo da:-; nos.':i&-i r forn1as, en Lo .tntr-se-hão, 

bem ca,racterizados os signaes da influencia elos tempos sobre os programmas elos 

nOO<Sos estudos do 2" grâ.o. O estudo ela physica e ela oh imica ja,mais .figurou en

tre as disci·plinas exigidas, emquanto o grego e o la1tim eratn rep·utado~ con10 Ci3-

~encüt·es a õJn1a boa e regular educação; e ho.j~ já se falia, scn1 Q\h' ::;p levAntem 

grandes protestos, .na su.ppressão do gr.ego e até se cogitn da el,mbnação elo 1propri 0 

latilm, ijlara alliviarem- se os progranunns e ·to rnar-se o estudo elas materia.s, con

~ervadas no cu·rso, mais uti 1 e IJ)roveHoso. 

O sWnJHJ1ta.ge .tem dado origem a centenas de bellissimos ar.tigo , traçados por 

pennas amestradas, e a sobrecrwgc~ elos programmaA não póde ser indifferente ,, 

quoo1 legisla con1 criterio,. procurando não vloln.r as leis ela natureza. 

Na o.pinião ele RElNACK ( 4·8) o mal nã.o estâ. no accume~lo elas ma teria~ . mas 

no d·efeito ~ imperfeição dos methodos pt·.esent~mente usadoo, porque o que convém 

não é cortar o estudo dessas disciplina., que a muiti}S ;poJem varecer uperflua>, 

porém descobrir o segredo de apreuder com van.tagem, e aprender cl~pressa e a·

qim discorre : 

((0 que se tem feito, até então, neste sentido é insignificante ; o que temos a 

fazer é imm enso . X o seculo das caminhos ele ferro a pedagogia con ervou as suas 

velhas cliligenc-ias. Com processos de onsino maie ~xpodit~'! .. eY ra economl:t clP 

esfoorços e.ster.:-is, se a.d)rcnderá o gTego em tr&-; annos e o lat:Lm em dous, quanJ.o 

hoje se gas·tam quatro para não afJ)reneler um, e seis para a•prender mal o outro. 

Urge aperfeiçoar o apparelho ele transmissão elo saber, augme:Har o resultado, sem 

exaggerar esforço; au.gmentar o trabalho util pda su ppressão das repetições que 

o prej;.~dicam. 

((O espirito humano, que é a mais doei! das machinas, se presta aclmi!·avel

mente a essa transformação de methotlos. quando se 11cha em mãos rle comp tente~ 

que conhecem suas aptidões e resistencias . 

«No din em que a ~pedAgogia, que não é aincln n1ai.s (]O . qu ~ U111fl arte, to r-

( 4 7) Obra citada. 
<·I S l ..\ianuel de philosop:hie, 



r1àr-se uma sci.encia, o probletnu ela. sobrecn rga dos progrntn1~1.a não alarmara 

mai.,;, sinão os tímidos .e os i ndolentes.)) 

"Os programmas escolares, accrcscentava COMPAYRÉ (49) quu.ndo confiadus 

n. bons mestres, são com e• longas e compl icadas r ecci·tas m ed icas em mãos d·<' doen

tes intcl!igpntes; un s c o:.~-tro.; sabem , nos clous ca.sos, o que se d·eve a cceitar e o 

que convêm abandona r. " 

Emquanto, poré m, .não .nO'Il chega o cli.'l. el e que nos falia R.ErNAC:H dn.do ncLO 

nos é trr mestres como os quer COMPAYR!É, e é in evi tavel a suppressão de algumn,; 

das disciplinas que con1peehende o curso gytnn~ ial, mcs•mo porque se nos afig'UI'tl 

imposaivel , po r mais ha•beis q ue sejam os processos eilll p regados, inc;.It ir-se no c·s

pir ito da mocicl acle, com apr ovei tam ento , o conheci mento el e tan ta s materias, qu e 

se a ccumulam e se atropelam nos ·programmas exis tentes. 

«.0 estuda-nte dos .nossos lycens, e. c rcve H . MJCIH EL, (5O) não t m tempo 

de repousar. As classes, oR exercícios e os professores desfilam cl ea nte delle, ele 

manhã á tarde, com uma ·r~piclcz, em Utll cn.Ht.nmento tal , que se dcsconcm"ta n1 as 

'melhores ~ mais ener.g icas vontades ." 

Dae linguas dcn~mos saJ},Primir uma das mortas e desta., a supprimida de\·e 

6 er a grega .que, cons tituindo uma especia lielade. eleve ser estudada pelos que lhe 

tiverem nn-tural pendor. ::--fão se n ega m as vantag·en educat ivas do latim e elo 

grego; cll~ consti'tulra m e constituen1 a.i.nde., uwn a e-xccllcnte g·~rn1nas tic n. pa ra n. 

intel ligencia, largo campo c e exercícios de raciocinio e de m emo ria ; poré m, na 

contin g.encia de cortar alguma d ellns, não vacil.laremos na escolha. 

Não falta q:.~em affirm e, com a autoridade de um i10me feito, que o ensino 

das línguas mOI' tas é um fosail; era essa a opinião ele Mrs . B erard c Ducrocq -

c1ua,ndo ass "g u,·n-vam que, nem mesmo para o estudo <la littera tura e elo direi·to ro

mano, é necessario o conhccim n to elo latim, desde .que ·ta nto os ma is bellos mo

numen.tos dessa litteratura, como OR ·de sua jurispru·dencia, se encontram traduzi

dos, por toda a parte, nos idiomas maio; communs ela actuolida•de; s·enclo mais util 

applica t· o tempo gasto na a prendizagem dessas li n,g uas, á acqu isição ele outros co

nhecimentos .e ao melho1· preparo elas v ivas, cujo maneio ê tão preciso á v iela mo

derna. 

:\Tão pensamos assim, nem ·pod ~mos concordar com os que, tão peremptoria 

men te, oond emnam n os cu r sos do cn" ino ••ecan<lario , o estll'Clo d•as dua,s línguas 

que, em outro tempo e a inda hoje, formam a bos 2 da mai sol ida e bri!.hante eclu

cação classictt; e aos que duvidam dns vantagens do estudo dos id iomas ant igo<", 

podem o" res,pon<IN com GuAibDIA ( ·5'1) que e-sse es tud o, além das bclleza" que 

revela oo espírito, na con.templação dos monumento~; de tão ri ca lH ter a t;,ra, enca

minhn c faci lita a nprendizag m das línguas modernas . 

Na imoün.encia , 1porém1 ele abandonar o estu do d e uma del las e, nR qllíLli

dade de p ovo neo-lat ino, que falla. umn lingua qu clnquell a fonte se originou. 

com ·tanto viço, flexibil'ida de e doçura, o latim não nos .póde ~er indiffe J· •nte; rlle 

( 49 ) Études sur l' enseig ncmcn t. 
(50) Obra cHacl a 156). 
(ól) L'Eta.t Enseignnnt . 
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<Oe impõú como uma necessidade ao litterato, ao escripto1·. ao juri~consulto para 

que po~Hm llllH D<ej ar, con1 s :a-gurança, a lingua propria, sabcndQ-lhe os segredos e 

Ycnccn clo- lhe as diHiculdades; principalmente ao jurisconsuLto que não podcrã as

-Fimilnr c CCillltProhcncler o espirito que .. anin1ou as legi s!e.ções hodiernas 11 o s .:-u 

c 1·rscer PI'Ogressivo, .S i não b~be nas propr.ia:s fontes e s-n•ber incnrnparavel daqueiln 

juri ~pru clencia eterna que, a través clof.: ten1pos_. .não perdeu .a sua autoridade c o 

~eu prL'~ligio .e, n1uclando :1p nas de roupagen~, continúa ::\ ser a al11.na qac anima 

o <lirci.to dos povos modcmos. 

através dos tempos, n ã:o perd eu a. sua nutoridacl e e o seu Jf>'l'Csti gio e, n~U

clH·nrlo aprna:' ele roupagt·ns. contin(u\ a :-:er ·a a~rna q.ue anima o dLreito -elos povos 

Tlletd(:'l'llOS. 

Drn1ais, como diz. IFouilJ1é0 ( lõ:Z): «10 Jla tin, -é a unica l.i1ngua ~~~erlagogica quP 

tCt11 um caract el' intcrnaci.ona·l, porque é o commun1 objccto ele estudo das classet" 

esclareciclas de to a as as gn.t,ndcs na~ões. 

,Si e m .nossos -dias os sa.büos c o::; Jett rador.; não se cor r cspondem mais Ctn latim. 

a cultu ra ]l(lbin a não deixou el e ser ainda um traço ele uniã!o entre sabios c litte_ 

rHtOi~, qu.a.Iqurr que seja o paiz a quf'\ pertençam . 

O la.Um ainda ten1 umJa vantngen1 sobre o grego, a d e ter s ido un1a lingua lit

t<'I'aria e scientiof ic.:lmC'nte viva, até qua.si os ·llOB•SOs dias . 

A suprr iOJ~i dad e cs thetica, '~:':hUol ogica c p.hilosoplli ca elo grego em re l a~ão 

ao l :1ti m é reconhecida, não se podendo negar, ent rcta·nto, a sua j,nferior id·ade pr_ 

~.-la 1gng·ica . 'E'' o greg·o uma ] in gu.a complica dH , muito rica, subtiol, livre e 1nuito 

flPxiv 1, porécrn, que não se torna conhccicla si,nfLo por ·um estud.o .aprofnndado E> 

tal que não se vód exigir cJ.a. totalid~de dos .nossos collcgia.es.» 

O Cd tuclo ela n1 echan i ca e ela astronomia fie:ará supprinüdo, betn cocno o cl~1 

Jogica, que f i g·ura. n.o 6° ann o ·el o curso RCtual. 

Jão C()m•:." rl'h e:ncle·mos em cur::;o secundado, con10 o q,UCl'€t'11 i·n.stituir, o cstu.do 

da astronom ia c à a mec-a.n ica. BE-m snbP.mos q ue es~. sc i·encias têan .un1a 1tnpor_ 

tan-c·ia e tellezn. ex traoNlina t·hls c sã!o Jnuito 'lltehs ao c.spirito ela parte esclarccidil 

da hu manicla·de; rnas não é possivel i ntL·ocluzi t~ !Jl'OS }J'l'Og1~arnn1as el e ensLno secunda_ 

Tio t odas as scienc i.a s u.te h."', porcrue, si só p ela uti'lidad c deve ·em .ser mantidas, era 

o caso c1 exigir-se o c:.: tuclo da pbysiolo.g ia , da S:Qoc iologia, .aa propr·ia ~hilosophul. 

que tantos advogad'os têe.m, e q ue, in contestavelmente, ·habU.ita o llo mecn a se coll u

~ar :t •pat· ·da s \·ariacl :\6 thc orin~ sobre os g.randcs proble.m1as elo en te supr.emo, ela na _ 

turrzr~ ·da a1l ma ~J tanta cou:-;a que i ·nte res~n saber. 

A '. suppressão ela logicH , a·llivianclo o 6° arun0 1 te1n aind·a u1n1a razã·o; não conce

bfl!11tl!S o estudo da ~ogica fõr :t elo da. phiLosop'hia ; 'r:'Orque, se elle concorre para. tor_ 

nar argu.to e pro.mpto o espír ito ãs. su.bt-ilczas do pensamento e da pal·a~ra, c~·d a 

sci-ene:ia, no rlPsenvolvimento elos seus propPirOs prúnci•;.' iOs, a.perfeiçoa e dcsenv~·lYe 

no e> tU d>lnte a faculdad e elo ,raciocínio. Quem .nega a utili(lade elo estudo ela ·philo

enphia? iFalle po r nó<" ,FouilJ.ée: C< Não é sufficiente que o ensino .das sciencias ~cj:t 

(;52) L'Enseignement. 



-68-

anima<lo do PSpir ito phi!osophico; é ,preciso que t enha o seu ·CO m;;>lcm e ntu e, até 

~ertu ponto, o ,,eu. contn1p so no .cn.sino sério da pllillosop.h;a. 

A i11strucção secun da ria st propõe u. dous fins ~rincipacs: fornecer 3C)S que 

não preten dem continuar no ensino superior ·umn cultura su fficiente para as funcçõc

cl•a. vida pt•i vacla, da familb e do Esta<lo; e dar a todos os ou.tros a somma de 

con hec im entos necessarios lá obtençã~o, com !P roveito da instrucção superior. Ora, a 

phi losophia é essencia l '~) n ra intr.oduzir a unidnlle nas diversas sciencias, a unida

<lc nos djv<.lrBOf::i ramos de littena.tura, c mfinn, a unidade entre as sci encias e as 

lcttn tf', en t re a::; Jeil:5 untu1'ae.s c as r.;ocines ou 'llis toricas. 

E' sómentc dessa unidade que Tesulta uma concepção scientifica do mundo 

e uma regr a superio'l' de conchbe ta pa.ra os qu e não podem levar mais .lo.ng~ os seus 

cstl!J(los. E' preciso que o ensi no ecu ndal'io tenda par a uma phirJ.osop hia da na_ 

tureza. e ;'fll'a umra 1philosoiJhia n1oral c soCiial. Sen1 isso elle pcnnanecerá •a na. rch i e:o,. 

afastado de seus \·ercl adei ro::; pri nci,pios, de suas consequcncias e de seus fin s; crá 

u m a analysc sen1 s,ynthet-:t"; ou, pa ra fala r com o A1ri stotcl('s, U'dn :pessimo dr ama 

fei to <lc epis odios. 

A pih i loso;}h ia oé, pois, cssen cia•l a todos os que se devem conten tar cum a 

instrucção secunda ria; é preciso que l evem d<l seu.s estu<los conclusões .geraes sobre 

ali! leis c os fins da. cxistencia , seia ind ivi-dual, seja coll ec tiva .. 

As scicncias moraf?s e so-c iaes são educadO"ras ·por si m eSJ11 o, 'porque .fornecem ás. 

nossa mais elevnd~s faculàades um px erci-clo e un1 a1iJncnto; to .l a s as n1ai.s cicn

cias se devem dirigir por e~ se camin.ho. 

r.Por sua vez a }Jhitlosophia nã,o é m·enos ,n eccssa·t,ia aos que se desti-nam.t ao

ensino su.perio r. Com e f fei to, este ensi·no ce>nstitue ·uma cerba. cspeciali·sação: é o 

direito, é a m ed ici na, são as s:ciencias, é a l1 istoria, é a littenatura, é a phHologin,. 

é a theologia. 

Tod os os alumnos LlO curso t:iUperior nã!o sàJo obri•gados a seguir um curs.o de

philo ophia e, Dlll'itas Yezrs, no <:!nsi no sur.'erior, 'a. philosophia não pôd e tomar a 

fórrn-H de cu rso regular e -oortnpleto ; l', no (:LnLanlo o::; 111 0~0.":S que ·~nt:"'et~11n o ensino

s uperior, sem es tud'Os ·philosop'h•ieos a.ntet·lores, não podem ha u rir dt'!õSC ensino o 

prove i to n ecess.a rio . 

Ellc.9 não têem critC'I'io, nem pt inct·~"IOS geraes, nem facil perceiJÇà o, .nem n1 ei0cs 

de reunir e coo rd ena•· seus est udo~ particu.lares em um a concepção dro mundo e <l a. 

s ocie<lade. 6 •erão a.rti tas de rphysica, ele dh illllica, <le ·histo.ria .:l de litteratura; mão 

le rão, porém, o esp írito de::;i nteressa do, tem formado,, liberal e univcrs·a.I, que deve 

se r o espírito das un ivereicladcs ., 

InfeJoizmen te, e apeza,r ela vcr,lade c1os conceitos acima cita<los, 'O estudo dll 

phhlos()phia nã'o póde ftgura•r nos pTogrammas do curso que temos imagi.nado, como

já não figut•a entre as materias que cons tituem o estud'O ·eriwd o do Gynmasio Nu

dlona·l, ele acco rdo com o dec reto .n . 3 . 914, de 26 d e Abril de 1901. A nec<>;;si cln

de de cortar algumas das disciplina.s, a.lli m en.cionaas, não nos permitte a reno

va~ã;o das lições da J)hilo.;o;:>hia, como pl'epar!Ltorio a exigir_se quando- reduzimos o 

estu do da hi s teria c da geog ra.phw, e pretendemros q,u e o ensi•1o das otttrru; sc:en-
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elas se 11'imite ao q u!! cllus têem ele ma•is iutportantc"-..•aCi m de ser uma realL<htde 

proveitosa o curso instituido. 

A •littcraturn deixará de conslituir uma cll,C"i;:>lina cspeci>Jl e sct·á estudada na 

cadeira ·de lingua naciona l que se de:;d·obrará em vario., a•nnos do -cu r ·o , 

Assim, entend emo que a litteratura pôde ma•nter-sc como sem pre figur ou n~ 

programmati do enS~i no scc-und·ario, a.nncx a â lingua portuo·ueL'Al.; ao cnvez do pro _ 

fe sor ex igir do al u mno que decore desenvolvhl~h'.:i lições de gTnnH11 a.tica, 1que redija 

um them:t ·obre u·m as~'<umpto qua1lquer, qu e descreva uma ponte, uma festa, um 

ecl ificio, uma ave, uma flôr, deve exigir que eHc trace ~apid amen t e a b i'()grap llia de 

um cl oo nossos poetas, ·de u.m elos nossos oradores, dando, en1 Ii,nhns geraes, noticias 

de suno •;:-roclucções princ tpa es e elas que n1a i:; os cclcbraran1 ao juizo do · ::i eus 

oon tcmporaneo.s . 

\Abolindo-se o estudo da gr~unmatioa, como, em g-eral é dado a inda nos nossos 

gymnasio , estudo que obodece a ·Um't f a lsa orientação, qual a de c rca.r le is pnm 

a ling-uagem, quando n ling·\t flgeln é que faz a gramrnaticn; exemplificando o PI'O 

fesso r os facto.~ sin.gulares e mais dtf.fice i el a lingu·a e, s6 então, •a .J~Plicando as 

regras grammaticaes; evitando-se a s subbilezas e questiunculas a respeito de certos 

modos de dizer e empregos S)'ntax ieos 1que fogem a toda e qualquer explicaçã:o, pOl' 

.isso mesmo que sã·o .f\(1ctos, que o gran1matico regi stra. , e não ·discu te, tcr_:se-ha, du

rante os anno;:; em que a lingua nacional deve ser e nsinada, o ten1;oo nccss~u~io paru 

s daren1, em traços g·cráes, as lições mais pr c.c isas e utcis el a litte ,·a tura. portuguezu. 

I~ ass im , á proporção que ror o alutnno aprend endo a sua pl'OiJria lingua, irâ. 

!ldquir indo o c.onh eci!Jllento da lit t-eratura p·Jtria, tornando-se, desta maneira, tnais 

prov ~ itos-o c m a is :-111neno o es tu do do idiotna nac ional. 

t.A .. respeito elas sei ncias ·que se mant1êe1n no CUI'SO, o que é ,reci60 ê não lfUt 

gra.ndü -clesenvolvimenbo ao seu estudo, de.,dobrando-as em prog ra mmas tão '>'a ~tos 

que possive l não o explicaLos du1·ante o á·nno lec ti,·o, de tlrotio mesmo incomJ>le to; 

qua.ndo, o que o bom scn o acomselha, para não tornar-se imprlllieavel a 1aro~a. do 

p rofessor e do discipulo, ê ensinar os fa.ctos priu cu;:> aes e cara ctcristicos , as leis 

pi'imordiaes, principias é concj·<.,sões .gc raes el e c3Jdla ·Urna detla\S. 

O cs tu cl ú da hstorin " <la gcogra p:h ia deve ser nümstrad'() sem dcsc~r a minuden

.cias, dancl'() _se_lhe Jna ior desen volv.itnento em relaQão á A•meri.ca e çs·pCciaJ,mente ao 

IB ra ~il . 

Os deba lhes, as reforenehts m'inueiosas devem se r abandonados, por co~n~pl e to, 

no en in.o dessas .clLUIS sciencias, .não só p orqu e o::; factos j:~ l'incipaes da historia e os 

conheci m~ntos .gera·es ela geographia p:hysiça e poli-bica do globo são o que exclusL 

van1ente iJlustl'a o e~p irlto, con1 certo proveito, co•mo tamt e.m, a descer-se a in d,aga_ 

çôes partieularc,,, repe tição de datas, .referencias, opi.n iôcs e um muuclo de (actM, 

seria interminav c- 1 ·o entSino c n aprendizagern ·dess a a dlsci.;' linns . 

lren~a.mos qu e so deve m•J. nter u~m só cu rso no Gymnasio ~aoionnl, corno t.rpo 

do cncd no sccuncl-l:ll'ÍO no paiz. A di visão el o c urso e m clou.s ou n1ais cyclos semiJ)I'C se 

no.~ a presentou muito arbitraria ; porque di vid•i•l-O em clous e não em tres, ~m tres 

e não em quatl'O,? . ..\. escolha da s disciplinas julgadas e. •cneiaes a u m program ma. <le 
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ensino sccunda·rio, attendendg,-sc ao tempo e a utilidade mois ou m enos immediata 

de cada disci;:-lina , constitue un1 dos maiores e-mbaraços aos 1egL.slad1ores moder

nos; dahi o ,a.ccumulo de .rnatenias, segundo uns; 'O sacrificio injusti(icavcl de ou

tJ·as, segundo muitos . I-magine-se .agol'a a necessidade de accommoda.r e dividir 

as disciplimas do CLW<SO secunda rio em tres cycloo; curso ele ·lcttms com duas •ou 

tres .. clenc ia:J; CUl".':W rle }1ing.uns c sciencla8 cont d uas linguas t110rtas, cur.so de 

sciencias c Jettras sem latim ou sem grego! 
IXão se argumente, sob esse ponto de vi"ta, com o exemplo da Allemanha, 

onde predom ina a plurai1i'Clade de cursos; o ensfno secundaria c .a ~ma. boa ürga_ 

nizaÇà10 .àcpcnden1 muito d1e outl'a;Sr causas e, entre a circumstancias que o útvo

rrccm aHi, deVCUl OS salientar - a duração dos ·estudo~, o papel im•porla.nte que 

re;.,1resen ta•n as congregaçõ'es, o InOdtO po.r que se escolhcn1 os cOL'IJOS doc~n t es, a s.o

licitucle, oemfim, do Estado mesmo, com relação a tudo quanto diz respeito n piX>

fcs.sores, cms·ino c escolas. 
Justifli cando a manutenção do cureo unico. clii· emos o que os partidarios ela 

refOI'ma ,na oAlol·em•a•nha, depois ele 1 90•, diziam· tam.bcm: «0 ideal ê tornar po;, _ 

sivC'l, em todo o ·paiz, a Ol'ganiz.ação ·cbe U'Jit typo do ensino unlflJr•ne, que sej a a 

base counnu1n c unioa. pa1·a toda a variedade ele escolas d e ensino secunda.do que 

conduzem a d i Ef•e rent~s ca•rrcii·as. (5 4) E', com o se pôde dizer por outros termos 

a escola unica. }) 

A divisão <lo ensino secun•dar io filia - se sem;:-re á suppo..'>içã:o de que é preciso 

attendcr á iniciativa. á tenéLencia indi\ridu.al c á diversidade de aptidões. ::\ão 

prevalece tal su pposiçãlo. 

As ten'Clencias de ca,da um, a iniciar os seus estudos prepamtürios, ão mu

àaveis; todos os •dias ve •os repetidos exemplos d isso, sendo muito para t er 

em conta que a~ disciplinas que constitue., o curso !Eccun da rUo, como trrnos jus

tificado, são indis~ensaveis a uma r.egu~ar .cultura mental. 

Demni.s, não ·é verdad.e .que a •a.pti dão s cien tlfica exclua a a'!)ticlão el os estu

dos •litterarios. , nem que a. aptidão dos estudos Jitterarios exclua a apt idãc, elos 

estudoos sc ientivicos. 

Ao cont rario, sempre se noo a.fugur.ou que a nptidã!o elos estudos scientificoo. 

t<lrna mais u1•gente a nece:ss léLa<le dos estud·os litt erarlos, el o mesm o m odo q;Je ·a. 

aptidão elo estudos littenvrios torna mais faci l a obtençiLo dos conhccimontos 

sci~ntiif i cos, pe>rque, si em 'l1>m da,clo indi•vid•uo se nota o11uito va.n.tajosam en te desen

volvi·da a [aould•adc do racioci·nio e se .lhe not.t, por outro lado, a falta de 1ma

gina.çãJo, é o caso de desenvolvei-a pelos •·tudos Jittera rios; ou si, ;-elo C(}ntrario, 

se verifiica te.r elle ·g>rand<:m('n te ele ·cnvàlvlda a imag.inação. e a carencia de ra_ 

cio.cini(), é o caso ao estudo <hs sciencias '!)ara desenvolver-lhe eSRn mcRma Ca

~u~'(].adc . 

.ct::--<ão pa a de um prejuízo acreditar que um futuro .medico eleva ter 110 

(53) Obra citada. 

( 5~) A. •Pinloche ' .L'enseign emcnt Scconclaire en Allemal?;nc (19001. 
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co1legio uma c-cl ucaçã,o d<i.Hcrent"e el a que é nccessaria a um futu.1·o magistrado ou 

professor. 

Toda a divit;ão cl.o ens ino cl<a.ss ico •em secções verdadeiram ente clistinctas é 

uma espec ializaçã!o precoce, ·e toda a es,pcc ialização precoce é perigo"a e 'inadm is 

sivcl no ensino libera;l . ll (5 5 ) -

Es ta t a mbem é a o~~iniã,o de Geo 1·gc ILafargue, eonde mn.a nclo a bifu1·eação qu o 

se l'hc afi gura JJI,cj wdioial ·e per i•g osa . 

«Repartida entre clous m odos de ed ucação contracl idorios que fo t·çosamcnte 

dividem quanto a~ .man c it~a, d~ conceber o con j uncto d·o • .mundo e suas part i cl111ari 

clades, a. j uventude sc incl r -se em d ua15 fn1cçõcs adversas, que nun ca se poderão 

en l en der . 

IDe so rt e- 'que a ins tru.cção, longe de con tritutir para a cD'ncordia dos espil·itos, 

não fa~ ·<senã·o di vid i Los m.ais e cn gTavccer o n1 al de que ,p·aclecemos. 

E' -com es te sys tcn1 a qu e se ob te.m, de um lado, ac1 vogados, tnwgistrad·o~. ad

ministrador.e;:; , que pod·erã1o ser muito cnTine-nt em ·uas cspecj rulida des, ,,uas [LUC 

são ba ldos de toda a c ultu na. soienti,fica; -de outro~ a~tronom os, ~?hysLcos, chjm i

OOS1 jndustriacs que 1)0clerão ser sabias, n1as ::;ão inca pazes de apreciar convcnie n

trmente os factos do Govet'nO, el a poJit ica e d a histor ia. (56) . 

S i é 1) r eciso ·Ced er .a•\gu ma cou.s,a. ao utU.itar:.:-:.nlo, especirlliza~ndo o C'nsino, dnn

do-S(I á ins tru cção secLtndari a outra feição para acconl mod.al-a ás convcnie ncias 

inclivioduaes, c rêc a Uniàto, ·qua ndo ip lldet·. crêem s I~S-ta cl os, ~cg;un cl o as .-.;u.;le' con

vcn il.!n oi,as, 'C'scolas espec iaes, ou c ursos e~pec Laes na::; escolaa j á Pxistenlcs , d~ 

mathematicas , d e COlntm erc io c de ind.ustria , ·~, dn c i pa1l1 111e-nte de inclustria agricola, 

clü que tanto caTccenlOS para pr og.rcFso e .r iqueza. cle::;tc ·paiz. 

Reduz i do a.s.s i.m, pclQ cõrte qu.e prcm o·Jnos , o curso elo ensino secunüa.r iol u rgeo p ro_ 

v idcn·ci!a.r n o se'I1ti d1o de fac ili tar-se tan1b e.m o ex:ame ele MADUREZA_. que é o Pe_ 

mate des.;;e,, estudos, el e moelJO a torn a i- o pmticavel , [azendo-se desapparece r de 

uma vez a :_.,revenção e a nlá V·O'T1tH<le que ~:n torno delle f:: e lcvan t tt.-ram. dC's-d'e 

o seu inL2io, já por 1Jil r tc d.c professo res tmE'nO:s cl isposbos 1a. Ullll rogi.mrn utilissin10 

e provei toso, mas q ue lhes dosag1·<~.dJOu, j :l. ·POL' parte <10 estuelantrs . a qu.em ainda 

sP.d u7. e tenta a ,fa. c ilidflclt' do ·· cxa1.1H'.S 1JCt11CB ll(LcZ.0s, desses ce1cbre::; exa m~, cuja. rcs

lauJ~a .çãlo ninguem te n1 n1ais a CO I'ag-c.m ·ele propôr (ranca.mentC'· . 

. Para a c011 secuçãJo elo nos-so fim nos ';'arecru razoavel sta.bC'l ece r que ns prO 

vas e:5·Cl'i,ptas ve1ts1em són1 entc sobre as lingua~ •c math~maticas, ver .. ;;anclo as 'Oraes 

t a nto sobre linguas, como snbrc .sc i r n cin~s, da 1fór·ma. 110r que s e ten1 t'stabelC>cicl·O 

en1 muita parte. onde se pr.a.ti ca , co m ex.ito, o systema que nos esforçAnlVS por 

JT\'a•nter . 

Facilita-se aS!.sli m o cx.atme. alliYia~sc o traba11hO do excl·UlitHlndo e do j ury, 

sem qu~ 5(' furte a ·es te os n1erios nece.~.ar i os 1a.o julg·amcnto c·olnsci~nciúi'.O a res 

pei to do cul ti vo inte l,lectual cl•o can d ida to , po 1"que, nessa p l'OVa oral. ha te mpo 

bastante pa.ra r.o rn1 a r co m seg·uran ça, o exan1Í!Htclor, ~t sua ·D';' inião; Hllivi<L:sc o 

(5 - ) Fou.ilée- Obra cita•Ja . 1 
( 5G) "'Des p rogr a·mm e., elo l'inst ruction pu·blique". 
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tratalilo >!lo ex,a.minanclo porqu.e, tendo menor numero de provas cscriptas a fa7.er, 

melhor conccn tm 1, attenção elo seu e pirito para as qu e lhe são c><igidas, e não 

.,;endo obrigado á J)t'IO\'a escripta d<l certas disciplinas, .na oral q ue deHas fize r , 

p'Odcrá dar rnai.or desen\·olvhm ento ao ~-c u ~:>ensame·nto1 livre da prcocCUJJação {le 

coordcnal-o C
1 

ao tnesrno tempo. <.'scrcveLo, tendo i . o mais appltie>ação quando se 

tratar de n1ntP1'ias que exi jam tambem ·provas praticas . 

Demais, nes e (:XRElH\ cu.hl1S proYas devem ser julga àaa de conjuncto. a. Com

mis:sã•o não desccr.â, a rn inudencin que possa m parecer im,pet.tinen tcs, uma vez 

·que o que se ,;'"ret('nde Yerirficar é si o exacn :11anclo, pcl•o descnvo1vjmento que deL· 

âs inda gações que lhe forem feitas, adqnit·iu o cultivo mental nec<'ssario á obtenção 

de novos conhcciunentos, devendo ter- e e-m lin.ha tlc conta as nota alcançadas 

pelo exa minnndo clu1·antc o cul'so gymna .. o:.; ial e n1ais ,jn,fonna.çõe.s n1cré'ccdoras ele in 

teira fé que, pelos professures officiaes OLL qJarticulM·es. si se tratar d e rulumnos 

estranhos a-os cursos equiparado puderem _c r ··min istrada . . 

De"te •nodo, reàu zid·a.~ as •materias <lo cur.so sccundanio, facilitadas as pro

vas do rX'am.e d·e madur z n, l ilnitados (IS progra mmn clniS scicmcias ao que ellas 

têem de muis b eiJo e ulil, ~>em se descer a •m inudoncias c pal'ticulaüclacles dio;pen

snvt?~is e cxhausti v'a.'"". :;'en;sa.mos convenciclamentc-. que a reforma instituindo o en

sino seriado. t erminado pe1o exame geral, pod 'rá cl cvet'á ser praticada com pt·o

veito •pam a moc idAde stuclios>~ do palr.. 

OS EQ U PP A 11..-\ DOS 

·"Os institutos particulat·os eq u iparado aD Gymnasio 
·X acional não satisfazr-m á ... exigencias da l~i nem >ás neces
sirladp.;;. elo en inO. >l 

DUNSHE8 DE ABRANOHES . 

VIII 

Ha rerorn1a pO!Ssivel dentro elo reghnen actual, n1a.nt nclo-se a pcnnicio a i nstL 

luição dos cqulpat·auos, á conta da qual se vão catalognndo todos os male~ c a 

d caclencill mes-mo do ensino secunclario? 

Não são olles a gafeiPa cle.l'se mmo de instru.cção nacional? 

Não 1f>tltfl que m p~nse assim, nttr ibui nd·o todo o ;:-rej ui zo e clesorganizaçã:0 do 

noss-o ensino elo 2" -gTáo á creaçã.o clJos equiparados, j'á tendo appat·eciclo na a 

mnra un1 projecto Pestringindo- lhes as })rerogaliV'IaS; mas justos não .... ão, f'tl l 

n.bsolu Lo, ('sses conceitos, nem vrrclacleira ssH afeir.mação . 

A j.nstitui~ão tão mH-Is in.ada dH ta ele 1899 e j á então, e de ·muito ante~;; mesmo, 

se clamava contt'a. o cles,·irtua·mento do ensino. o nenhum nproveitrum<lnto dos 

alu.mnos c todos solkitavam ince.-<snntemente \!jTlá re forma; reforma de •mct:hodos, 

r(\forrna 1de oriPntnção 1 edagflogka, re.fot·nu\ nH ~scolha {' serinção das n1·a terias 

011Sinaclnt-i . 
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A et··eação dos equijparados se nos afigurou sempr-e ·uma J1eccss·idad Em utn 

~a iz de tamanha ex•tensão t-erxi.to.rjaJ, sem faceis e protuptor::; rneios ele collltnunica_ 

çã<:> em t odos os sentidos, oorecendo de ,facilitar o mais poosi\'cl a todo mund o 

o.s conh-cc i•mentos n1.ajs uteis c 1Jre;·i·sos .q.uc a instrucçã!o do 2° grâo ministra, quan_ 

do o Go\'er.no não p6de m&nter ·em cada cidade um ins tituto mod elo dessa ca.t<'

_g·ori-a, a f undaçãio ·de gymnasios ~'h11igido-s po.r par-ticulares ou associações, equi

J)amdos aos officia·cs e sudei•tos á directa fis ca•l izaçã.o do poder publico, nos as

sumptos 1nais i"mporta·ntes do ensino, é un1 elos •ill<;tJis ~ocleToso.s instrumentos de ci

vllizaçã? e de ·prog.resso. 

f:"Ja vigen•C i·~1 do reg·i.men in sti tuid'O pelo decreto n . 1. 075, de 1 90, creado o 

bachar l·a!Cl-o, o'bcd<CCellldO a uma scrtação os estudos scc u•ndarios, que tern1i•nariam 

pelo eX<1JUe de ·mad•ure,.a, titu lo QU·e \habilitava á mat•ricula" dos cursos -superiort>s 

da ne·p·ublica, a faculdade (la equ il)aração era ULina. conscqu.encia na tu.r.l, 1neYi

tave1, p1·ccit::a n1 es1110, a 1firo ele não se torna r a reforma wm vexa.me aos que nã.o se 

encontrasset11 á J> Drtas do instituto oHici<aJ . 

1Tnstituidos aJSs iin os .equipat"'~ados, instal!lados convenicnteJnente, arreg·in,en

tando um p essoal docente ca·paz e na a.ltu·ra de sua. missão, dispondo ele gabinetes 

c appa.rcl•ho·s que o .e-studo da.s sc:•o.nc.ias naturaes ex ig-e e requer, regendo-se 11~la 

orienrtaçãto e prog-t'allnma s traça-dos ~el-o 'Gy.m·nal.':;io Nacio·na:l, typo ele instr.ucção 

sréu.nd{lria, ·cl evi•fl'In exercer •esses •esta1telecin1ento.s m.na acção HlOI'aliza!clOra c be

n c.fica, emul-ando com os cursos oofficiaes, ·pelo a.prove ita:mento de s·eus disclipulos 

c concorrendo va.nta.jo.samente .pelo talento e prel)MO ele seuts professores, para a 

pro;-agação cJ.as lettl•as e elas soiencius. 

Nen1 de.c::.cukl.ado a;ndo.u o legislador, quandiQ regu.l,a.ndo as .eq·uiparações, presC!'C

veu que nenhu.m,a ·seri•a. conced ida, sem que o instituto, que se .propuzesse a. gozar 

<las regali·as r cq,uenidas, I}Jl"Ovasse - a po ·se de utn patrin1o.nio, ·nunca inferior a 

50:000$, representrudo em •po·eMos ou ll{;'olices da divid•a. federa;!; a f.requencia m é_ 

d ia ele ·60 al lllmn OIS, dut,a.nte d·ous a·nnos ántc.;; da concessão; a in.stallaçãlo de ga_ 

binetes c la.boratorlos pa.ra o estu-do pratico das s-ci·enci•as i a obscrva-noia dos 

_progt'anlm-as ·e reg'imen do Gy·mnHlSio Nacional; impondO_I}he ainda, depois d>a. equi 

l>aração, a f.iscaLização clirecta de um agen te d·o pod er <pu•blico. (57). 

Estão, e-n tr.eta·n to, na s con.d ições ilnf:)ost.'ls !Ye~a. lei os cq u ipa·I'ados particula

rC6? C\rão; nos in,fo.t·uhl o ill>ustrad·o Dr. Dunshee ele .'Lbranches, (58) . 

.«N·ã:o 1sati sfazem as exigencia.s da lc.i, porque a sua situação ;11a:terial , por de

mais preoa ria, nãlo peM1dttiu aúé ho je, durante perto d-e ctnco annos, que se orga_ 

11izar:::se.m odefi'llit•ivatncntc, ClWW]_J·I .. itHiLo• as ob1'i.gnções qu.e os.s+UJ IViil'a ·nt. 

'Falta, ·m ais ·ou 1n.enos, ~~todos .uana inst-all.açãQI condig-na. P.Ten,Jt'll!m{ 1JOsswc la-

1J.01'H.I O?·i.os e ga.bi?t.etes .p-ar·a, trabalhos pra:tioo. de sciencias. O Jllll terl·a•l escolar, 

qu-e cada •qual procura lll;'<\Yflll'entar que tem, é insufNciente e quasi tod.o im pres

tav.et. O 'Prog·r es.::.;.o 1Htllo da. grande mai oria dOR alumnos não pód.e ser apenas 

lncr-ep-ado á desicHa .inherente a estes ou ~lO pouco C'scrupulo, em geral , das fa_ 

(57) Ood•>g-o elo ·Ensino. / 
t58) Institutos Equi·pa.mdos (Relatorto aprescnta<lo ao GO\'erno em 1904). 
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milia:; na educac;;ão das crianças; pun\ce C'n1 parte tambem pt·ovir da .mâ escv.llla 

J<>S corc)os docente.o, em que, ao lado de mo;;tre., idoneos e de reconhechda oomp-e_ 

tenola tec.hnicn, figu.ra m pro.fe~<Sores que só o são pelo proprio appellidu c que 

sorvem apenas para si.mular, de mistura com acL.u~o.llcs, v prcen>e.hin,ento da;; for

·Hutli<lades lleg.aes e a ex istencia de um'<t congn·gac;ão nun1eroc;a e selccta. Efllfim 

um só cLesses esta.qeleci•mentos, favorecid o.; oum as vantngcn,; das instituiçõe.:; o[[i _ 

ciaes, desempenha fiel e cvn~c ir nciot-= ·anHmte u regimen c o:::; ~""~l'Og'l'an1ll1H:) .tlu Gy

mnasio Nacional . » 

E' preciso não con(unclir os gymn•;.lsios existenteci, cumu nu.-:; LlC'scrP\·~· o l.cl

Jl'lltOclo l)('putado maranhC"llsl', com a p1·opr~a. in.stituiç~t'o; o cp.Je 1nào prP:.;tn, u qu e 

está cah indo de ·Pod re não é o regimen, qu.c é util .. CJUl' é •liberal, ctu e é progrl'S

'"' i vo; o (!Ue não prestã é a prati ca •que se lhe te;,1 da ~u, é a execução que ~P lhe 

t<'m t~)C' rmittido, ·que é o des\·irtucNHento tnesmo do . ..:y~...;tema . 

Que ag·e-ntes <lo P'Ddcr put.Jico são esses quE", encarr~g·aclus ela fiscnlizaÇ~ln de 

taes e.stlnbelcc1r11entos, deantc dos cscandalos Cl'C'scenten e elo protrahinwntn t.1or.; 

com'PI'Cnlrl~sos tomHdos, do falsea1nento da lei c elos r egulan1cntos, cruzam os bra_ 

ço~, tornando-se a~"im cu.mp lices no cl~srespcito á IL'i c na mutilação ele tã!o 

util instituição? 

Que j usliça é H n o..::sa, condt'lllllilndo um systen1a, não porque apresente t.lc

fcitos e inconveni<:'ntcs na pratico, ma~ porque não lhe querem dar a cxP uçCt.n 

neces.~aria? 

Cu.Jnpra cncla um o Sl.lo\.1 dever, não se concci..la·m ,novas cquiparaçõPs a qucrn 

n'ão se J11ostrar penfPita c sl'~·uramC>ntc habilitado a r e=--Ikitar to~.las ns E>:xigt>JlCins 

do Codigo de Ensino; declaremos -cnduCB.s a:-; concrs.sõe....; <cH)S que n~t10 cunlprircm 

rigorof;amente ns obt·igações contralli!l as. mnnt l'n hH111-se apenas os que ~C' :-;al 

varrm das norn~ 111C'diclas de r igol' w·cr ..... ::;;.11'iO, nn. nu1.i apert~h.la fiscalização e 

vrre-111 0S fructificar e progredi!· tão bella in.stituição. Si os · ·malt.:s que ,affeclan1 

todo o urgani~mo d·~L instrucÇ:ão SC'CLJ.n h1ria eslão ahi, temos achado o rem eclio . O 

patl'i•otismo do G.o\'erno. a enPrgia de seu~.; actos. acon1panhnlos de r: rtn~ n1edicla.'S 

tom·ad.ns pelo Congl'(\.;so. ~HlC'anta rão n ·cura d::t pnfel'tnida tlC'; e n:)ll..l h;"~ja bf'nt~vcL 

lencia para qUPm. ,ill udindo a~ diS';'OiSições de uma lei libPral, sacrifica sem ('ScnL 

pulos, o futuro da mocidade. cuj rt eclu.caç~l'V ~e lhe confia, faze!l dO-a pt'l'ller o.~ 

prim('i·ro • .:; .ann•os que clf'\'L'trn ~\ 1 1" apro\'e itacloc:::. nn cultivo d e ~ua mentJlidadt·, le

vando ele roldão l<'is e prin c ipias. cnn1 r•non11e pL'ejuizo ela educação nncion;tl, 

Será po~sivl•l que instituições magnifi C'as . que. r- m t(ldn a parte. col'I'C'S ~)on·~cm. 

aos fins de ~un CJ'C'a~ão, entre nó~ não ~C' accJin1D.I:cm c Uegencrern? 

te,mpo e do n1eio: .- estn.tnn::; acor:;tun ~Hln:o; a ou \'ir dizer. 

J nflwneia elo 

Crdamo~, poiG, á contingencia elo no~so tl?mpo r á influrncia do nns~o n1eio, 

.difficult::tndn o P!'iviJegin ela rq:lipare~ção ~lo:-: i r.""tituto::; 1le ensino ::;upr1·ior f' sC'

cun clario. não officiar:->, aqui <-' no;-;; Jt;:..:tatl o~ . con1o foi o pensnm:-nto JJl'i•clnmin~ntc 

dos primeiros legislado res ela TIPpublicn. 

lt: propondo essa medida que. ao:-; nos..·-ws olho:-:, n~~o::.U111(' nC'~te momPnto. 0 r:ara

cter ele thma ncc ssi \_ladc altn mente moralizadora, não fazrmos n1ais do que l'PS-
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tnurar o espírito do decreto ele S de 1:\'0Ycrubt·o de 1890, que, até aos l!:stnelos, e 

r:iÕ aos Estad os, permiti"ia g·oza r elas vantagens da cquipal'ação, quando ho ·1vcsseL:n 

organizado os s -u s cstab~leciinentos de ensino secundaria segundo o p~ttno do 

Gymnasio IXacional, St'ndo qu e -os alu.n1nos de co llegios c institutos pnrticu1a r eti 

precitariam o exan1~ LlC 'i\iAtlYUHEZA. nos gyn1nasios equipa rado..-:; da União ou dos 

E~taclo~ . 

Si, porém, ~pezar d~l.S pt·o,·id encias indicadas. e lla obscrvanc ia rigorn:-:a qu ~ 

se deve dar ao art. 3716 do Cod igo de En sino, nada se tr .. td cr conspg·uie no :sl'ntid H 

ele 1noralizar a ::;ituação dOG equ ipnrados, fazendo-os entrar em u1na v iela nurn1al 

e u·lil á ;n.;;lru cção .;;ecunclaria, confessemo:; com tristezo, q uo a Nação é que pa

dt:>Ce ele un1 llhl l da maior gravidade, contra o qual não vale rão prot ~tos nen1 

rcfo rn1as . 

.-\qui da111o:-;; por f inda a nossa 1 11i ~são , consubsta ncia ndo noo.tc parecer as 

i{l éas q;_tc ~SemPre defend e-n1os c <:t :=; tncJiela~ que julgamos necessario propôr á Ca

mara dos Srs. Depu.taelos . 

Não acalentamos a doce i!lusão de ter achado remedio infallil' el aos m::tlcs 

elo ensino s ?cu nclario, nesta ,phase perigosa Çtlle atravessa, m~1 .:; n o:s anima a con

v icção ele q uc não v c ren1os, ele todo, per . .:l id os oif' no:-:.so f\ esforços . 

•CO:\'OLUSÃO 

"Ela dous annos qu e extcrnan:tos O<S conceitos e clefend en1 os a s hléa::; constan

tes dos capi·tulos anteriore · e, l1ojE\ tPm os o suprc~tno prnzer c1 ': ver muita~ dellas 

encorporadatS no proj ect adaptado c nssio-nn1acla s na tncnsagem do Sr. ~Iinistro 

da. .l l}l:;tiç:a; e.. si é exacto ·qu :~. , Hcr ... ti e a11i. f:iC notam clivc rgen c ias entre o nos~o 

n1odo de j)f'lHiUr c o YC'ncido no seià ela co1nmissão. con1o seja~m as que dizem re.;;

P<'ito á crcação el o.; c~•clos, escolha ele materias c duração ele curso, essas cl iver

ge~lcitl s não apoucam o m cri to do pro j C'cto n r m nos põ C'11n ('"111 ab~olu ta contracl icção 

com o plano geral ela refotn1a. 
• Entre a.s novas medidas fLg-uram co n1o pl'inci.paes a in·L:·1·venção do Governo 

geral no clo11.:n inio do ensino JJ rimario
1 

em todo o paiz
1 

c a cxig·cncia d e un1 ex-=tn1 e 

de entrada nas .-\ cndemia.S
1 

·e-xame que se circu.mscreverá âs n1at~ri a...:; basi ::!ns de 

cada curso, com o fin1 cxcl~tsi.vo r uni co cl r aquila.tarem o .. .; proprios profL·~so res do 

ensi no lill'J)er iot· a cnpa ciàadc e o prepat·o elos que S > lhe destinam , .;elcccionan1o-se 

assim os que têom, clr facto, aptidão para aelquiril-os c os quo, sem CS'l' prcpat·o, 

i rian1 entulhar as Au las por n1uito te mpo ~só chega ria m ao fim de BUH tare[c.l. aca

demica pela bcneYolen cia inqualificavrl elo -· profc'ssoros . 

. -\ c rceçãn de Ulll IC on., elho ele .l•nstr<Jcção, com run cções consultil-as c :t abo

.ição dos concursos, cnamo un ico n1 e io cl .:. prova, pela qual se deve afedr a co lll

PC"t enria dos que .se propõem a se r prof~?ssores . são tnmbctn .pt·oviclenc ias que, 1cm

brada(5 no projcc to el a tCo mmis~ão , ~c impõ ~n, á a cce itação elos qur, co11n dP·svelo, 
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procur·am cc· rca r o ens!no publ ico el a s mais segU J'AS g·arantia~ ele extt0 na sua inl

portant~ funcção socia l e politica . 

. -\. inter venção elo GoYerno ela União q1os E s tados, llOJ' accõrdu co lll es tes o:~ 

i. olaclament?, mantendo escolas ou subvencionan do- as . não se p6cle aclia t· por mai s 

t em po, sem g ro.ves pt·duizos para a n mssa nacionalida de ainda ~m cam in:ho ele or

ganize_ção c c r e.:;c im ento ethico, justa mente no perí odo '='m que urge d i1·igiLa para 

a formação d e um rspi ril o al.tivo e for-t-e, a ccrntuando-s p de finitivame nt e o" tra

ços que a dc,·em cara cte J"izar e di stinguir en tre os outro.; J>OVOs elo co nt in •nte . 

~~ão é mai s tempo ele, por m r 1indres constituciona.es (j"J t• não são fcrido:S no 

ca o, c ruza r os b raços o poder pu•blico d êantc dn n ecessida de que no.; enfl'{'JÜO., 

:uncaçaàora c terrível, recuando-se á .intimação ele JJ l'CConcC' itos .iulgado.:i faiS'Hl 

ainda no reg in1 en 11111l)e rial .e nlag istrAlm cnt .:. clestrui(los pc:as razões c on sc i e~lciosns 

de R uy IBarbo,a, exarada~ no parecer que. n a qualidade ele membro da •CommiS

são el e I "stru cçã.o rublica da .-\ssembl éa G : ra l, offereCC<l ao ju i•zo dos seus cal

legas C' l11 18 ,2 . 

.Seria cxtravag·a ntc negar-se á Un ião a faJCuldadc de n1anter e ... Ub\·.encionar 

escolas prim a rias <-m qualquer .ponto do t erritorio nacional , por força el e dispo

siçõ~~ con,titucionaes, quando essa faculdade póde ser exerc ida por todo mundo, 

pl'lo" municípios e pelo particulares. e qaamlo exe mpl·os dessa benefica in ter

l' cnçãn. nã J p rol1ibida ciaramente p elo Estatu.to d e 24 de !Fevereiro, s ,. verific<~m c 

!õ\e repetl"m, tod os os din s, na Republica Argen tina c nos Estados t inidos, eu jn 

Consti-tui ção nos sen·iu de modelo c cuias leL..; pr2tendemos f'ejam molde ás nns.<a s 

noi'HHlA':i e .praticas legislativas. 

O modo mais convenien-te de se init:! iar essa inten ·.enção cabe ao P<>dcr Exe

cutivo estudar c scolhcr enrre o m ui tos alvitres que se lh e ·propõem, o q:1e não 

M rá tarefa de pouca difl'iculdadc, dada a ex ten são do no~so t erritorio .e a falta 

absolutR de inCormaçõcs n ece. arias á adOJJÇão •de um pleno s ?g-uro c efficaz. O 

c riterio ·estabelecido pela l<'i n. 1. •617 de 30 ele D ezcmb1·o do anno passado, t m 

seu art. 7°, con ced er a uxilio a os Estados na razão do que e li ' S j á cl c•spendcm co m 

n instrucção JHimaria, disposição filhR da iniciati va elo IDeputado J osé Bonifacio, 

rE>prescntante de ,:?\1inas, 110s '11 osso <>lhos e <lO nosso juizo nun ca pa1·eceu justo. 

De facto , não !-:ião o QU := .n1ai s gastatn os ctue a_u ais carecem elo auxilio fede ral. 

n1n :;;. . in1 os que, pela exiguidod e de seus recure:;.os c Jninguado de suas rend a~, 

não podem dotar c0111 ma ior-es verbas o ensin o prin1ario, convindo conf ::"ssar, n1CS-

111(1 para .não se nos cntiblru: o animo no prOJJOsito ela intetTenção, sob a f6rma 

n1a is conveni-ente, que nos proprios Estados que mais clespcnd :tn com esse serviço, 

a porcentagem ela ,população e;;;colar é roolmrnte desanimadora, como acontece em 

S. Paulo, <>n d-e a in fa.ncin 111penas na razão el e 2 •i• tl~ p opulação do Thtac1o fre

quenta as aula s publicas . ( 5 ) 

.\ exigcncia do ,;xe me el e adnüssão á en trncla elas Facul dades não sendo nma 

tl'deão dos estudos secundarias. n1ns un1 meio ele verificar si o ca ndidato que 

se prOJlÕC ao.~:J cursos SU!pc ri ores t cn1 apt icTão .para inicial-os, co m proveito, não é , 

1'111 absoluto, uma nov idad e; ella ex iste nos Estados Unidos, •na In glaterra e 111 es -

(58) Mensag·cm do Pres idente elo Estado ao Congres.so, 1906. 
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mo nc.1 1-le,.:.;panha, antes cln ultima. reforn1a, essa fornu11irlade ou pro\'a era rC'que

dda. ~üb modos d iversos, porén1 SE?dnpre co1n o n1 esn1o fi.Jn. 

Os estudos -secunclarios entre nós chegaram a tal es·taclo ele anarel ia e eles

credito que não nos .parece descabida es;;a medida, ele ele que não se empr ~sle ao 

exao1e que clcv ~ ser, pOr sua n a.turC'-za, simples, um caracter tal de 1\Spccializaçã.o 

que ,·enha desYii·tuar o fim que se tem e m vi, ta creanJo- o; isto ê, torna-se ou 

tão difficii que no::. vcjnn10t:; obrigados a aboHLo, t.nais <tarde, ou tão ·i mplc-s cttH.\ 

por iSS{) mf'smo. perca as \'irtucl es que lhe attribuimos. 

Entl'C nós c, a resJ)Cito cliS~.-:;o, são pr.I·feita,mentc a.pplicavcis as palavra::. de 

J:lBOT, 1Htlavr as que se nos aju.,tam, com muita ·prc:;pr iN1ade : wA.s <Faculdades se 

qucixa.nl d se não acharem sufficiPntetnente .gara ntidas contra ca ntliclH ·to.~ n1at 

preparados . .-\ssim . a icl éa de substituir o bacharelado por um exame á entrada 

de cacht .-\ cad emiH e ele cada carreira tem feito can1inho entre os tnelhore · esp irito :-0 . 

O difficil é evitar que es.;es exa mes <l~sçam á ~ pecialização da materia. sobre qu~ 

vcrear&llJ.)) (59) 

TPr- .s -lli-1 enfraq uecirlo as.~im, co n1 es a rx ig ?-ncia ela r cforn1a, o ensino 

secunda ria e o bach•Helaclo, timndo-se-lhe a garan.tia que, a·té aqui. se Jbe tem 

conferido ele habilitar ~ ma·ti·i0ula na s escolas supel"iore ela Repubtica, subtral!in

dO-~f'-1hc. a principal :snncção? 

rã o : r psponcleremos nós. :"Jão; porque o ensino BCcunclario não te.tn por fim 

excl usivo nbrir uos que o inic.iam e o conclue111 as ·porto s das Acadetn~as; clundo

lhes ~'"'n faculdade. clle collima •princi.palmente apparelhar - lhes o esp irito para a 

obtenção ele m a is ·altos conhecimentos, foi·mand<>-lh es o ca r.n ct er e ,pl'Oporciona.ndo

llws 1t e.lucaç;ão necessnria a dirigir os primeiros pa'ssos na car rein1. que esco

lherem : " fi nal mente não; .p01·que esse exa m e não será uma revisão elo. estucloo 

secundctrlos. que ~c renulta m dentro dos ·Seus prop ei os. limit es , ma\~ a vr rific~ção da 

comp .... tencia que o ensino superior quer exigir dOIS que Rc lhe LPI'OJJÕC!n. 

Na qualiclacle el e memb ro d e um ln.<tituto de ensino secundaria, oHieia'mente 

mantido por un1 .Estado ela 'U·nião, não temos nenhun1 escru,pulo eGll acc~itar ess:l. 

examC'; o ensi no secundari a ten1 em si m e.sn1o a sua propria $-·a.ncção o nrcpa1·o 

intel!ectual que fOI'I1 'CCC á mocidade que o procura e nelle ~ncontra os elementos 

inilispensaYeis á rcalir.ação ele justos desejos e nn·turaC\~ n-spirações . 

Facultando, só por o;i, a entracl·a nas escolas su pel'lores o b.acilarclado, como 

remate do curso secu nd aria, afasta ele outl'O,-; e<>tuclo utili ·imos c ele applicações 

proYeito..sa. quasi toda a nlociclacl e .elo 1paiz, em qu a n·to as IFaculdudcs regorgitn 1n de 

mat1·icul ados mnt preparados, n1ui tos sen1 vocação para o ensino nella~ n1inistrado 

e qu(' não nutr l',nl ou t ra cs.pei·anç;:a ll1C'll1 111liram outro cscô·po qu e 1-1 con·qui~ta do 

<liplorna, com que po~am }JlritcHr .até os logar(':.. de an1nauenscs nns re-pa1·tiçõcs 

elos Rstado~ . 

O Ci'tabelec imento de um corpo <!OnsuHivo, intermediaria entre o Go,·emo ~ 

as Cong 1·egações elos diffe 1·entos ln titutos off.iciaes, composto d e pessoal capaz 

de cAluclar e esclarecer as mal,; d el icadas e vitaes •questões do ensino, ê uma velha 

{5 0 ) Enq1tê t e sw· l'enseio"e"' ent. séco?vâain·oL <Li\•ro 1\'I, pag. 49, 1 90 
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aspiração de muitos r eform:tdor es que viam na pratica de'"'' medida um pa~so •Je

finiUvo para tl boa clirecção do::; estudos, desa~ppar.cc imento ele abusos inv(\'t~t·arlosr

clesconfianças descabidas c mais ncl cumjJr imcnto cla<S lei<-' que rpgefn tão intcn:t::;

sanh~ sen·iç;o. 

Dado o regin1cn en1 que \·ivetno~, manLirlas pela União 1Faculdades ril' Uireito 

c )~Icdicina c mais e:-;tabelechmentos de instrucçãu superior, onde só ~c mini..;tra o 

ens ino das m<:tterias que ao poder publico nprouvc escolher e detern1ina r. com pro 

grammas of'riciaes c 60b a clirccção ofCic ial, a l'Xi~tenci~Ct ele- .Udll o1·gan ismo (JUC 

reprc~ente ~~as \Faculdades e anais institutos r que, pairando l'lltrc t'StL·~ c o rO

verno, lJOSSa defender-lhes os direitos, prcrogativa:.:. e intC'I'I'S~l':-i, Sl'm e-:que...:,-r os 

do ensino e tn ge ral, tele ha .muito se fazia :...;entir, im,ponclo-se como Ílnperiosa nr•ces:.-L 

cladt'. 

Pode ser bem intencionado o Poder l~xPcuti\·o. desejo~o. como o que ~u ait-- iô r,. 

elo cumpl"in1cnto de sua mi~sào aclmin1stra·tiva c fiscalizadora; n1as toda a sua 

bôa ,-ontacle it'á perder-se nnte o" embal'<lço~ c ,Jifficulda tl"'' 'em conta, que Jhe

creatn as distancias eu1 que ;oi(' en.contran1 a~ F~euldade:-;, t l S cli\'el'gencia~ daR C'on 

gregaçõrs e as exigcncias de tantos outros sl•n·iços publico:.; que tatu bem c'1rl'Pill 

pela pasta ela Justiça; a :se- accu mularcll.n , dia a dia, á. espera ele protnpt·c.:: c1.1.'S 

pachos ou demorado e att,,ncioso est·udo. 

Representado o conselho pelo que o n1ag·t~ terio publico tiVl't' c1P n1nh·; C3.}HtZ e 

dc\·otado á sua propria callsa . ellc será um centro de con,·er·gencia de esfo rço . rlc

clicações • boas ,·ontacles, 8•:>JilJH'c prompto a indicar ao poder .publico as Jnrdicl<ls 

111nis n ecE.>tssarin · á regular cliJ·ecç:Io de tão importante ~en·iço nacional. lembr~nrlo 

providrncias, b u scnnLlo soltl't;:õ{~s imme.l iatas c acerle.das á:.- qtwstões CJUl' Ill:li,...; in 

leressarl'dll ao ensino. l~lle será um L•lempnto mo cl.er;tdor da inCluL"llCia e arbilrio ;Jc)5 

governo· C'iObrc as congrl'gnçõe!-i. enfJ·aquecenclo-lhes a ncção cliJ·ectll pr<os C''n..:c

!llos dt:- alta prudencia e r(•l'lN:ticlo COlllllled im enro,. in=--pinvlos como dPVC'lll sC'r 

todos os ~('UH membros, ~ó e xclusiYamente, pelo cum]Hin1rnto dP sua PlC'\·rblis

~·nla missão, n~sc posto de pesada re~pon abilidade P rrconlH~cid is~l,ma impvrtan

C'iH, como conc-ebemos qur rl('\'p :-:l'r e l'Slumns CL'l'to que o C'i€'l'á. 

~·\. o(fiC iaHzaç:ão do ensb1o pprdc bast:1 nte-, assim, de nuu qualillacle odio-.:t aos 

Plhos de muitos c o proprio Governo encoll'lrnrá no~ conselho . ., c parccL·res d~u 

junta. que se vae c rcar. ele mento de prc:;tigio c força para hmpot· no rnsino official 

a.:; normas imprescind ivels 4.. 'l'Palização do .RC'U clcvt1do n1i~tcr. 

~-\s virtucle~S do concur.so são muito con1batidas nos ulti lll O-;-: t€'n1pos c. upe~ar 

1la :-.::sish"ncia co11n que t' clefcncll' m os an1antc · c rcspc'itadore:-; Uns tr:uliÇÕl-.:5, e:-·::5c 

instruJnPnto ~Jc a·qu ilatar comprtrncia vae, pouco e pouco, ~e en1bott1ndo au rude 

CIL)((UC dos que o atacam. ~-\ ve rJa<le é qUE' não é raro ver, clt.•pois de l'l'alizado 

(lilalqut• t· concu J·so. já nofi e.:-:tnbPleciinentos sup<." ri or€'s. jâ nos de ensi.no ::;ecund,l

rio os C'andl dntos eiTIJJ•~·.J:~:tcl<:•s no 1nais acccso prelio, H diZPI' mil cnutiaS e a faZL'r 

rnil prote~tos contra o ~nur:lo por que :-;e concluz ir a.m as provas. a Ptlrcialid:l.de c1e 

Certos profcs~on~, :~ intervenção extemporanea de.~se ou cln.quellc clemrnlo eo:;tra

nho â cnnlmi;....;s5.o ju!garlo, ... 1, o que muito conco rr(' pura rnf'raQU<'t:er o pre·ti~i n que 

~cnlPt'l! :--c unpn'~ía v a ús nro,·a · de um concurso. 
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'Tuclo isso tem trabalhado a opinião publica c por tal fôrma influenciado o 

anh11o de tantoR, que aos concut\f"O~ dos ultimas anno=-- não se propõC'm os 1nai:-: 

prC"p.araclos, o~ que, pelo saber, são dignos de ocoupa1· a~ caclei t·.a.s ,·agas nas nos

sa:;: t ' Scol n ~, l1C'JTI ainda aquelle.-; que, co.m brilhanti tno e applnu o:-; cl0 sr·u~ con

temporaneos, revchun . no 1nrio ~m que v ivem, prof:.tnclos conhec im entos ela sciencia 

.c da e~pinhos.a arte ele ensinar; rar~ . excC'p<:ões feitns, concotTCnl o:-: que. fiados 

11a m.en1oria, dccornn1 durante cin co ou seis n1ezes os pontos mais necrssnl'ios ás 

1Jl"O\'as c vão, co,m n1ais ou menos ·Y ivacidade ·e enthu siesmo, recitflr a~ pagina ~ 
s ol·tas dessa sc i0nc ia barata, ele retalhos e ele "acle- mccllm. 

':\.,.a consc i('•nciêl dos no~c;o~--= govC'rn os penetrou, ha n1ui·to: a SU::iPQita contra o 

-c onCUl't'O (' foi as~in1 que no Codigo ele Ensino Sf' per.mitti".J a non1eação dos sub~ti

tutos, inclepetHkntc dessa pro\'a, quando o prctcndentp tivPr l)Ublicndo obt·a~ que, 

ao juizo ela Cong t·cgação, sPjam julgadas reveladoras de ,;ufficicnte preparo theol"ico 

.c .])ra ti co rm to ela s as material' ela . ccção . 

Não é, pois, uma surpr0za o que se \'AC fazer; é o desdobramento de um 

ptinci].>io que j á existe n a legiE;!Ação do 0ns ino ; o que hoje é uma cxcep~iio pas

.t5al"á a ser uma .re-gTa. 

!J-Ja 1nuita gPnte a qu ~m rE'p ugna J·á acccitnr e;o;ta innovação; é un1a quootão 

·de habito. con cU l\"iO seill!IJrC foi o n1eio el e prova que de sua competencin davan1 

· os cendiclatos ao magistc rio publico 0 por is o clCYE\mos man tel -o, seja ou não ~cja 
falaz C€t-i(' julg nm C"nto, esteda ou não estQja destnoraHzndo. por ·toJos o~ tnodos, ('B~SC 

rC riterio clt! escolha! 

~<O que ·podem valer pam a instrucção e eclucação ela m ocidade -diz GUSTAv..: 

LEJ BoN - profcssot·es preparados pelos mcthodo~< uni\•cr.-itar ios, i'to é, pelo PS

tudo ex clus h·o dos livros? Para chegArenl n c r prof~SOTCs l hes foi ·prPciso aprcn

·det· cous:ac-1 co mplicadas c ubtis, c são essas n1esma.s causas complicadat'i e ~ubtis 
que na !::i aula.-:o: repct~m aos seu~ cHscLoulos. 

Na .I llemanha, anelo a ocUosa in stltu ição elos con ursos não ex is te. os proCe.>

·son"' sãn jul·gaclos pelos seus t rabal hos .poosoaes c 'Pelo. sNt. s ucce. ·os no en•3ino li

\T·e, .pOI' oncl com eçan1 sc.n1pre a $i Ua .ca rreira. Em .França, pelo contJ·ario, são 

julgados pelo m onlão de cousas que ·poclern n:•citar no concurso. 

R', f\111 .gTa ndC' par te, cl ev iao ao f-i.Ystema de e-scol her os seus professor~s que 

na A llemanl·G o ensino, em todos o-s SNtS gráo.s, é . uperior no nosso." ( 60) 

E tes conceitos, escri~ptos en1 •Franç;n: onde o concurso: cou1o cntJ·c nós, teve 

tanta autoridade, são <lignos ele meditação c provam, ao lado de tanta testemunha 

que, contra elle. tem deposto que essa instituic:iio fez banccwrola, sendo tem po rle 

romper com a trad ição ·e os JH<'juizo.s. afim ele acloptAr-se outro criterio rnais fiel 

r de maio; J)r.ecisão na escolha elo llrofCBsoraclo officia l . 

Applanclo a ref;>rma e o .paiz, co m certeza, a.pplau.dil-a-l· a tambrm com en

thusiaPm o, sendo de lastimar que o Poder [.,egislativo não pudesse accorcl "'r até 

hon tem, ap~ar ele suas boas intenções, no que h oje se vae realizar por in ici ativa 

patrh,tica elo Ex,··cuti\";) ela Rcpnblica . 
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De nCt3 a parte nunca faltou boa vontade c esforço, cutnprindo-no~, a g ora, fa

z-er votos para que ella \·enlla a corresponder na pratica â.s esperanças <l•H que 

a inspiraram. 

Rio, 2 de ~tembro de 1907 - .ilffonso Costa. 

SE:.'SÃO DE 21 DE SETEYUBRO 

2• discussão do O &r. Castr o Pinto - r. Pre.sidente, eu não venho faz er um cli..curso, 
projecto venho, apenas, estabelecer uma conversa a re peito de tP .assumpto; c não o~cupei 

a tribuna 1·eservada .especialmente .para dcba.tcs desta .cas-a, me.smo de proposil.o, 

para não dar um t01n de so!emnldacle á.s minhas palavras. E depois insrt r•v i-ln e 

para falar em primeiro lagar, nesta discussão: por tactica; aqui nesta Casa, tcea.n 

assento pessoas que são verdadeiros mestres n te assum]Jto. :\Tão co~lumo. mesmo 

por eXJpansão hUJnori-sticn, render ho.menagem gratuita a quem· quer que sejn, e 

declinando nome , rendo justiça perfeita âlqucllcs que a merecem . 

Nesta Casa, Sr. Presidente, podem fallar sobre instrucção publica, um Tei

xeira Brandão: qu é laureado na materia; um Passos de ) iirancla 1 que teen es

tudos perfeitos sobre o as::>unrpto c soube >tirar partido de sua eloquencia, impondo 

nos aclmi6lção, principal1nente em debate i·gun! ao que enceto, nesta tribuntt: un1 

Affonso Costa, que escreveu seu Yoto em separa.clo, o qual , póde. se dizer, é o ponto 

'J)rinCiJ'Oi d<l consulta para todos aquellcs que qui•zerem infonuar.se perfeitamente 

sob re este assumpto; um Jo é Bonifacio um Dunshee de A branches. Sr. Presido•nte, 

que é um benemcrito do ensino, não só111ente pelo criterio com que eabe 1'nc3rar 

e<>trus cousa,, como pela independenria com que, nestes tempos, sabe olhar para 

uns tanto interesses, covardemente agacl1ado;; ao lado das ituações politicas . 

, ão tanto mais dcspretenciosas es tas considerações quando se trata dP :nu 

as.;umpto drbalidis.;imo . Si h a, desde a instituição das universidades da idade 

média até hoje, assumpto que tenha occupado a attcnção publka, e, ha maitl de 

um se-culo. na ifi11Pl'ensa e nn tribuna, tanto no estrangeiro como neste pair-1 é o 

da instrucção . 

Actualmente todo6 faliam sobre instruc<;ão publica. 

Ora, havendo esta dema iada exp lanação, que vem fazer mnis um oraJor'! 

:l!las, V. Ex. sabe, e:J SO<t profe,.so r. Este anno ê a segunda Yez que occupo a 

ll"iburut. Na primeiJ·a tl'atavn.se d>t reform>t do Codi.go, c cu, tendo sido cl ueante 

largo tirocínio promotor publico, ali~.te-i-me ntrc os ora{! ores, na occasião .. ~gora, 

p('I'tencenào ao 1nngi teria, inscrevi- me de novo para a discussão . 

. ..\gor·a pertenço ao magisterio; é ratural que, sendo Dep\ltado. sem ,lt:'mons 

tração de açodamento pela palavra fallada, venha tambem tra~ur ela matet·ia. 

Mate1·ia aliás, Sr. !Presidente, que eu sei como é difficLI, porque todos faliam 

oobre Jnstrucção publica, mas é um a~sum,pto que ant~s de tuelo tem dous aspe . 

ctos: cla~sificação de •cicncias e psychologia elo ensino. 
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A claasiflcação de sclenQlas é uma yerdadeira cncyclopedin, não a encyclopedia 

barata de lLA:ROU1SSE e almanack.;, a encyclopedia que tem recommcnclado muitos 

talentos de nossa tert·n, ma~ o conjuncto das cicncias fundnmrntae~, co1no as 
soubenun cultivar SPENCER e ·CQMTE. 

Não tcnl1o a ·prctenÇ!ão de possuir este r equ isito; mas, como outros! que tanl

bem não o tecm, fa!llam de instru cção publica, eu me julgo no direito de fa ltar. 
A .psychologia elo ensino não uma silnples palavra, no torneio elas novtdath\S 

elegantes, que nós in1portamos ela Eu ropa . 

E' preciso saber não sómen·te o que podemos esperar do no& o professO!' quanto 

á sua cwpacicl aclc, con1o elo nOS$0 alun111o, do alumno brazUeiro quanto á suo. re

ceptibilidacle, r cc~p tibilida,dc qu<', antes d tudo, é uma questão de saud·e cerebral; 

é esta a questão important!Esima de saber quanto comporta a capacid(JJ(]e d<! tra

balho elo nosso atum no. E' uma da::J questões mais importantes para suscitar-se. 

Sr . •Presidente, eu não apresento emendas, porque sou um pouco descrente, c 

quas i que podia começar pela.- palavras com que •brilhantemente termino:~ o hon

rado 'Deputa do q ue me precedeu tratan lo do orçamento ela l!'azcnda: reformas e 

reforn1.a.s, c tudo no 1nesmo. 

E' o caso de perguntar : é por falta de reformA.; que o ensino publico tem 

deca hicl o? 

1:\.{as não sou descrente ccn absoli.Jto; creio etn alguma causa . no clama , nc 

cesses ! 

Relato rios ! de que servem relator i os? l:\1na o rei a to rio do Sr. Dunshce de 

Abranchcs abriu uma nova em na mentalidade brazileira a respeito do ensino. 

Fallan<lo como cu -falto aos collegas, princitpalmentc ela Co mmissões, elles, si 

quizercm tomar em con.si.deração as 111inhas pobres ~palavras, que as tomen1 1Jara 

ulteriores modi f icações no proj ecto, de accôrdo com as icléa" aventadn · no correr 

da discussão . E t ra.tando-se eJ.e um prod ccto de le i, ond·e se firmam a bases, ~obre 

as quaes vae o !Poder Exec._1tivo calcar, com amp!as faculdades de onganizaçã.o, a 

reforma do ensino, o Governo poderá se dignar de aproveitar do debate o aue 

julgar co)1venien te . 

Segundo ouv i ele um elos mais illustres collegas, hoje regulamento, em lf

reito moderno, é um p rolongamento da le i. 

Discordo un1 .pouco, porcrJc nesse caso es ta opin ião u1e dava lagar a tiral' uma 

Ulação : si o regulamento ex;pcdiclo é um prolongamento da lei, o parlamento. o Po

der !Legislati vo, é um tprolongamento do Ex-ecutivo necessariamente. 

Entreta nto, não sou daque}l·es que se querem dizer constitucionalistas. 

ConJStitucionalismo pôde ser syrn-onin:lo de 1bysanti~_~mo, rde gramn1aticlce, de exe

gése e acho que devemos zela r os interesses .con&t1tucionaes até certo pon.to. 

Acho qu e S. Ex. o titular da ]X I ta do Interio r ha de ter a !atitude necoo

saria para , sob1·c as ba es que o Congr esso lhe offerecer, edificar o mais bello dos 

mo nw11 entos que de confor m1 dadc com o pessimh;;mo do illus.tre representante do 

Rio Gmnde do Su l, não h a ele ser def initivo, porque é questão de reformas. 

E eu faço votos para que esta reformta. não seja mais uma eo;pecie de Imitação 

do PfJ sad o, este amor que nóa t moo ao nosso proprio nome, mesmo depois elo tu-
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muJo c j to não ·ej.a n1a is un1a pyramiclC" erg·uida ás glorins ele quen1 quer que 

;;eja. 

ão os Vl•lo.< que eu faço. 

ComeeC~nos pelo a r t. 1• e nborclC III OS a questiio do accôr ,1o . 

Para min1 , Sr. 'Pre-sidente. o accôrclo é a idéa funclan1cntai e or igin~ll ào pro

j ec lo. 

Si lle não v ies..r.;e cotn oo~a idéa, serin 111a i ::; uma b ri l•ha nte cstcriliclaàc Iegis

Jativa, das que enchem os nosscG L. l?tnaos . 

Mas, trata-se de accôrclo e, antes ele tudo. eu pergunto : ha um a ques tão ele 

direito constitucional ? 

:Pa rece que não. Si :c tratn~::;e de uma pennuta, ele uma concessão, de uma 

delt.gação, dao> attr ibuiçõcs propr'omente dos .tres podere$ cons t itutivos, quer da 

·un ião, que 1· elo Estado, . como orgãos do cli t·e ito que são, eu me. opporia desde j á. 

Realn1ente, não só C'dn virtude .elo system.a c do e :1pi.ri to cl n notS.sas leis, con10 

da proprin tCo nstitu ição, litteralm cnte interpretada, n ôs não podemos, Estndo e 

União, no• v ermutar, delega r, fazer accôrclos a respeito das attrib:lições carnc te

risticas elo cxercicio de qualquer elos tt·es poderes q ue constituem a soberania em 

um e outro ca~o . 

:VIas, antes de entn11· na analyse ela prO.PTia !Cons t ituição, per mitta V . Ex. 

-q ue eu faça uma ligeira explanação sobre tDireito Publico. 

tF·"m cçõoo do E tado. 

lia funcções propria m~nte dilas, funcções csscnciacs, funcc:ões que o E~tado 

não pócle delegar, funeçõe . em as quaes não podemos absol u tamente con cebor essa 

en tlcln cle j uricl ica, e55e res ultado ela cYol•ução h istorica el os povos - o 8stado -, 

e ha f u ncçõcs acc iclentnes, impr op r iamen te dita s, f uncções t'm C:.I•j o exe r cieio o Es

tado pôde ent ra r cumulaI h ·a m ente ou me• mo nós podem o;; o co mprehendcr, sean as 

preenc he~" . 

Ora, as primeiras, nquellas sem as qun s não podemos conceber oot.a i cléa -

o Estado -. cl>zem r e-<l])ei•0 á ordem publica: estabelecer as b<~~es el o nos<o D i

reito, applicnr a justiça, manter a ordem, que.r •pela hygiene, quer pela politicn, re

p resentar em todos os seus detalhes e conseq ·J·encias a enti dade intern acional, que 

é o E s ttH1o, quer na diplomac ia, quer considera da a quPstão sob outro qualquer 

aspecto, não ha clu,· ida qu' é uma funcção propriamente de ordem publica. 

·~ão podemos concebH o E'taclo. confiando a pa1r ticu.la1·e. ·. quer s ejam ind;vi

duos, quer aejam a!'Sociações, a polic ia: a l1ygienc, a cliplomaciH, a j ustiça. 

·:Ma.<;, as outras funcçõC'oS, <IS que eu chamei de acciclentaes ou im proprlament~ 

ditas, são as que .d izem r espeito ao progresso soc ial. E ainda faço um a clistincção: o 

prog•·esRO social pode- ·e cliv.i<lir naquillo que diz respei to á soliclariedfH1e social e 

naqui l lo que diz .r~eito ao interes se ind iYiclual. 

Quanto á solicl arieclacl e ~ocial , temos as estradas ele ferro, t elcgraphos, correios, 

viação publica, a navegação. tudo que não tem no est imulo elo propl'io inl er~sse 

individ ual a segurança da sua mnnutcnção c ga J·Antias de seu desenvolv imento . 

As outras fu ncçõe s ão as qCJe cl iz('m r espe ito ao intere~se indiv id ual. ac1stri ctas 

â agricultura, industria e co~tuJn c rcio. 
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Qual é a regra ele acção do Estado? 

O Estado, em regra, tem acção ab-soluta no que diz re~peito ás funcçõM ele 

ordem publica . 

Quanto ao progresso social, ainda ha uma distincç:lo: o Estado infl"Je, mui,; ou 

menos, conforme a iniciati vA particular . 

Em materia ele Correios. é regra que o serviço corre por conta do Estado. 

::v.ra.s, é absurda a icléa ele tal serviço commetticlo á propria inic iativa parti

cula r ? 

Do mesmo modo, o Teleg rapho . Quanto ao interesse individual, porém, Sr. 

Presidente, a regra é a abstenção, abstenção na industri.a, na agricultura e. pl'in 

cipalm.ente, no CC G:U1nercio. 

l sso, po rém, não é absol u to, ·em que pese aos theor istas; mas, eu fJ u.P não 

sou dogmatico, Tesponclo com os fa ctos, sobre que elevem ser calcadas ~• theorias 

scienrHicas . 

.Nada mais pr{)j udicial Hn di r eito pu blico, do que o dogmatismo intrarave1 ae 

certas escola.s, procu rando s ubmetter a verdade elos facto positivos ao despotismo 

de umas t antas maximas consagradas . 

;:-.ros Est ados U nidos, po r -exemplo, temos a colonia ele E lm ira ou a importan

tissima facu ldade ele punir confiada ~m s eus regu la res effeitos a particulares. 

E' uma assoc iação plúlan t ropica que se encarrega de -executar as sentenças in

determinada· em certos crimes . 

.Lá a in'icia ti va par ticular, -embora exc pcionalmente, é que se encarrega de 

uma das f uncções características do Estado . 

::v.ras d<l ou tro lado o Estado, que em regra quasi absolutamente se abste:n da 

funcção comm-ercia l, tem de avoca:l -a ás vezes . 

Nós t~mos o e..xemplo em 'lasa, com a valorização do café. 

CllLrrlem os t heoristas; desde .que o facto assu me um a importancia tal que põe 

em perigo gramdes intet'e::>ses nacio.naes, ·não nos venha m os grammaticos da Consti

tuição fallar em seus escrupulos, vis to como mais do que tudo podem <JS g!·andes 

interess-es da Patr ia <l da Republica . 

Si a Republ ica co l'l' esse perigo, havíamos ele offerece r o escudo que temos :ll! 

Constituição ccm o a rma aos nossos lnimigos? 

Acima das constit uições está a iPatr ia, o saHl s 1JOptt ll~ propria salvação do 

povo bra-ziJ.eiro . ,I 

:-<ão .ha povo algum que .prefira o su icíd io a um a questão interpretativa da 

sua lei basica. 
I 

Si o t ex to da lei não se presta á solução co nven i-en te de um problema vital em 

um dado pa iz, reforma - se a lei; si apenas se trata de urna interprclação, ~ta dev~ 

fa talmen te se acccimmod.ar ás g randes necessidades da nação. 

Voltando ao ensino, pergunto : a qual das funcções do Esta·do ca;be regular a 

instrucção? 

O ensino não pôde ser uma funcção propriamente do Estado; o -ensino quasi 

não é, entre a:s fu ncções que -dizem respeito ao progresso, uma das que af.fectam 

d!rectamente a so1ida r ledade social. O ensino está nas fronteira<> daque!IA activi -



dade social, que ao mesmo tempo demanda a solidariedade collectiva c " .(nter~e 

particular. 

:."<ós vemos agora pelo <lebate qu2 encetamos, pela importancia que elle assume 

na impren.;;a e na tribuna, que o ensino é questão capital actualmente, tão grave 

que chega a affectar a propria ordem na Republica. Niós não podemos ser uma 

Republica. de analphabctos simplesmente porque a Commi~· ão não autorize a União 

a fundar escolas. 

Por que vamos exigir a interpretação restricta deste ponto da Constituição na 

e perança de qae os Estados cumpram <> seu <lever? 

Acho que a e:>tc respci.to, este rigor de constitucionalista é a corda de enfor

car das pro;prias aspirações nacionaoo. 

E' preci o, porém, não no.:J deixarmos levar muito pelas con ·equencias descsa 

affirmação. 

O ensino, Sr . .Presidente, mesmo quando fosse uma funcção do Estado, do 

Estaco qu-e faz tudo, como entend em certos pcnsa<lores; o en>Sino tinha fatalmente 

de ter esses limites. 

Esses limites estão na propria divisão tripartide. da educação: a inte!:~ctua• 

onde o Es tado póde perfeitamente sub.stituir o particular; a edu.cação moral, on.de 

o Estado é incompetente, nullo ou pertubador; e a ·Pl1Y ica, onde só póde se1· i>n 

directa. 

Que educação moral? A religiosa? 

A philosophica? Deve ser a educação positivista? 

Será a. moral independente, a mo1·al scientifica? 

Esta é uma elas maiores pilherias do secU!lo XIX. Como si algu.e.m tive-.<;.;;e n os 

estímulos ela propria -ciencia o freio para não commctter bandalheiras coll1() se 

fóra da educação, da família e da socie<lade, fosse possiv·el a moralidade do in 

clil•iduo. A moralidade não se fa.z nas ·escolas publicas. 

Si" a moralidade que, aliâ.s, d pende das proprias quaadades her.e5itarias do 

homem, não se cultiva na familia, si ella não nos é infiltrada pela religião, pelos 

cúStumes e pel habites, -em toda:; as arnbiencias sociaes, não é pela escola , no 

livro e na;• a.ulas que se preencherão as lacunaS lamen•taoda.;; na e<lucação moderna, 

como o perigo mais ser i o entre os que nos ameaçam . 

Quanto â. eclucaçã:o physica, naturalmente o Estado a>ó.doe de modo indirecto pro

porcionar os jogos, principalmente aquellcs· que dizem res.peito não á acrobacia, 

qu e ~ cousa velha, mas ã. gymnasti'Ca physiologica, gymnastica sueca. 

Si eu tivess-e a libcrC:ade de dizer umas tantas cousas da tribuna, como t eem 

feito alguns collegas, dl.ria que, si esta democracia tivesse o senso de sua autori

dad.e, em vez de introduzir a pretexto de educação physica nas escolas primaria 

e secundaria a acrobacia e outras cousas semelhantes, cloeveria ensinar aos nossos 

concidadãos na puerícia e na juventud-e o exerc ício das artes manuaes ... 

0 SR. Jos:Jl: CARLOS- Apoia<lo. 

O SR. •CAJsTRo •PINTo - ... porque o .trabalho neste paiz foi organizado pela 

escravidão, e hoje, que ainda tem<>s essa mancha originaria em nosso meio social. 

de,·cmos r habilitar o trabalho ensinando aos nossos ,patrícios, quer se destinem a 



deputad·b, senador, quer pretendam ;;er medicas, eng~(nheiros, bachare!S, d·iplonía~ 
tas, etc ., a conh,ecer d•e algum modo a arte odoQs :fe rreiros, marcineiros ou carpin

teiros. Mttb ta rde, elles pod-em encontrar nessas primeiras noções concreta-s au

xtlio p ara .praticarem muita causa, comoQ, por exemplo, na profissãQ doe ·bons enge
nheiros. 

Recordo-me O<'l u.m exemploQ que vi no Pará. E u <'lra secretario Particular do 

Sr • IDr. ·Paes de Car valho, que tinha em uma das de·pendencias do seu palacete 

uma o f.ficina de marcineiro para <' ducar seu ril.ho. O Sr . Dr. Paes de Carva.llho 

disse-me ter salvo seu filho da ameaça d·e uma constituição d<'lbil com essa officina 
de marcineiro . 

. O SR. All'IlHUR LE•l'lfp·s - E' fac to. 

iÜ SR. C.AJSTRO PINTO - Em vez da acrobacia nós teriamos resolvido por essa 

fór-ma {) prob!.ema considerad-o 'pelo as-pecto e.m que eu considero ag-ora: o trabaLho 

d e ferrei~·o ou marcin eir·o está m-ostrando ao menino {) d~tino socia; dos seus es
rorços, da sua actividade, ens inando a comprehend<:l r a seriedade das co:>sas da 
vida . ( A:!Jpiado • ) 

M elhor do que dar saltos ou traba!.har na corda bamba ê empunhar o mar

tello do pedre'iro ou a fen·amenta do ferreiro, porque á proporçã-o que se educa m 

os muscul.os da crianC(l. ella está apr en.dendo a lutar 1Jela vida. 

-o SR . J osÉ CARLOS - E' a razão p or que não faço caso de ser Dep:>tado, polo; 

quando deLxar de ser Deputado v.o u ser .fer reiro . 

.O Sn . CASTRO PINTO - :V. Ex. está assilln na altura do criteüo e dos senti. 

mentos de um Serpa Pin-to, que se desvanecia, se orgulhava de ter aprendido al. 

gu.ma co usa de f er.rei:ro . 

Elle dizia q ue, se a chand-o no deserto da Africa com pouco pessoal, teve n<l• 

ces·1dade de concertar s·uas p r·oprias armas. 

O SR. JoSÉ CARLOS - Ainda ganho di:nheil1o como m achinis.ta e j á t enho dado 

provas disto. 

-o SR. CASTRO .PrN.ro - ."..gora V-a<) ver a .camara que estas minha.s doutrlna.s 

quanto ao direit-o publico ·nãQ são >tão originaes n em exoticas para não estarem de 

accôrdo com a Consti'tuição. 

-Os arts. 34 •e 35 estabelecem as nossas attribuições. 

iNão sou muito sympabhiC.Q ao e~ag>gero d•as interp11etaçõ·es litteraes. A inter

·pretaçã,o litteral, quando se am·a·s:ta n a f uria ex·egetica redund·a em verdadeiro i'Ho

tismo, qu e ê a faUenda de n ossa inte lligencia a respeito d·o m:mdo objectivo. 

Mas não pod·emos deixar de fazer a analyse, neste ponto, da-s proprias palavras 

do J.egislador . 

A ex·pre.ssãJo textual do art . 13 4 é: «IColllipete privativamente ao Congresso Na

cion aJI .. . » 
:E v-eem ·enumeradas todas aquellas normas que diz.em r espeito ao que ê pro

pria.ment{) das attribuições leglslativ.as, ao que se refere á o·vdem ,pu blica, a.o que 

se refere a .todas ·as d'uncções sem .as quaes não podemos conceber o Estado , 

.E' v.er dade q:~e se falia a-q ui em T elegraplios e em Correios ; mas o legislador 

reporta-se a T e1egu-aphos e Gorreio.s porque são f<mtes de receita (vê-se na parte 



geral, no primel!·o crupltulo da Cons t ituição) , i!, sobret udo, porque o legis·lador q ue

ria ~jstinguir a compete';cia federal da com•pctencia estadual, e não p{)rque rh e""'" 

ctu SJ.etcrminar uma das attribuiçõcs características do Poder iLegisla q,·o, ela Ca

ma,ra e. do Senado. 

E' verdade que, mais acleante, elle falia no ensino s:Jpe r ior; mas falia no en 

~ino. superior ainda porque tem ele estabelecer a linha diviso r ia do que compele á 

União e do q4e compete no m unicipio, quant{) a serv iços p ubJicos el o Distri ct,, .l!'e

eleral. 

Yem no art. 35 a C..'<P"~ão - incumbe, {)ul rosim. 

Si se excluir o § 1° - veia r pela g:1arcla da Constituição e elas le is - que 

é quasi um tru ismo, pois veia r pela guarda ela Constituição e das IPis é· uma da o 

nttribuições inhcrentes, Lm•plicita.s ele qaalquer poder· p uboJico; e provide nc iAr so bre 

às neces:~idades ele caracter federal , que é uma ~"'J)ecie de etc . , o a r tigo 35 encar

re'ga-nos l1c providenciar cllmulativamente, C{)Jll os Estados, mun icip ios e parti

!!ularcs, sobre as neces:sida,cles de caractCtr social. 

H.ealmente O §§ 2°, 3° C 4°, do citado artigo, dizem rc>fJCito áqucllas funt·~ÕC$ 

ti que me referi ainda ha pouco} quando fiz, aqui, d.espretcnciosaauente, un1 a ! lge1ra 

iJl'elécção sobre direito p~Iblico, a pr{)pósito do assumpto que se debate . 

O" outro.> d ispositinls dizem respeito áquelkls funcçõc· da actividacle soc ia, 

rias 'quacu o Estado só intcrven1 na razão invcr a da iniciativa par ticular. 

Quanto n1ais houver iniciativa particular mEnos o Estado in tc rvirã em viaçlo 

;>ublica, en1 na \-cgação, <.llli lavoura. 

- ]!;, u pois, vel' n"l dous dhpo.si tivos especiacs s cbre ensine. 

Sr. Presidente, a Com missão falia em ensin{) a con tra-gos to . 

.Parece paradoxal, mas vo u explicar o me4 pensamento. 

A Con tituinte, Sr. Presidente, não podia dar uma constituição, nem cumo a 

Je Solon ou a ele Lycu1•g·o, nem mesmo como a Carta ConstituCi{)na] ele 1825. 

São, Sr. Pnsiclcnte, a Constituição não pó de ser um compenaio, com a co 

herencia absoluta ele todas as icléas nella eon tidas. 

A •Constituin te foi uma obra emanada -ela rep resentação do povo braz ileiro 

depois de proclamada a R!\!Dblica. 

Entre outras col'l'entes, havia duas que se ex t remavam: a corren te tra:!icio

nal dos homens •sensatos, que talvez pagassem em certos pontos tribu te dem a.s iado 

Í10 el>pirito tradicional. Até á reacção, e a cor!·en te elos idcologos, qu e chegaram a té 

ao ponto elo scicntL •mo ou das reformas em carac ter positiv ista. 

E, si uma pessoa quizer apwfundar o espiri to da !Constituição, ha d e encon 

trar esta duaJida.cle no a mago psychologico da lei basica do nosso paiz : de ~m 

rado a influimcia positivista, victoriosa com IBenjamin Constant, e victoriosu por

que . tinha Giclo . um elos elementos intellectuaes ela victoria incruen ta de 1 ~; ele 

o,u tro lado, o senS{) tradicio'Ial de nosso povo, qlle não hav ia de se deixar a nnu l-la t' 

·a lÍ~úi u tamen te na Constituinte. 

Eis porque, obedecendo a este senso trad icional da nossa terra, a tCons t it:Ji ção 

,ffllla em ensino. 
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Veia, JJOrém , V . Ex., Sr. P residente, o art. 72, rom a scparo.ção da igrpja 

do Esta.do, co m a liberdade do perGamento, ~om a libet·dade profisional absoluta, 
po rque é esta a interpretação littcral da lei. 

V eja., Sr . J>residcnte, esta cupu'a dou rada do systema conBtitucional erg ·ttdc• 

â liberdade humana como destôa absolutamente do ensino officiaJ . 

Por .que ·ens in o offi.cial ? En-sino offi<:ial leigo é quasi um ,paradoxo para que,m 

sabe observar menos superfic i alm~n te as cou€os deste mundo. 

Leigo onde? Em mathematica? ;vr.as · i o profess<Xr estiver orientado pe:a «Syn
these .S ubjectiva» de Augusto 1Coonte? 

':\1esm o na explicaçã·o dos nu me ras, moomo em arithmetica elle, guiando-se 

pelos conselhos d·o mestre, vae, Sr. Presidente, sem .estardalhaços, sem armar · ao 

effeito, encobrin do os s·eus in t uitos para f:.Jgir á persegu ição exagerada do laicismo 

do Es ta.do, im plan t ar no espí r ito <le seus discipulos a orientação philosophica e 
religiosa. 

F alia deante de h omens que teem es tudos especiaes e, si estou aqui b!aterando, 

permi ttam -m e o .ga'll icismo, si estou como ·barata douda neste assumpto, não me 

o Cfendo com a f ra11quezn. elos nobres DeJ,Jutados, s i me vierem com embarg<19. 

UM SR . DEPUTADO - Não apoiado. Está revelando muitos conhecimentos. 

O SR. CASTRO P!N'ro - •?llfas não ê só em mathemo.tica, é tambem na astro

nomia, nas sciencías 'PhYGicas, na h istoria natural. ·Pois o pro rcsBor está in.hibldo 

de conv·encer ao alumno dn. doutrina d e Darwin? Si elle tenta ·prova r que o ho

mem descend·e do macaco não está ·propago ndo uma idéa philosophica? Por mais 

auto rizado que seja 1Darw in, cuja concepção póde- se dizer que rcmod·elou o pen

sam en to mod·erno, a cri t ica ind ,pendente pó.de dizer q:.J c emquanto não houver uma 

prova experimental <l e .q ue o macaco dá o homem a idéa .delle não passa de uma 

hypothese a ttenta toria das r c'Hgiões conhecida , ·e, portanto, s e reveste do caracter 

de uma seita . 

p SR . J osll: ·CARLos - Esperemos pela experiencia. 

O SR . CASTRO PINTO - A proposito de propaganda scicn tifica, como se vê 

pelos apartes que m e honram, um lente <J.e biologia pód e provar a seus di sc ipulos · 

que o ho mem descende do macaco, com protesto dos que me .estão ouvindo, mas 

sem os do a lurnno q ue de t al modo é suge~tionado pelo seu mestre. 

UM SR. DEPUTADO- M uito bem . 

O SR . CASTRO PINTO - Portanto, está fazendo reli.gião negativa, porque eo;tá 

combaten do o dogma de uma religião como o. catholica. 

Em sociologia . . . ( j á não fallo em sociologia) em ·historia, da rrncsma fórmn.. 

Quando clle •Uver de fallal sobre o christia nismo, esquecerá .Jesus Ch ris to, foL 

!ará em S. Paul o, si fô r positivista, attribu'rá tud·o a este. não attribuindo a 

maio•· das revol uçôCB nem a u m nem a outro. si fôr atheu. E' o que se verifica 

da fa"il idade com que os •prepara torianos <l c hoje se r iem do . dogma. A.i.n da bPm 

não fecham os livres de histoP'a natural já el les se julgam com o direito de fe

char os ou vidos aos grandes homens que actua lmcnte defend~m a religião catho

!iça, porque os profe&Sorcp são sc i e n ~istas ou positivistas, 
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Mas. ·Sr. Presidente, dizia eu : Si elle fôr um destes espil'lit-o:. scepticos, des 

tes atheus, que têm como Volta:irt!, por funda·m ento do ~eu syst~ma, a g argalhada, 

ha. de dizer qu~ .nem Christo nem S . Paulo ex.is tiram. 

O ensi.no official ·leigo é uma g rande mentira e o proressor não é uma ma

china d e que se faça ,parar certa peça, que é a conso:encia · do in divid uo, para 

repi'Oduz1r anecan1camente o programma official. 

·Eis porque e u disse q u e a idéa está na Constitu ição a contragosto. 

Dir-<IDe-hão: não devemos legislar sobre ensi.no official. :Porq_ue um para 

doxo constitucional como este na prO<pria Const.itu ição? 

Não. Sr . P r esidente, V. Ex. se. e perfeitamente que as lt! is, •têm sua elas

ticidade. 

Ain da ha poucos dias no Senado, 'llm dos espíritos mais sensatos e mais 

estu diosos, embora mais a migos da obscu r.ida<le, o Senador Meü-a e •Sá , fallou 

em elasticidade d<Js princípios constituc:onaes . 

A impren a riu-se, embora delicadamen.te, da palavr a e-lasticidade mas est e 

é um dús conceitos m ais briJiban tes do direito coostituciomai mooerno. 

Elasticidad·e sim, Sr. Presidente, porque em virtude desta elasticidade, não 

s6-mente a Cons t ituição exparsa da Inglaterra, como a Constituição escripta dos 

Estados Unid'Os d eram Jogar amplamente . á evolu ção politica coonstituo!onal dos 

dois Estados sem o mínimo attiricto, de maneira que hoje, dizem os comme.ntad?

res, ha institu ições parlamenta1·es, inst itu ições pO<J'ticas nos Estados Unid os, que 

-parecem que são verdadeiros postulados antagol!l.icos da lettra da Constituição. 

O § 24, do art. 72 da Constitu ição Federal é um ex emplo que illustra a 

theoria ( lmu:lo) : 

«E ' garall•~<-'O o l·ivre exercício de qua lq uer profissão mora l, intellectual e 

1ndustrla•l . » 

Eis uma verdadeira d·ispos.ição n o sentido daquel•la theoria que acabo de de 

fende r .na tribuna .. Den tro d esta disposição, Sr. Presidente, nó.s temos a ~lasticL 

dade que vae da o-egulamentação á plena Kberdade das profissões. 

Não conseguimos que seja uma verdade absoluta i to que o legislador con 

stuinte diz, porque seria uma interpretação perigosa, em vez da llberdaJe nos 

daria o analphabetismo. 

Quando mais tarde, o Brasil, u ltrapassando a França, Allemanha, Ingla

t C'l'ra, Estados Unidos, p uder chegar a esse grão de ·p erfeiçã<J, neste tempo, a 

absoluta !liberdade profissional, que é uma :prom&sa bafejada nos termos vagos da 

nossa Const.ituição, ser'á. um facto. 

Sendo a lettra a m esma, o espirito evolu e. A vida politica de um povo não 

póéle f icar asphyxiada dentl"o >da forma estreita de uma disposição Jitteral, s er ia 

o .mesmo q ue adm ittirmo.s o g 'g a nte das aguas a s e desenvolver dentro da concha 

de um mollusco. 

E' impossível, Sr. Presidente, que a vida poHtica de um povo, cheia. de pe

ripecis, obedecendo á n ecess;dade da vida interna, como da externa, es t ej a agri

lhoada ao rigor das c:nterpretações litteraes a. Constituição. 
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O imperiaHsmo d~ Roosevelt s uccedeu ao exclusivismo de vVa..shington . ob 

as mesmaa íeis bas ica.;; J1os Estados Unidos. Nós mesmos, Sr. .~residente, tentQS 

exemplo a a!legar c eu •po,;;so perguntar á Camara - que figura é essa - territo 

rio do Acr('? • 
Estudanc'o o elemen-to h istorico da Consb1tuição, vê-se que a idéa de terri

torio, ã e um dos projectos, foi abandonada na Constituição. 

Mas não devem os ex.igür que uma obra como a do Barão do Rio Branco se 

sacrifique só porque a Con.;tituição desconhece o estabeleci.uento .naquella re

gião, de um governo S'toi-ge>wris , provisor io, para o unico fim da ordem nas nos

sas fronteiras. E assim está se demo.nstrand•o que dormia. ·o facto, e não o prin

cipio. 
O SR. ARTHUR LEMOS - E~se caso é o que se chama extra-constitucional. 

Não se pôde k contra a Constitu·ição, mas p0de-se ir além como si o 111osso 

dirrdo constituci>onal augmen.tasse por acces ão . 

O SR. CASTRO PINTO - iPor accessão ... 

·E' urma fi.gura que do direito civ11 vem em soccorro do direito .publico para 

cxpl'car a novidade - extra - con~titucional. 

O que a lettra e o espírito ela Constitu~" çã:o não comportam, chama-se extra-

constitucio)la!. 

Não façamos questão do vocabulo; o vc.nsamento ~ o que eu exponho. 

P enso que em matea·ia ele organizaçã:o, devia ser mais cauteloso o tnterprete. 

O tcrritorio do Acre é uma e1·eação de direito publico, r ejeitada •~nequivoca-

m ente pelo legislado r constitui nte. 

Si o temos, e&e territorio · extra-constitucional, como o chama o talentoso 

e .iJiustrado J"epresentante elo Prurá, é porque as n~cessidades ILmperiosas da vida 

nacional · sobrelevam necessariam ente ao rigorismo constitucional. 

Não quero dizer que a mecessidade justifique a infracção de um dispositivo 

consb'tu"Cional. 

Não se trata de .infracção; uma lei não é feita para ser violad·a. 

·Trata-se de i ntorpreta~ão mai s ou menos lata, mais ou menos r c.str:cta, d~ 

elasticidade Jogica da lettra da lei, COI!llO quer o douto ·Senador elo Rio Grande 

do .Norte, ou do extra-coJJstitucionalismo,' abrangendo o que •não eatá expresso 

na lei, como ha pouco, em aparte, se exp t,essou o digno representante do Pará, 

Mas, voltando ao accô"rdo a que se 1refere o art. 1 o do . projecto, occorrem 

umas tanta<> r eservas e duvidas. 

O. •p rojecto estabelece o accôrdo co.m os Estados e municiplos a r'espeito do 

ensLno primario. 

R ealmente o enúno primaria é o mais necessario, mas, quem acredita neste 

pa\z que o Gove>rn·o possa, com o,;; r ecu rsos orçamentarios, medl'ante fiscal•ização 

verdadei ra espalhar o ensino primaria- por todo o paiz? Só-mente por onde. é menos 

necessario, nas capitaes dos Estados?! 

E nos re motos sertões d>t n ossa terra, nos sertões de onde sahiu aquelle. phe

nomeno Si1ngulariMiJno de Ca.nuclos. que uns attribuiam a movilm('nto n1onarrch1'co 

c r el igioso, mas que na rea'licl·acle foi um abc só formado ·pelos abuso.s seculares 

originarias da desídia das classes d"it1igentes da Nação? 
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sr. Presidente, si é verdade que esse grão do ensino ê o mais necessario, em 

promovel-o de\"idamente a acção do Governo é mais difficil e morosa. 

Duvido que a série de roin !stros, intelligentes e bem intencionados, como 

aquelle que ora honra a pasta da Justiça, pos~am r ealizar, pelos cofres federaes, 

con junctamente com os mun·icipaes, essa diffusão r egular da i·nstrucção prima

ria, nes tes quinze ou vinte annos. Si os munic'pios estão ... 

O SR. AFI"'NSO COSTA - Quere•:nos dar o ·prim e'ro passo. 

o SR. CASTHO PINTO - Si a cel lula nacional, que é o munici·pio, como o cha

mam os que admittem a concepção biologica da sociNlade po.Jitica, está tão es 

gotada que não pódc ter o encargo do en5ino primaria, cumulativamc.nte con1 

os Estados, não ha meio d ·~ rchabilitar ·o e: n ~~i no primaria, é destl"no desta terra 

BL'r de ana!pl·abetos. 

O SR .. ·\FFOr<SO CosTA - .E otão é um paiz perdi do ! 

o Sn. CASTRO 1P1l'TO - F: que S. Ex. com a responsabili l ade exclusiva do 

aparte . 

o SR. AFFONSO CosTA - E' a conclusão a tlrar, si não ê poss!vei dar a in

ürucção lH':.maria de mod o ~;Llgum, é um paiz pe1·dido. 

O SR. CASTRO PINTO - Si é mais necessario o ensino primaria, nem por isso 

deixa de ser iondispensavel o accõrdo com os EstadC>S, a respeito do ensino secun 

da ria. 

·Sei que o ensin o secunda rio, em S. Paulo, é melhor que no Rio ele Janeiro . 

E nos outros Estados é assim? 

Conheço Estados . .. Faço um parenthesis para declar ar que não quero offen

d r a m :•nima susceptibilidade. Conheço o phcnomeno telepathico ·ou hyp.notico da 

exterioridade ela sensibilidade, no qual o ind ividuo, na experi encia, f"ca . com a 

sensibilidade tão protrahida, que, até em um cartão, collocado á distancia do seu 

organ 'smo, ~ente um a picada de alfinete. Quero respeitar toda a pcripheria sen

sorial daq u eHes que possam se magoar com as minha s palavras, c desde j·á pe~o 

ven.ia a todas as pessoas a qumn muito indlrectamente •pü!:Sa chegar uma allusão 

minha, que me p·erdorm . O que eu <li.ss~r aqui, si não off~nder, terá o valor de facto 

observajo por 'ln:m, em que não cito nomes propr:os por enten der que a critica. 

110r mais austera que sc.ia, cl".spema o cscan dalo; si o que cu mencionar pa1·ccer 

offen~ivo , ficai:â. como anccdota; cre 'o qu e ha prccejencia. 

O SR. JosÉ CARr,os - Quasi sempre s ' go esse systema. 

O SR. CAS'l'RO PINTO - Conheço ensi no secundaria n e, sas condições: Veiu a 

lei de eq u ipar ação P um 'Estado f ez o que poudc, i! y a c/,cs acoomnwcle n•ents avco 
!e oicl; f ez tudo para illudir a lei, f ez o que poucle para org'aniza1· aquellc institutn 

de accõrdo com a lei feJeral . U m gabinete de physica, labor atorio. etc., exigua 

ma effect ·vamente organ izados. Mas tempos depois, trabalhou a politica local uma 

quadra tormetnosa e o Jyceu com tantos sacrifícios orçamentarios reorganizado 

fol transformado em praça de guerra. Havia alli uma cadeira tradicional, que te\"e 

o destino mais utilitario que se possa dar a um a cad ei.r~ . Pouco tempo depoi.;, não 

havendo recursos orçamentarios para r~formar o ensino secunclari.o, continuou -se 

a. ensinar chimi ca, pt.ysica, botani ca á tõa, isto é, só mente p elo livro. Um l<mte. 

{lepo's d~ explicar o phenom cno que se ·passa na ffi!l.Çhina pn~umatic!l., vendo que 
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o seu audi torio estava duvidos? a respeito do facto, levou -o ao su ppo>to gabinett· 

de physica, fez a machina funccionar, mas dentro ela pobre pneumat ica. escanga-

lhacla, onde quer ia provar concretamente que podia 

um elephante, s i acaso •pude.<se caber den tro clella. 

dar o v acuo, podia respira I' 

E assim, todos os apparclhos, e as collccçõcs de anirnaes em palhados, o qu e 

ficara da tormenta palitica desencadeada pelas facçõc- daquella época. 

Quanto ao <J UC se chama h abilitação de prof .ssor es, cu R'lu lente, fallo ím par-

cialmcnte : •é uma com ed ia. 

V ou contar uma anccdota: 

Um professor , por muita ded icação partidaria a um governo, não qu er ndo 

seguir a poJ : ti ca, não tenc;lo vocação para a fazen da, pediu que fosse nomeado, nc..

meado o qu e? L ente in 1Jartibus. 

E f oi nomeado ·para as math~rna t ica8, p n ando que a mathemat'ca era tn.

boada, em que tinha mais ou menos habilitação . E co mo o disc ipulos já .!Oabiam 

mais a ma t eri a do qu e elle, t eve d e cffectu ar a seguinte peregrinação: rasscu 

para portuguez. E vendo que não era propriamemc o portuguez >q ue todos nós sa

bcmo ·, porque simpl~m~nte o fallamos de de os prime' r os annos da vida, teve 

então de passar para a cad eira de litteratura, sem f•·equencia. Um a:lumno, com 

iransfer enci a daqui, matri cu lou -se . Que fez? P ed iu o Jogar de preparador de h is

to r la natural! M as historia na tura; pintada! 

Eis o que é o ensino, r ealmente, ent re nós! 

•Podem duvidar do q u e digo, podem não acreditar na anccdota, mas garant•J 

que não anda longe da realidade na maior ia dos E~tados do Brasil onde os gabi

netes c Jaborator ios não ·prestam, e o.; p r ofessores são nomeados por em penhos. 

Co mo então edu car o raciocíni o '? 

~ão é uma blasphem ia da nossa parte di cut' r esta reforma; não é incitli•· 

ne.: t e péccado do saccrc~ ocio de r cl 'giões mortas, que sabe u e o a u ditoria não 

ac•·edi ta no que e !c está dizendo? 

R cfyrmar sómen te m ecl iante o accô r do quanto ao cns;no primaria, para que~ 

Si assim fôr, ain da f aço m ·nhas as pa'lavras d m eu honrado collega pelo Ri<l 

Gran el e do Sul. 

O SR. J OSÉ CARL OS - Sou um h om €m pra ti co. 

O SR. CA TRO 'PINTO - E' d o e·pirito pratico que prec·samo.s: já t em os abu-

sa Jo do criterio li\'l'csco. 

~fas , Sr. Pre:; idente. ahi leYanta-S!' outra v ez o C<lns t i t ucionalismo 

Somos ex 'gentr;; em matcr ia el e pr i ncípi os. 

O Govern.o póde reformar o en ·no secundario? 

Respcndo com outra pergunta: até aqui o.;; E stados não se tecm submcttido ao 

reglmen fe~e ral em seU.;; g ymna sio.: equiparados? 

Por que não protestaram ? 

E agora, •q ua ndo não protestaram em tempo, e se trata ele r~gencrar a instru

cç:lo ecundaria , vêm os E stados recla mar contra a invasão de Ema autonon1ia? 

SR. PASSOS DE ~IIRANOA- l\"un ca é tarde. 

Q SR. ASTR PJ NTÇ> V amos á sub; tancia da qu estãt>. 
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A.dmitta - se a id·éa do ill ustre Depu ta do pelo Par'á; o Estado pó de crear e le-

gislar sc;bre a instrucção secundaria para todo.; os effc:tos? 

D SR. PASSOS D~ MIRANDA - Secun·dar ia c s uperior . 

O Sa. CAST~o .PINTO - Neste caso vamos ver qual o senso da lei. 

Eu agc;ra me acooto, não ao constituc · anali ~mo, mas· rá theor.:a do Depu tado 

J osé Carl-os, ao espirito pratico <la lei, porque podemos considerar a l ei fóra da 

her.mcneuti ~a, mas nunca fóra {lo senso com.mum. 

Vamos ver como a anarch ia resu,Jtará do ens ino secundaria dos Estados, com 

effeitos em todo o territorio nac:onal. Os legi~Jadores do Estado A voltam ao pas

sado: exam es paroe!lr. :: o.s. Asg'm o fazem, com todo o direito, o de legislarem so

b eranamente sobre a espccie. 

'T emos, .nesse Estado, da .minha hypothe>e, bacharcis em Jettra.s por exa mes 

parce llados. 

Outros Estados quererão , excluindo o ensino cJ.assico, a preponclerancia do 

estudo de mathematica. 

·Em ou tros, podemos f igurar •bachar·cis com .t r es a•nnos, a.n ou tros com dous. 

O SR . .PAssos DE MIRANDA - A questão é ele conven i~ncia . 

O .SR. CASTRO PINTO - No ensino swper ior haverá a,ca,dem ias de di reito, onde 

não se estud em as sociaes; outras em que estas sciencias prej udi<JUe'm o programou a 

do estudo propriamente jurídico ; umas em g.ue se ensina a phi•losOJJhia do direi t o, 

outras em que se resta.beleça o dir·ei·to naturall; esta com uma cadeira de m edi

cina l.egal, aquella apenas com as aula·s praticas de uma utilitaria a,Jl1)1 icação fo

rense, aquella outra com ·proped·eutica e soci<ll•ogia : um ch a riva ri de ba~hareis em 

direito, de· p rocedencias e f eitios dlfferentes, inundando o 1Braz11. 

!Quanto ás sciencias sociá·eS nos cursos jurídicos ... 

0 SR. PEDRO MoACYR dá Um apar te. 

O SR. CAJSII'RO PIN'l'O - Penso que os estudos sociologicos, não os de uma 

d·a da sociologia, mas os que se referem ás di•versas scicn.cias sociacs, são uteis e 

me€m<> in dis-pensa v eis e-m um curso juridi co. 

Não quero antecrpar- me em considerações que ·ter.ei de a dd uzir quando abor

dar o ponto doo cu rsos su'[Jeriores; mas não me ·furtu ao {lesejo de wllu dir ao qu e 

se passa na All€manha, ond·e a e:'lucação intelrJ.ectual tanto se avantajou á da 

iFr~nça . Os alilemã-es entendem que o legista não deve ser apenas um inter,prete de 

texto da lei, um cultor da jur.i<ST-lrud-encia ; mas p r.ecisa cie sabe r a origem raciona: 

dos dispositivos legara, a razã-o de<l•les, corno out ros tantos phen·omenos h;.rmanos; 

e, .por isso, a·lém do estudo dogmatioco das velhas e novas leis ob r i•ga a estudar a.s 

sciencias soc1aes para qu·e o alumno posEa comprehre nder ]}Or um criterio sociolo 

gico, que 0 direito não se fez por .méra recreaçã-o d·e es·pirito, mas obedecendo ás 

rnecess·idacles da ordem e do 1JJ:Og.r€so, na historia el os rp ovos. 

Voltanrd·O á minha hypothese, ainda figuro, a l·ém rdas organizações differcntes, 

a d.is.parida'd·e natural no tocante ao a·proveitamento dos wt.umn os: em uns Estados, 

tc;da a. aush,i.da.de da lei, de modo a só ser d•i,plomado o alumno que saiba; em ou_ 

t ros Estad·os, a tol era ncia camararia ela.,; approvações .. . E' possível se obrigar 

tnn Estado solicito na morali«ação do ensino, onde as d i·ploma<;los sabem, a admit-
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tir dentr-o d e s eu ·terri t-or io a concurrencia dos pseud-o _'l'l-outores, que a fadlidade 

e a d·esidia improvisa r am em -outros E tadoo? tNão s~ria isso a morte irremedlavel 

dos esti.mulos naqu~!Jes Estados qu e consa,gram () mel·hor d~ seus ~sforços em prol 

da lns t r:.Jcçã.o? 

O SR. ·PEDRO MoACYR- V. Ex. quer a u ni·dade do ensino? 

O SR. ·CASTRO PINTO - Não é .tanto. Entendo .que não é propriamente uni

<la.d·e, m as uma cer ta u niformid ad·e afim de que o diploma de um •bacharel pela 

Escola da Parahyba, por exempl(), não seja tão '<'IHferente do dipl•oma de um ba

chared pela Aca.demia ele A.lag.oas que, arguincl-o-se 'J)Or aca o em assum1>tos i:.J

r id icos, um não saiba resl)Onder muito das noções do curso, que 0 outro seguiu, em 

virtude da differença d-os progra.m.mas . 

Sr . Prffiidente, n ão ha E tado aUguro qae suppo rte em seu territorio o transHo 

dessa immora.Ji<lade q ue se cha.ma diploma de favor, concedido po r academias que 

são v.er da.deir as f ab ricas de condecot•ações .pa r tida:rias. 

O SR. J -osÉ CARLOIS - E' preciso unif{)rm.izar o a ·nnel. 

0 SR. •CASTRO PINTO - Não .fallo sob esse ponto d·e vista. 

O SR. P·EJDRO IMioACYR - Mas V. Ex. não nega o poder do cont?-ôle á União. 

O tSR. CASTRO PINTO - Sem duvida n enhuma. 

Q uando n o .Brazil fô.r uma verda de o dogma da liberdade -profissional, tol.litwr 

q~testio; qu·e se fm·me q uem q:.Jizer, quem quizer que seja bacharel. 

O Es tado dev~ ter oQ co?~t?·6le? 

•Per feitamente . Mas neste caso (~ agora vou fallar em direit-o adiectivo e sub_ 

stan tivo) ... 

E' moQda faN·a·r em direito substa,ntivo e direito addectivo. A's v-ezes o sno

bismo da novidade chega a se r uma UogomRchia.. 

A verdade, entr~tanto, é que, apezar de ser ind~cisa a linha d.ivisoria entre 

o direi to substantivo, da com petencia da União, e 0 addectivo, da competencia dn 

Estado, h a essas dua·s cabheg-oTias no nosso di r e'ito :r:mb lloo. 

Ora, dando ao § 2.4 do art . 72, da 'Cons.tituição a intelligoncia restrictiva, 

de modo a f ica r ao poder p :.JbJ.ico a incumbencia de regula,mentar o exercicio das 

profissões libera-es, não -é ao dir eito a,djectiV{), istO é, á COJDl}etencin legislativa 

dos Estados que fica r á a·dstr icta .essa faculdade. 

As normas e •tabcilecidas ·para o exercici{) da libetXIade individual são de di

reito su bstantiv o, d·ecor rcm da m ais alta funcção <ta soberania nacional, e não po

dem competi r aos legisLadores eslad·ua.e ·. 

UM SR . Dm>U'l'ADO dá um aparte. 

O Sn. !CASTRO ,PJNTO - E u digo : - Q.egislar. Differente é dizer: - crear. 

N.ego aos Estados a com-petencia .para Jegi<sia.r, estatuir as regras do direit-o no 

con cern ente á li berd ade profissional, e, po r tanto, no que respeita ás e".'igencias de 

ordem scientifica, ao preparo technioo, ao tirocini.o esco.lar, sem o que o diploma do 

medico ou do bacha rel não se pó de com;prehender. (CruzcMn -se 1tpa1·tes.) 

0 SR. CASTRO iPINTO Sim, cr ear es.tabelecimentos de ensino, por decretos 

lcgislativ{)s, é aegisla r . 

· 1-'l as ha leis p r opria .e improp riamente d·itas, M uitos dos nossQs a,c tos só d!H_ 



-94-

ferem dos actos do Poucr Executivo pela origem. Quando concedemos proroga 

ções ode licença a fun ccionarios pub!icos, c!aboramos leis impropriam ente dita,;. 

="wta esPh€ra el a legislação, não s e tratanoào ele direito substantivo, nem ele direito 

acljectivo, a competcncia da União c dos Estados determina -s e ap enas .:oegunclo o'> 

interessados sejam elo fun cciona•lismo federal ou estacloal. 

•Compete HO !Congresso X aciona! legi ·Ia r obre o en,gino .sccunclario e s·J pe•·ior, 

s cu1 prejuízo el a creação dos estabelec imentos pelos Estados, mu nicí pios ou par

ticula res . ( A7JoicuZos .') 

Já occupci a tribuna o anno ]Jassad.o a respeito des ta mesma materia. Ha leis, 

propriamente ditas, aquenas que regwlam o direito a v ida j urídica ele um povo, c 

ha leis a r espei to de serviços p:.~bli cos ve?·b·i g >·c,ti.a, improp riam ente d itas. 

Pergunto ao nobres Depu tados que me aparteiam si a le i que organiza ser

viços é lei prO]Jl'iamcntc dito, no sentido de uma lei com o as que affectam a con st i_ 

tuição da família. 

A lei que o rganiza o ser viço de hygiene publica é lei •Ie direito substantivo, 

pódc fazer parte do codigo civil , como si fossem as leis qu e regulam o r cg im cn da 

propriedade? 

="ós legi !a mos obre certa maleria como i fossemos Poder Excc:.~t ivo. rele

vem -me a repetição; ma;; o papel re-s tri cto, caracter ístico do legislador, é esta

b elecer n o n~a s segu ndo as quacs se determina a ig ual libcrda.de entre o cidadãos 

elo m es mo paiz, co mo diz SPENCER; c é i sso o que constitue a verdad eira :ei. 

Para que continua r nesta questão de cons titu cionalis mo ? 

Tratemos de reformar o cn• ino, para conõeguir, o que deve haver, o CO!lcurso 

d·e todos , afim d e verificarmos si as boas intenções elo actual titular da pac;ta ela 

Justiça podem reerguer o ens ino dl\ dccaôe ncia a que chegou. 

O SR. !PEDRO :.vlOACYR- Me~rno com a reforma indirecta •da .constit:.Jição? 

0 ·SR. 'CASTRO PINTO- :'\ão ],a tal r eforma. 

O SR . A.FFONf.o rCosTA- O art. 1° do pro.iecto não f~re a Constituição. 

O Sa. <PEDRO :.\1oACYR - O projecto pPinübp ia por v iola r f·!ag tantemcn te a 

Co nstitui ção, ingerind o a União na questão .(]e ns in o primario, que é pri va tivo dos 

Estados e :Yi uni.cipios. 

O SR. CASTRO PINTO - •Sr. P residente, J)ermitta -me V. Ex. dizer que pa ra 

mim es ta que;;tão é acc id cntal; mas quando se di z accôrdo ha uuta icléa co r relal<L 

é a fiscalização. 

O accôrdo, po·r melhor que seja, n ão havendo fi;;calização real, cffect iva, ~·er!i 

tnais uma pr01n e~ a Yã. 

Para que este accôt'clO, q:.~er no ensino primario, quer no sccunclario, quer n o 

.superior produza fructos sazonad os é preciso que ha ja f iscalização, não a fisca 

lização que te.n havido até hoje; completam€nte nulla, nem mesmo a do pl'o jec tu. 

Eu qu ero um corpo de in d ivíduos que não sejam, como até aqui, alheios á 

u roCis.são do ensino, encarrega ndo .sc de tomar notas, r elatar c tran smittir ao 

)'lihistro o r~u l tado de eU;; t rabaLhos, q:.Jando a isso os obri~a ç Ministro, 
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Eu queria um r viço systematico de fi calização, r. .Presidente, em que 0 

Go \·ern o 'Clcspende se, t alvez, o m elhor da somma qur elle tem de con ·agrar á. re 

fo rma do ns ino; eu queria um co rpo de delegados do pensament do Governo . . . 

0 R. A FF NSO ICOSTA -E ha de er assim mesmo. 

O SR. CASTRO !PINTO - não fa~cndo sómente fiscalização , ma.s e ffcctua n-

do conferencias p dagogicas, t ran ~m itt ind o a todos os angulos do pai"~ a palavra 

orientad ora de ta reforma, que depende mais ele methodos e de professore-s do que 

ele programmas ele ensino. 

E como, , . . Presidente, esta reforma elo pl'Ojecto pócle chegar a extinguir oo 

Ycl hos hab itas, anachron ico:>, elo antigo rcgi men ele ensina •·. ca..no podemos con

seg uir isto em que os delegados do Governo deixem de cifrar a sua incumbencla. 

a tomar notns c ct co mm "Jn icaLas ao Mini tro? 

<Entendo que a missão fecunda el es e.s dele-gados é a de propagar o pensamento 

do Gove rno, é r ealizar conferencias sobre o methodo, não 6 'fiscalizanclu, ma" 

oricn tanclo os profe€sores. 

Ora. o regimen ele fiscalização elo proj ~cto não é este, embora seja melhor el o 

que o que temos. 

U ma elas clausu:as que deviam sct· eXJpres as era a prohibição de nomear esses 

fiscaes, para servirem no proprios Es tados onde re.;idem . 

E' irri o ria essa fiscalizaçã o vigente, r. Presidente. Póde ser que encontre

mos :Vlin 's tros qu e, "uccc ~ endo uo actual, cont in uem a zelar por este ensino, pot· 

La t·c ... vt nnt; lJlaS ningucm acreditará q:1c haja uo1 beroe, em q ualquer E tado, 

que deixe ê c pertencer a um dos partidos, c que, sendo fiscal do Governo. niio 

\'á fazer poli ti ca, n um en tido ou noutro. 

O SR . ·GRACCHO CARDoso- Qual o r emcdio que V. E x. propõe! 

O SR . CA>STRO PINTO - Crear-se um corpo ele fi caes ou delegados, como os 

iMJ)ecto res el e Fazend a, cmpregttdo- federaes, de caracter efCec tivo, tendo, não 80-

mcnte es ta m iss1o de fiscalizar, como a de p ropagar os verdadeiros methodos do 

ensino, homens que estejam acima das infLtcncias locaes, porque, não tivevem 

indopendencla, não .poderão proceder como fez o benemerito S r. Dunshec Abran

ches, nosso dis tlnc to collega, a re pei to des ta matcr!a. 

UM SK. DEPUTADO - E' exactamentc o pensamen to da Commissli.o. 

O Sa. CASTRO PINTO - _-\ntes de tudo, o projecto concede ao l\IIi n is t• o ... 

. u~r 'SR. DEPUTADO - O :\1inist r0 po.dcrá tomar os conselhos C c \'. Ex. 

O SR. CASTRO PINTO - E' por isso que estou fallan do: 

não seri a possível que elle tomasse o m eu conse1ho. (Riso.) 

eu não C a lias.,~ . 

O SR. PEDRO :\1oACYR - E está falland o no sentido da <·omple ta nacionaliza _ 

ção elo r:nsino . 

O SR. CASTRO P INTO - ~ão entendo o vocabulo . 

. Naclunalização elo ensino ? 

E' v rdad e que a instrucção tem de obeJecer ás condiçõ~s mesologicas 1•· tMin 

a refor n::a, mas a nacionalização do ensin o, ccc11o a entend em os unlformlzadorC<S 

a bsol;.,tos não ê possível. 



E' lmpos..iv,el que uma ~scola de primeiras lettras, no interior do pa;z, eej:>. 

do mesmú mode_lo que uma escola de pnmeiras lettras na Ca~pi to.l \Federal, nem 

no progrnnuua 'das lições, netn na or.ganização . . . 

O Sa. Pl!loRo :Y.l:OACYR - _ ão me f i-, bem comp rehend•er . Disse naciOna/.~ção 

no sentido de federalização, co?Vt?·ôte, st>perintend encia da Un ião sobre os tres ra

mos do ensino. 

O Sa . .OASTHo PJNTO - Assim, a ceei to p·erfcitamente. (H a ?>vwilo& ap O?'tes . ) 

Senhores, a balburd.ia é d•e ordem admin•istrativa, é d€cOrrente da perv~ rsão de 

costume-s que penetrou, nté á medula nas instituições de ensino do nosso paiz . 

( T7·occLm-Be ?lut••tos owtros apartes. ) 
A uniro r mizaç.ão absoluta <lo ensino primaria não irá de encon tr·o ao p receito 

dida c tico, qu e faz com que se aUenda ás condiçbes ela região, conforme se trate 

de um meio agricola, inilustrial, etc . ? 

'EntãD, o sertanejo terá de r eceber a mesma educação que o ind ividuo de uma 

capital como esta? 

Unifol'lltização, nivelamento, isw é, o Estaido absoluto, unica fo n te d e v lda 

Ltnic0 propulsor do llrog resso, a pensar por todOG, mesmo -e.n questão de pormenores·; 

.Só um paiz necto!lole em que as energias t ivessem morr ido <]e todo, é qae se 

poderia da r ·UJnn tal naeiona.lização ao ensino, de n1anei'ra. a se reprod uzir no IUo, 

no Acre, em Goya-z, em todos {)5 pontos do 'Brazil, D mesmissimo · typo d~ escola 

prima riu. . 

São as l<léas da tFra nça. 

UM SR. DEPUTADO - :Mas aqui no Brazil o nobre Deputado é pela d escen. 

tralização completa? 

O SR. ·CASTRO PINTO- ~ão; estou de accôrdo com V. Ex. d e.po:S uo ~Pu cor

rectivo. )l'aclonallzação, un ifo rm ização, u m molde só de escolas p r imar ias, secun

da.rias e superiores sinão nD que respeita ás bases do ensi no é o q ue não quero. 

E' certo que o Estado tem de intervir, mas dando as base-s, os fu ndamentos, o traço 

ge :·al, como ~.mos agora. 

Esla e que deve ser a p ropaganda d·o Estado; ma s di zer á esco·la tal que não 

tenha uma aula ánnexa de agricultura, e dizer a uma outra que tenha urna de 

educação mloeralogica, s em saber que, no sertão, no interior da .Parahyba, uma 

cadeira de r..g ricultura pratica, de noções agronomicas, € mais adaptavel do que 

aqui no .:Rio. onde a escola de '])rimeiras ·loettras tem <l·e obedecer a e-sse espí rito in

dustrial àa.s vastas metropoles modernas, não se comprehende bem. !Pois o habi

tante do Rio Grande é obrigrudo a aprender na escola de p r·in;eiras lettras tudo e 

sómente o que se aprende . no ·Amaz.cmas? A nacionalização não é no .programma, 

eLla eleve s er nos m~thodoo, ess•es m e thod•os modernos, q ue nos aconselham a par tir 

uo concreto para o particular, do pratico para o theorico, dD dogmatico para o 

critico; ~ste espiri1o moderno que appella <ll ais •para a faculdade do raciocin io d o 

qu•e .para .mneum-onica, d e modD que deixemos .ele ser homens q ue fa!llam m·uito para 

sermos homens que pensem mais . Este é que de v~ ser o methDdo .mod.ern o. :N·a ~

cola p1•imaria não se deve ensin ar s6rn.ente o A iB •C ·e a taboada, mas a exercitar a 

a t tenção e ~t obse·rvação, a adquirir autonDmia da von tade e a. au tDnomia critica, 
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.< educação elo caracter, elo sentimento e ela intelligencin, ele accõrdo com n idau ~ 

elas crianças. 

Vm,dacliera mente esta é que deve ser a nacionalização, a elos methocl.os. (.<l.pa·r_ 

t e& .) 

O caracter nacional, r espondo a oli apntes, .sob o ponto de vista propriamente 

moral, como cl ev•e s,;;r encarad a a questão, ou o incliv1d uo o adqui re por o~tro;; 

rn ei<Os que não s ejam os do eHs ino, ou por muilu que saibu, nito será um born cida

dã-o. Em que consiste -esta edu cação d o ·caracter ? •Ella se fa•z na p ratica, na vidct 

ele to.dos o.s dias, mas não nos livros. 

UM Sa. DlliPUTADO - !Ella se faz •e6Peciaimen te na fami;Jia. 

O ,sa. •CASTRO PINTO - O c aracter individua.J tem as suas raiz<;;s ancestra~ 

é uma força her Nlita ria e um epileptoi.de, ·um degenera(Jo, por mais carinhosas at 

t·enções que t enha na família , é um destinado á pmtica elo crime, ou á desgraça 

do vicio . 

Deixemos esta •preoccurpaçãc. franceza m eridional aggravaàa pelo calor dos 

nossos tropicos, de 'l:ue é pelo .).tv.ro e .pela escola que vamOs faz er o caxacter n acio

nal. Não ha cluvtda qu.e as escolas in fl:.teru em ·Í<'1.1 sentido, ma s com o um arlmin i

culo. 

Entremos agora, ·Sr. 1Presid•ente , no a mago da questão, .no ensino secundaria . 

O p-rojecto est abelece os bases do en.sino secundaria mas não as do superior, 

e eu tenho de me es tend er apenas em consid erações sob·r.e o ens ino secundar ia. 

P r'<n eirü qCJe tudo, no •Brazil, a idéa fundamental d·e toda a reform.a do ensino 

secundar-i-o é simpli f-icar e r eduz ir f-, ou se >faz isto, ou a r eforma vae s·er uma 

nihilidólde. D eve a reforma reduzir os trabalhos esco,Jares . 

E , Sr . Presidente, não é s6 por causa da saude, é por cau sa do amor a os li

vros que se não deve sobrecarregar com sete annoa d·e degredo a intelligencia in

fantil na .idad•e em que a creança d·eve aprender, b rincando, s i assim me ·posso ex

primir. 

0 espantalho da caderneta elo professo r não tem sido até h oó·e, entre n6s, pa ra 

exercer a ,pressão d e>primente dos e.<>tim·u!os espontaneos ela •curiosidade intellectual , 

a morrer sob o peso com que se sobr.ec~-r-eg.a a cr eanca, accuJ1u1ando a tarefa es_ 

colar? 

ü oes tim;.~Io da scien cia, para muitos professores, es lli. no rigor com que exe

cutam os programmas, o que I'edunda afina.! no desamor do alumno pelo estudo, 

facto -que ainda é aggravado ·pela estU>pida sat·i5fação com que certos catões exi

gem as provas na b~.nca de exame. Porque a -verda.de é que muitos professores 

exigem que o alumno ten ha a m esma somma de conhecimentos que elles, e ás 

v·ezes que tenta muHo m a is conhecim entos do que .enes. 'Isto é o .pedanti!'Jll·O na

cional, armando ao effelto em bancas de exames. 

D epois, Sr. /Presid.ente, o en s ino integral não é um.a pa•lavm vã. Si é encSlno 

integra.! , ·como é -que quer.em tanta m a t eria, ao m-esn1.0 tempo? E' it1 c-on testa vel q\le 

o progra mma do ensino seria do es tá no proprio l'egimen integra l. 

UM ·SR. DEPUTADO - Eôl tá na dis tribuição do tempc. 
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O Sa. !CASTRo T'JNTO - Eu garanto em 110me da longa ·ex.pericncia de nw

gisterio que é um trabalho que esmaga pelas aulas. repetidas os proprios mestres, 

quanto l'flah. os alurrdl05 . .Posso fn l!az sobre t:"SSt as.sumpto ex- cathac~·ra. 

:Vou agora passar ao ensino secun•dario, quanto á sua organirzação, .:nethodos 

o fins. Peço aos nobr.es collegas sua benevolencia •e attcnção, tão preciosas r><, rn 

mim neste momento nesta parte e-special de minha oração, porque se refere ao qu~ 

cu, como professor do ensin·o secundaria, ten·ho ob<Servado e meditado, além de al

guma leitura de livros JJedagogicos . 

.Peço, pois, <1. attcnção dos illustres collegas, não para mim, mas P" r>1 li t:·a n . 

sccnd·encla do as<Sumpto. 

Para mim, o ensino secundaria é ,profissional c propcdeutico. 

Desejaria let· á C'amara as paginas brilhante de um l ivro esc r ipto em r,t.~tu 

guez pelo Dr . .Pinheiro !Guimarães . . . 

o SR . . PEDRO MoACYR - rum lino a'Clmiravel. 

o SR. CA>STRO /PINTO - ·um livro admiravel mas que não deve ser l ido 

com o um corpo de dogmas para fazer cathechese, á maneira <'la Bib lia. E llc diz 

que o ensino secundado não tem sido ministrado como devia, que o ens)no se

cundario nã é só para formar bacharcis, 11cn1 engenhei ros, nem n1edico.s, como entre 

nós, que esse ensino deve ob·edecer ás exigerycias Ida d-emocracia, na ed ucação i n 

tellectual . 

.O ensino <Secundaria tem aos olhos desses .pensadores, como Pinheiro Guima

rães, a sua finalidade em s i .me mo e :~ão corr.G simples cu rso p repara tori o. sa

crificado aos cu r os superiol'e 

E' até certo ponto mui judiciosa essa <critica . 

Formar engenheiros, medicas e bachareis em direito, não dev.e ser a unica 

preoccu<pação do l·egislador, quando trata do ensino secundaria. 

Entendamo-nos. Além da sua missão propriamente, especialmente educativa, 

o ensino secundaria tem o seu papel, e importante, mesmo sob o pont o de vis ta 

;ocial, nn sua parte que eu chamo p ropedeutica . 

Os cngenlceiros, medicas ·e legistas, além do <Seu mister de profissionaes, con 

stituem a mais elevada camada na cultura ·de um povo, sem que eu, assim fal!ando. 

queira excluir os outros elementos directorcs da op inião ill ustrada em um paiz 

qualquer, da civiLização occidental. 

Sr. Presidente, um congresso que reuniBse em seu ·se-'o engenheiros, bachareis 

e mecliccs, não seria um congresso, um ,parla mento apto para resolver todas as 

questões quz se apres.entassem, fossem de que natu t·eza foi5sem? Logo, o fim pro

pcdcutico do ensino ê um fim primordial, s u perior, porque é na cultura academ ica 

que está a força intcllectual dir igente das sociedades, ·é na •CUl tura academica que 

nós fazemos o nosso preparo .para ·resolver os mais palpit8Jiltes e sérios p rob lemas 

sociaes. 

E não é certo que no bacharel, no engenheiro e no medico estão enfeixados to

dos os <!onheclmentos technicos, os conhecimentos soli<'los, os conh ecimentos u teis 

sob o ponto de vista social, e que por estas tres classes podem ser r e olvl<las todas 

as qu estões altam ente sc!entificas, profundamente -sociaes? N ã o se poder ia 
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dizer, por tanto, que a culpa seria d~.> cnrSinu .:.uperior em nus o paiz, si ccs diplo 

uuudos não corr spondessem a essa expectatint de a lto culth·o mental. 

Si as tre.s classes de diplomados, a que me refiro, não correspondesscm ao~ 

reclamos da opinião quanto ao rumo seguro das relevanti>simas qu stões. de inte_ 

ressc ~'iocial, desde os rn cl horarnentos matcriaes, deBjc a cngen::aria sanitat··a, até 

á ordctn jut<di ca. •Jia nação, a culpa não seria dos institutos de f•nsino SU.Pl'l' iOI', 

co mo institutos, 111aa da dccadencia do tncsmo (' J1 S.Jh .. , 1T1a l o rg·ani?.atlos ou clesi cli n

snmentê .ministrado. 

Isr;o não Pl'Ovaria co'nlra a n1inha op inião : dt• 1q Ut~ a per(e.ta o luçWo dos n1ais 

sérios problcn1a,':) <-'!e or dem social depende immcd ialanlt~ntc dos bons t:ngen heir r ~, 

dos .bon mcJJcos e dos bons jurisconsulto;; . 

O ensino SUJW·r ior é de grnnde interesse publi co . 

\T~umos, agora, tratat· da missão educacional -.. .o ensino S<'cundar io. ã t.. ha 

n1uito el e or ig.nal a respeito. n1.a\s, ha tnuito de assim ilado, pois, es.tou fallando em 

um asswmpto sobr e o quaol tn cd ito ha muitos a.nnos. O en.:::.ino secun clario na sua 

parte especia lmente educacional tem dou• ramos cli st•nctos : o theorico 

O thcor ico diz rc.speito ao raciocínio e á exp·res~~ão. 

·o ·pratico. 

Qu anto fL educaçã o do ra c io c inio·, é prrciso estabcleccr-.se, de utn mo ,lo cla"r' 

e ter minan tl', que o r espectiYo pt·ogra mmn .~erá o elas sc icncias funcl a menliiPS: a 

mathesuaUca, a a~tronomia, a physica, a chi n11:ca , a biologia, e , visto não ser 

aindn. uma sciencia feita a .sock log ia, a histeria, não a histeria chron.ca, tnt.'l110-

rh'3ada em nossas escolas, mas a historia das inst.tuiçõP.~, co mo en1 ~l'ig·nobo:'\ r 

outros autores. 

Xc..ste ratno de ensino secunda rio. a ed ucação do ra.cincinio, cs programm(\H s ·

rão rcduzidoB; o ensino será a ntes o dos tnetho·d1o!:i, o da c. bsrrvação, o tla expe

riencia, c da classificação, o -da fi liação, etc. 

:-<ão deve ele modo algum 5N' esse trabalho ele t·echcio com que as;;emelhamos 

o.s nossos a lumn os a Ycrcl aclciros gallinnceos na céva, dando as erud ições adiposn,.,. 

dos decoradores . 

A~s rnath cn1aticas, a 'biologia, a socio-logia, o grego, o Iatin1 c mais risto e n1ale 

nquillo, en1. varios c pc..sados ,progran1mar-::, cada um com dezenas ele ponto!'i, uma 

enormidade ; c elles .sahcsn, desse mergulho de noções abstractas, con1 as cabecinJ,as 

sem uma idéa autonomicamentc assimilada . H ou ve um trabalho de clesassim ilação 

crrebral, fez-se apenas um dcutor pat·vo. Para se e-d ucar o raciocínio nã.o é lll'll

c\so isso, é preciso um progTamma r eduzid o ás theorias, ás idéas superiores, ás idéar. 

geraes da mathcmatica, da astronomia, da physica, da chimica, da biologia, até da 

historia; apenas as noções geraes, de maneira que se edu'que o raciocinio pelo exer

cic:o con\'en icntc d o pen,~amcn to , pela methodi ca c natura l ed ucação da faculd.t t! P 

critica por excellencia, a med itação in cl uctiva, pe•la qual ncs rlistingu imos elo resto 

da et·eação animal. O homem é homem, sobn ·tudo porque tem o raciocinio, pot·que 

tem a facu ldade elo discenviment o·, da ct·itica que o faz deliberar con"cien tement• , 

sabendo as ca u. as e os f ins; não é guiado ,pelo i n~S tin cto ; tnas peJo raciocínio, que 

é a faculdad e a utonom ica por excellencia, sabendo ç)i.stinguir o •jus to do injusto, 

o bem el e· mal, a verdade d o erro. 
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Já vê, Sr. Pres.denté, que eu, aconsel hando as sciencias fundamen taes, acon. 

srlhu a educação do <Ospirito cleductivo nas mathematlcas, unlco meio d e se" culti

var a arte do syllogismo, a vcrclacleira noção do syllogi.stno, naturalmente <'lllJH·e 

gadc, não o daquellc,; ,.c,-.;inhos latino..; com que sahem os ca cabul•hos, que d ~glu

tiram Jogica <1 J'ucti1·a, dizendo causas a respeito da quaes "abem menos do 9ue de 

hebraico. !Pela astronom ia, a obserntção desarmada de instrumento, a ob ·crvação 

do~ factos a que a acção humana jámais pôde atlingir, ap rendendo que nesses 

phcn omcnos a fata lidade ela natureza l"i'rhlta em absolu to a acção elo homem, qu,, 

os não JJóde modificar, resignando-se . .. 

O SR. AFFONso COSTA - Si V. Ex. formulasse um programma de curso se. 

cundat.'o, que di"ciplinas escolher ia? 

'"l'od o mun do accusa o progran1ma de oota r accumulado, mas ... 

O SR. CASTRO PINTO .:._ E"tou expondo as minhas idêas geraes sobre esse 

programma. 

V. Ex não prc tou attenção, estava erwb cbido na .cogitação ele ou tros as . 

su mpto., e vem co m um apar te completamente alheio ao que eu estou d:lzendo. 

E ·tou formulando o programma, di vidi o en.sino secundaria n a sua parte 

educacional em thcorico e pratico, estou fallando n r spcito do raciocinio, que ê 

um dos object.vos do ensine secundarin tld ucacional, c cuja elaboração não se limita 

ás 1nathcmatlcas, vac até o ensino das sciencias socia.es. 

O SR. AF>'O:<so CosTA - ~inguem ouve Y. Ex. com mais prazer e com mais 

attenção elo que eu. 

0 "Sil . CASTRO PINTO- Muito obrigado. 

O al umno, onde se sabe ensi nar, aprende a o bserva r na astronomia e observar 

experimentalmente, nas ciencia.s physicas, etc., até completar pelo conhecimen to 

dcs methodos scientif cos a .educação do raciocinio. 

Já se vê que essa educação não é a elos preparalorios, dos compendies, a dos pon. 

to.; para exames c das lições decoradas . 

O alumno jáma's llcsenvolvcrá convenientemente as faculdades de meditação, 

de iniciativa intellectua-1, de ima-g ina ção creadora, decorand o as lições, servil

mente, virgu la por virgu la, como sem excepção se p ratica nos Jycêos. 

)1as, observando nos gab in etes, nos la boratorios, na ciencia chimica, sabe 

que in;;trumento é esse da nomenclatura, instrumento d e c rdem na coordenação de 
no sas idéas. 

~a scicncia natural elle •,•ae ap render o manejo de;;se outro instrumento s ublime 
que é o da classificação. 

Na h istoria vae aprender o e tudo da filiação. 

YY. EEx. sabem que os phcnomcnos humanos prendem . se s em pre a seus an. 

tPcedentes; não ha um .'õó facto h uman o que não tenha o seu avô. 

Em vez de sómente ~ listaria natural memorisada, ensine- se biologia, sobre. 

tudo se eduque o intellccto juven il nos mcthodos respectivos; e em vez de h"lstoria 

uni1·cr·sal, como se aprrnde t·ntre nó,, a ~sta fante incorporação de factos, >d'atas e 

n mes proprios, trate-~e de conduz ir a intelligencia do alumno na aprec iação dos 

phcnom enos sociacs, most mndo- lhes que a causa de qualquer acontecimento na 
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sociedade hulllana está e1n f acto.:; sociae.s antet·iorcs; ensine--se a critica das insti... 

t uições pelo criterio da filiação h istorica. 

Heforme-se o ens in·o conforme as ·necessidades evidentes da educação dos mo_ 

ço.s c com os precedentes de nossa nacionalida d e, e não nos levcmo.s tão longe 

pela paixão dos mc.l dc.s ,·indos da França, como em tantas outra.s cousas, que não 

passam de introduccão de cousns bri'lhan tes e mortas em nos~ a legislação . 

0 SR. PASSOS MIRANDA dá um a pa·rte. 

o Sn. CASTHO PINTO - E' qu stão ele 1Jalav1·as. ~ac 1onalizemo~ no :sentido ele 
aclop Lar o que é melhor ao nosso meio. 

Eu pergunto , não em nleu nome, ma ti no dt' Aug·usto Com te: 1~ão .sou positi 

vista, d igo en tre paren thesis, para não ser apedrejado por aquelle" que não admiL

te.n que em ma te ri a de ensino se envolva o po.sltiv.smo. 

'Mas Aug·us to Comtc .no seu pr•l m eiro. livro (lo cur·so de philosophia diz, mais o u 

menos, o que vou repetir: s i o cs tud an te fLPl'Cnde lodos esses anethodos para que 

mais a logica? 

E' nã.o apt·endentl c cs mclhodoti vac aprender log·icn n1ncun1onica . 

Hesponden do nos aparte.; i nsistente,; sobre este ponto, eu queria saber· si fl H .... 

gica do prc.jccto é a de Arbtotelcs, ou a de Stuart Mil!. 

N esta ultima ha uma ,parte que .,e cha•ma methodologia. 

Ora, em methodologia temos o c.;tudo das sciencias mathcmat icas : mathema(ica 

elementar e mathematica superior. 

Como vae o cliscipu•lo decorar no compendi o (le A. Bain ou de Stuart Uill o 

que ha a re:.s peito de Jltethodos .espcciacs á mathetnalica superiot:, sen1 tc t' ante

riormente aprend ido essa mabhematica? 

0 SR. PASSOS OJ<J M IRANDA d~ um aparte. 

O SR. CASTRO PlN'I'O - Dizer que se pôde aprender o onethoclo ele uma scienc1a 

,,e m saber a sc ienc ia, é proferir uma verdadeira hlflsphem:a peranle a pedagogia 

moderna. 

Q.ue sa•be o discipulo sobr·e analyse, sobre calculu'! 

0 SR PASSOS DE MIRANDA - !BSO é do ens ino super•ior. 

O SR. CASTRO PINTO - Como .·aber de cór estas no~ões? 

O SR. 'PAssos DE ;\1:rRANDA - Eu nego que possa saber i.sso em cu rso secu ... 

darJo , 

O SH. CA~í'RO PrNTO - Vou a lém: perganto a V. Ex . si o estudante nii.ú 

ap rendeu geomet ria analytica, como pôde em logica estudar o mcthodo de Des

car tes ? 

O ensino el eve consist ir em assimi lar· e não em sobrecan ega t· a memoria do 

estudante. E' contra is t o que n os devemos erguer nrste paiz. 

Prcseguindo, Sr. Preshlen te, o que acabo ele diz r r é o que penMl que deve s~r 

a missão do er~s in o sencundario na sua parte educacional, re~;trictM ao raciocin lu. 

Mas , a educação elas faculdad es de expres~ão? 

Aqui, Sr. Presidente, a]~pello para S·peneer. Si eu pudesse, incluia tudo. Mas 

V . Ex. sabe .que noção . formidavelmente revolucionaria trouxe esse eapirito su. 
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_\ rl'ialividade dos ccnhec:mentos. Si fo.sse possi-vel, ens inava- se tud o, maa só 

se cl e\'e cno;inar a quillo que fôr JJJ ais u til, de accôrclo com a educação do disci pu :u, 

prin ci palmente para a riUa missão soc~al. 

tro r i.<so, Sr. Presidente, na educação da expressão, c•u collocaria o vel ho en

sino c la~~s ico, ::;i tal ct.us~l não I'l'dundasse ll ') n1u·.o r dos fra ca~or:, . 

Agora mesmo na França, ~abe -v. Ex. o qu e se d·á.'? Os r clatol'iOI.:l, a in1pre nsx, 

o.-; escl"iptores, os pensadorC's con.signc...t.ll e comn1enta111 o abandono cada vez m a io r 

da cadeira de greg·o, POI'Cill e c· grego é facu ltativo. 

Abl'atn, Sr. Presi ~iL•I1t C' , uma e.:. co la do g-reg·o ensinada pelos melhores ho•men::; 

do rnunclQ, podem addic ionar , como attract vo, :1nusica. na porta, graph ophone, até 

cin enlatogi'HIPh C·, que ningut\Jn irá aprendl'l' . 

. 'l<'~le caso, cu enteuclo que se ,1c1·e!'ia encher to J a essa col umna de educação 

elas faculda•!es d exp ressão com a lingua nacio•nal, ap rendida desde os selliS •pr i

Olortlins, a sua hi~to ria, as suas dialectações, como .s:c fa'ila o po rtug uez na LPara

hyba e em S. Pau lc, quae,, cs fact~res natur a es e sociaes das ·à1ialecta çõoo, a sua. 
rn.zão tle S L' l'; clepoi:-; a nç:>ssa Jittcratu ra . 

Qu er QLlt'ira1n qu er não os orthcduxos, a lingua nacional é uma só . 

. \ língua ]lortuguezn ainda u ne nn m esma evolução hi st o-rica Por tugal e o 

Brasi l, e não serão os tent u·men ...; dispC'rsi\·os <l e acaclemicos que acabarão cuto 

er-:sC'~ monurnrntos qut- são, l1f j<·, a bn sc mais solida da un idade narciona1 - M 

língua . 

Faça1n todas as tC'ntativas QU(\ 011tC'ndercnt, c Sempre será ver-dad,e que fallar 

conforme o.s canc>nes dn língua 1·emacula é ter ~um pr i d o o dever m a is sér io na 

co mmunicação do pensamento, pOl'qu e a en unciação cor recta f oi , ê e se!1á o decor o 

da palavra escripta c f·allacla . 

Fallem de outra maneira os que por altru ism o exaggeraodo advoga-m a cau ·a 

da ignorancia, da preguiça ou da apa thia. 

As mat.!i"tctmatica s, o inglez, a phy sica veem <I e f óra, • ma~ a. .lingun é no!:t\S3. 

e dcs portugu ezes que somos nós mesmos , porque entre o Bmsi!. c Portuga l, só 

ex:iste {!i fferença debaixo dü ponto de Yista geographico e ·polit ico. ( A7Jcwt es.) 

Dialecticos , argumenta~; a razão ha de vencer. Nó;; não· podemos obr igar Q 

sergi,pano ou o g uasca a. falia r tal qua l o lisboe ta : aqu elle d irá. - r ecepção - e 

este - r eceção. ~\ l'nguagem é a mesma, mas a prosod ia varia. Co mo u m a ortho

graphia 1pho·netica para a lingua fallada ( OU r egiões va r ias? 

UM SR. DEPUTADO - Vae mais uma con tra a Acruclcm ;a de L ettra.s . 

O SR. CASTRO PINTO - Sr . Pres idente, a refor ma consigna qua tro a un es el e 

portuguez; eu acc resccn taria mais um além dos sete ; p orque se i a l-ém d<! ou tro.s 

casos, ·o de u-m cstuclHnte de med icina repro-vado aqui no 6• anno do CUI'B{), por 

não saber o vern aculo. 

Sr. ·Presiden te, sabemo~ que cl iffic ulda(le é esta ele transmitt'i.r ás ti ras do 

jor nal, ao no t iciaria d a. dia seguinte as nossas imp J·cssões, com o ta mbem el e for

mulai' a palavra fallacla na occasião, ccmo esta de trazer á t l'ibuna a s nossa s opi

niões cu trad 'z ir no sone t o c na pro.sa l! tlcra. ria o pen-samento .que ten de a se 

fazer perceb id o . 
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Um individuo que tivesse a maio r !Ilustração do mundo c não soubc&sc tra 

duzil -a no d iscurse., ·no livro, no jor nal, era o en te mui.; infeliz nes~c phantasticu 
supp!icio de T anta lo. 

Quantos por a hi, mesmo escriptores, não pccca..m mi~era velmenl•: 'na collocaçüo 

dos pronomes c no emprego d o· infinito pessoal, um dos caractcristicos da no · <l 

lingua, uma das cxccl! encias do dizer ca~tiço, só porque até certo ten~po o uso da 

lingua ~e deixava á inspiração da palavra? 

A l ingua vcrnacula deve acompan har to Jos os a nnos. Na propria Fra nça vae 

ao 6° anno, nc. curso de sete, conforme as .leis alli e ru vigor. 

Consintam- me o., !Ilustres co l!egas fallnr agora sobre a educa çã:o pratica d<> 

ensino s~cu ndario. Sabe V . Ex ., Sr. Presid-ente, ern que eu a resumo? Gcognt
phia c 'linguas vjvas. 

Uf> prof<'6so r de gcographia, que esteja na altura de sua cadeira , habil i·ca 

completamente seus alumnos em tudo que d iz r espeito ao ensino pratico (lo ensino 

secundaria . 

Só .na geographia pl.ysica tem os a mctcorologica, a hydrographica, a slerco

graphica. 

•Pois quem aprende as noções tiCibrc a atmo~phera ~. na geologia, noçõeti sobre 

a crosta terres tre, precisa mais de noções elem cn ta r ioSsi ma,; de chimica c physica 

add·icionadas, ·por intu itos de ensino p rati co, ao primeiro cyclo? · 

A geograpb'ia ainda é geographia po!itica, cconomica, commercial, miner,ll• _ 

g!ca, agricola. Uma UJCssoa que estudou todas es tas partes da ',l'eographia preci.,;a 

mais d·e noções de dirc' to commercia.l, de economia po!Wca em doses lv.moeopathicas. 

a pr-etex~o de educação integra'!? 

Quero agora abordar um as:umptu d'lffici!: o '1Ue s e chama a educação u1ora l. 

O un ico ensino m oral qu e o E stado •pôde proporcionar, n[io como r i dito, sup_ 

pr indo as d efici encias -da familia e da <ociedade, mas cu<mpr.ndo o seu dever . é o 

de insistir mais no c c•nhecimen to elo.~ homc nQ c elas causas nacionacs. em chorogra

phia e h istor ia do Brasil. 

Si o mes tre não fôr un1 bl.nséJ uu1 dcsiJioso, u1n ~implcs orçamt'ntivol'o, cll u

cal·á a creança despertando- lhe 06 sentimentos ch·icos ~ moracs, sem pr 'cisar de 

recorrer ao religioso, conta ndo-lhe a nossa historia, dizendo quaccS fonnn o· nossos 

homens super i01·es e os moveis que o.s levaram a se pr onunciarem deste ou cla 

quell e modo na v i.cla social. E' a moral das escolar; pelo mcthocl ,, biographico, a 

un:i ca possivel, embora exigua, nesse sentido . 

Si um ,mestre ensinar conve-nientcmcnt·e, ct n forn1e o Jc!::5tino de ~uas liç;ões, 

quem foi An chieta , J osé Bonifncio. B enjamin Constant c outros Yultos da nossa 

historie. patria, te1·á feito o en;,:no da moral cil•lca pelo m c' til odo biogra;phico. 

Ha um compendio vindo de França , EcLnca.çcio ffiO?'a/. c Physica., que é uma 

bugiganga bonita e nada m ais. 

Esse compend:io de in st r ucção mo ra l e civica não p roporcio1út nada de moral 

nem de c ivi smo. 

O SR. AFFONSO CoSTA - O nosso JJI'Ugramma nO:io dá is,o. 

0 SR. CASTRO -PINTO - Não está na primeira ·parte? 
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Para levar á eephera de acção governamental a moral é muito difficil. 

Passemos ao en:!lino pr~pec1eutico. 

·Não me demoro om impugnar a icléa dos dous cyclos, sabendo que isto não 

passa de novida<le d:lspensavel. 

O SR. ARTHUR ORLANDO - .-'.. bi.storia da noSISa pedagogia mostra o contrario 

que esses dois cyclos vêm do seculo passado. 

O SR. CASTRO PINTO - O nobre Deputado encontrou essa palavra nos relato

rios e nos ]Japeis cla:quelle tempo - cyclo?. 

O SR. ARTHUR ORLANDO- Peço a palavra. 

O SR. CAS~'RO PINTO - Emfim, não se1·â a primeira vez, gue eu aprencla com 

V. Ex., a quem considero mestre. 

O SR. ARTHUR ORI,ANDO - A historia dos nossos Institutos de instrucção mos

trará que eStSa divisão ele cyclos existe hn multo tempo, Dar.sc. ha simplesmente 

o segu'.nte: lere• :á Camara.. 015 antigos relato r! O<;, onde ven: isto. C, Collegi~ Pe

dro II teve a ldéa de cyclo quasl desde a sua fundacão. 

O SR. CASTRO PINTO - Nunca teve. 

O SR. ARTHUR ORr..ANno - 'Provare! á :Camara len<lo nté o re-gulamento. (Fia 

Olli1'0JJ (U)Ja.rtes.) 

O 'SR. :CASTRO PINTO - Vamos ad!ur esta dlscus;ão para quando o illustre 

Deputado !allar; clü contrurl·o, psgota . se n ho•·a, e •eu Rinda tenho nlgumas con

siderações a faze1·. 

VAR!OS SRS. DE>PUTADOS Vamos ouv-Ir o orador. 

O SR. •CASTRO EPrNTo - ·Si os meus colleges ·me <quiz.Hem acompanhar neste 

debate com a sua generosa nttenção, yerão que os cyclos, como est!l.o a•hi conaL 

gnadoR, com quatro annos, para •O primeiro e tres 'Para o segundo, não constituem 

uma 1n,novação feliz· sob o ponto de vista didactlco.. . (Fia va l'ios ap(l!l·tes, dds 

S•'s. il•'lllllt1' O>·la?Ulo e outros nep1<fcu:loa, qnc int~I'I'O?Ivpe.m. o orllidO·I'.) 

O l'llustre Deputado p6de Ir, como 'O ndvogaodo -ele M<>liêr-e, at~ além <lo dlluvio: 

não me ,pr-ova (JUe o cyclo não seja uma nov-Idade no nosso palz. 

Succede, porém, que estou ficando nesta queRtiuncula elo CY'Olo; l~á. não é mais 

cyclo: é um circulo vicioso. (lUso.) 

Dizia eu que, s i meus col·iegas, pela tmportancla do 11 ssumpto, e não •pelo ora

doi', quizerem segudr -a explrunaçã'O que estou fa,;encl•o na tribuna, hão ele se con

vencer ele <Jue este cyclo de quatro annos no ensino secundaria é, so·b o ponto de 

vistn. pedagoglco, sob o •Ponto ele vista dldactlco, tn.fe •·Ior ao •que se chumn na 

França - -Escola <primaria superior. 

~l\1 SR. DF>PUTADO - E' outra cousa.. 

O 'SR. 'CASTRO 'PTNTO - Não ~; e V. Ex. ha de me deixar a llberdacl d ~ f-alla•· 

sobre assumpto em rel<Jção ao qual tem •e-.scrlpto tão brilhantes paginas, como 

mestre que é. 

Esta preoccupaçã.o da reforma nbedece n. um bell!sslmo movimento democratico, 

o ensino popular, o ~nslno das e! asses <pobres, d.as class<>s laboriosas; mas i to não 

J)6cle se1· en1 prejuízo •elo ensino secundario, nas duns divisões n que acabei de mo 
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refer ir, ·uma que diz respeito á educação in-tellectual, c outra que diz r espeito á 

educaçã o pra tica , além da .propedeu tica . 

Cito o art. 35 do decreto fr.an cez de 21 d e •J aneiro de 1893 : 

·«0 ens in o prim a r i·o s uper ior com•prehende : A educação m ora l, in st rucção cil"iea , 

liJ1.gua fra nceza e ·noçõ l's de litt cra tu r a franceza, hi s tor ia nacional e noções de ·his 

toria ge r al, espec1a lmen te dos t~mpos modern os, •geogr<tJph ia da França e <l a.,; co'! o_ 

nias, c noçães de g·eograpMa gera•!, especialmen te de g-eog ra ph ia cornmercia·l c ind us

tri al, linguas vivas . Noção de direito usu a l e de econ omia politica. Elem entos de 

arithrnetioca e suas p r incipaes wpplica ções ao C'Olll'lllercio. Elemen tos de calculo algc 

br ico e de geometria. Reg ras da contabiUdad e usual e d e escripturação mercantil. 

Noções de s ciencias .phys icas e natu raes, especialmente em su as a.pplicações á agri

cul tura, ao co rnmer cio e á indus tr ia. Desen ho .geometrico, et c. , etc. 

,Confrontando; S r. Presidente, o op rogram•ma do ensino pr im ar io su perior na 

França. COt11 o do prim eiro ·cydo do projecto ora ·em discussão, ve1~fi ca -se que 

pouca di ffe r·ença ha , cumprindo motar, em favor do plano d e estudos e d o decreto 

de 11893, na :França, :ma is ·tmid<l!d·e e cohe rencia , mais proficuidade e al cance pra 

tico. 

Ora, Sr. 'P r.esiden te, os .o u tros .paj·zes, ond-e a s .reformas obedecem a uma orien

tação logica, est a co rr·entc que deu o ensino primario superior é a que na Ingla 

terra deu o qu e se c ham a Uwi'IJer sity esten.sion, b"tW1wne,· m c.eti?L[)B, V'e rdadelras nca _ 

d emias popu lares, lque de1,1 .as ~cadem i a.,; vbreiras da .:'o!orueg-a, os cur ··os para 

adultos, as associações phi•lotechnicas, as associa ções phllom a ticas, •as uni ver~l 

dades •populat'es na F rança, na B e.J.gica, na Suissa, n a Aus tria, •na H•ungrla , na 

H espanha e a té n a ~Russia . 

Esta é ou t ra corr.ente ; não é a que va·e r efor.mar o ens>no secunda r io ou 

sup erior, é a do en.'lino d emocrat ico. E é o principal d eve r da •R epubli cn, 'é a b rindo 

aos nossos cos tumes uma nova éra, quebra ndv a apath ia s ecu lar cio povo em ma 

te rj a .de ins trucção, deter minar em nosso paiz essa mesma corren te bcnefi ca na 

qua l n ão a tt!lnde.m os sim plesmen te á ed ucação do povo, mas a o preparo men tal das 

m as sas á solução conveniente dos g-r andes problemas a g itados dciio rde na damen te 

pe-Jos s ocialistas. 
Quando o povo, nas unive t" idad es popula res de ens ino pra tico, tiver aprendido 

os verd a,dei ros princípios ·da sc! en cia econom:ca, da hi stori a das 1 n stltuiçõ~-< , hn 

de esquecér muita cousa oque certos r eformadores socialh; tas >mpin gem á ig-nora nci :t 

popular. 

Esta ed ucação 'V·ir·á oe·rguer serios obs taculos á .nova invasão de ba rbnros <J Ue 

se c·ha ma - ·o socia lismo revol ucion ario, com suas phalangcs j á. ás por tas da c ivL 

!i·zaçã o m oderna. 
E' opelas U11·iver si•dades popu lares, .pel.o ensoino popula r SUPC·r·io r { j l!C está além 

da es cola prima ri a s uperior qu e s e ha de con <e-guir is to. H u unH~ di fferc nça racl ica·l 

entr e essas uni versLd aodes e .ou t ro qualquer e n.; i·no. que a ·den omina ção comporta; 

é p reciso -di zer, para n ão es•pa.ntar os ouvinte~ . A cO>mpo, ição do publ ico q ue as 

f requenta, de operarios, não •de al umnos como os dos noss os corpos docentes; os 
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caracteres extrínsecos do ensino tod{) conoreto, tod.o pratico, acce~sivel, intuitivo 

quasi; a escolha do~ assumptos, o processo d e ex•pos ição, tudo é especial, porqu e 

nessa s escolas popula res um professor que fosse fullar sobre anatomia pela ma 

nc íra ·por que o faz na :; escolas de n1 edic ina, nãu ser ia entendido, ·não teria au ri

torio. 

E sta or.ga niza.ção a que me acabo de r-e ferir, não poch~ria entrar na refortna, 

nft.o acode absoluta111ente a cst::ts necess~idadc s , clclla::.i não cog·itu . 

•Dcm~ ele barato, entretanto, que, attencl enclo ás neccssiclaocles oc!O ensino uemo 

cratico, se de\-a crea r o cyclo; mas o accessorio não deve aHatar o principal. 

Eu peço liberdade ao meu me.; tre, um dos homens mais distincto.s des te pail<, 

ao 1Dr. T eixeira tB ra·ndão, colleg·a a <:1ue e;o; t im o e a.precío, não sómenle pelo seu 

saher m~ts hunben1 porqu p Yejo em S. Ex. um clesses ·hotuens Ge r-ios, cl(' caracter, 

sem Oti quaes perderia mos com ple tamente a fé nos qu e cliri·gem o nosso paiz; peço 

licença a S. Ex., falland o co>m 'es te ardor, quo é s '.m·plcsmcntc u.ma diCfi culda<le 

de expressão. 
A critica do projecto não quebra, nem de longe, no recesso ele minha conticien _ 

c ia, o respeito IC!U C devo a S. E .. -.; prço •permissão para diz·cr que S. l~x., calcando na 

cx.po~ição do Sr. -:\1ini:; tr.o tlo Tntenior ns bnsrs elo ensi·no secunclardol não lOti 

offereceu uma rCifo rma daR mais felizes. Sacrif icou o principal, que é a educação 

do raciocinlo n da exprcs~ão , a educação proped.eutica a c.::; tn pr l'occupação c1uc 

cleviü esta r confiada a institutos clilfercnte>s, como uq uel les a que acabe i do <l'C 

referir - a ·escola •primaria tiuperior -e universidades, q ue, nos pair.cs c ivilizados, 

attendem á g ra nde n ecessidade cl ·e edu ca r o povo, pa ra que, nas democracias 

elle seja sen,hor consciente d '' seus dest inos. 

S. Ex. saet'.ificou ta·n to a natut-eza do CJ1sáno secunclaa·io que fez comprehend er 

nos quatr.o 'primeiros annos a lingua mate r.na, ,ma~ os tres ·ullimos esqueoeu-se de 

incluiLa. 

Si o estud ante, Sr .. Presidente, aprender portuguez sómcnle durante os quatru 

.priuH>kos annos do curso sahirá com tintu.J'a ele po r tuguez, 

Nos quat ro primeiros a n•nos , não é possil-el uma regular ass~mi'lação da !in _ 

g;ua vernacuh1l quando não s ten1 ainda o senso cr.i tico 'Prcoiso ·para conhccel -'a de 

aecôrdo com as suas normas esscnciae~ , nem tão pouco apod era r-se ela immentia 

riqueza ele seus r ecursos na exposição elas icléas, com a original icl p.dc elo um idioma 

lão gabado 'PO r cstJ;a nho como é o porbuguez. 

O exercício ela palavra e~cripta e lallacla é, po <so gn rontir porque sou pro 

fessor, tU eousn mais diffi cíl <le ensinar c de a.prende>r. 

Aprencle-:;e •mathematie-.1, •b iologia, a•prcnde-sc t udo; mas, afina l de contas, 

estudantes que sabem todas esta s canos'as não sabem fazer um bilhete a <:C u ·pac, 

t1cpois de amnos seguidos em cstuclo:s de gram.uJa t·icas sábias c •imlcgestas. 

E nós temos a·hi tantos doutores que, tencl,o de fazer umtt cousa s imples, uma 

inságnifica nt<J noticbt pam os jomae,;, soffrem ele uma i l'bhibição 1astimavel. 

A culpa, r epi to, não é do ensino. :Nós l e>mos necessidade de saber essas eou sas 

e é , portanto, na pratica c na ccmstancia do ensino da lingua nacio nal, não ele 
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grammaticas exaggera<las, que o alumno adquire a necessaria habilltacão para 

redigir uma carta, uma noticia, um artig-o de jornal, si no decur"o de seis ou .,...,te 

anno~ de lyceu não deixou· um só clia ele estudar c praticar a lingua. 

Oulra cuusa, Sr. 1P rcsicl•en te: a refonna ~oi feita de tal fôrma que no curso 

Slll)!Jlcmentar exig·e-itic algebra até (lq uaçõcs de 2° gráo. Eu garanto a V. Ex. C(Ue 

:L u:tn :a.lun1nn intelllgcnte. que po sua boar:; noções. de ar,ithtnetica, cu ensino algc_ 

bra até çquações ele 2• grão om lõ dias . 

. rara os annos supcriorrs H rcfonnn exig·c, em lnatheruaticas, alg-ebra até 

2v ·gl'á'o. !Como V . .Ex. vê, Sr . .Presidente, ~)stc !H'Ojccto nem soube imitar a r eforma 

üanceza, que está aqui, n.a obra que V. Ex. conhece, a de Grainha. 

Eu (1·econcnao a tMn liVI'O) não gosto ele citar liwo,;, mas ele 1·cz em quando 

não ha outro recur"So S'ê1lão a•ppellar para ellc-s. O autor, a que me refiro cita u 

texto fntnce%, que clle rcprod'llz. O primeiro cyclo, Sr. Presidente, tem Juas secções. 

mas en1 ambas as secções 'tem wathematica clet11C-I}tar completa. 

Não é bicho ele sete cabeças, •Sr. •PresidtJnle, é um ensino muito po~ivel; tiÓ 

é fastidioso e àiCficil com o nosso velho methocl o, em qw o estudante tem ele ro

procluzü·, CO lH O uma bobina. tudo atquHlo que, e:-;cravizm1clo a tinteU ig·l'J1Cia arO texto 

tJos compcn dios, lhe dão os mestres. Mas en~inar geometria por Clalraut, •pócle-sc 

dizer que .nã,o se ex·ige elos cliscip'lllo.s de doze annos nada de exccpciona.J. 

E n tretanto, AUg'Utito Comte, lc.gislador supremo na materla, .cJiz e eu invQcO 

'a opinião elo illu·stre Deputado pe:lo Cear'á (rcrfe•rim!clo-se ao Sr. Tho11wz cravalc<mti) 

que com um a geometria, .cJc ,clairaut, arirhmetica., algebra elementar r trigonome

tria, o curso de algebra s·uperior, póde ser iniciado . 

. Porque dizer, pois, que a mathema tica elementar, a arithmetlca, a algebra, 

a geometria, não podem estar •no ·IWimeiro cyclo? E' um contraste elo qu nós 

an damos a apregoar sobre a no sa capacida·dc intell<'ctual. 

<Quanto á agricultur·a, á hy.gienc, ao dir·cito patrio, o estudo f ica em gcographia, 

ou vae além do ponto cJ.e &~turação, da capaciclad' elo trabalho escolar clistendendo 

em perigosa.,; sobrecargas de estudo forçacl.o as rfacLrldades intellcctuacs elo menino. 

(l-Ia a,pc•rte.s . ) 

Sou professor e sei que o alumno, sahipdo ·do curso secundario, n ão tra?. 

muitas vezes os elementos precisos ele llng·ua,s, quanto nrais de direito patrio, que 

nós proprios em larga proporção não conhecemos. 

O SR. PEDRO MoA'CYH - V. Ex. vê a•gora mesmo o Utigio sobre a constitu

cionalidade da r<'forma. 

O Sn. CAs·rno lPIN~o - Não acredito na ete rnidade ela Constituição; não sou 

um fetichista da immobilidade elo texto. Entretanto, não es tou de accôrdo com o 

br,Dh!Lilte representante do Rio Grande do Sul, quanto á necessidade ele refonnar 

a nossa Con~tit'llição. 

0 Sn. PEDRO JV.fOACYH !Mas no terreno do ensino estamos de accôrdo. 

O Sn. CASTRO PINTO - Sim, neste terreno estamos de accôrdo. 

iPd'Oseguindo a analyse elo ·projccto, en tro rugorH em outro ponto do clcbate, 

o n. 4 da lettra ·b, q'lle €s tabel ce, l(jue, med-i•anta as antas da daderneta, o est'll.cJante 

está hQ.b!<litado á série ·superior, i não deu 30 faltas. 
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Isto o humilde orador !que occupa neste momento a uttenção da Oasa, não 

pó de subscrever, porque não é apenas Depu ta do, exerce o magisterio tambem. 
o ·professor que acompanha seus discipulos póde crru no ju.Jgam<mto elas 11otas 

cliarlas, ou se deixar leV'ar por paixão pessoal, ou doutrinaria, politica ou re ligiosa, 

e é prcoi•so que nll.o se redlitc essa ·arma de perseguição que muita" vezes ·pod·erlt 

preju{!icar o ensino c os alumnos. (H c' aqJUTics.) 

rv. Bx. admitte qu ~ t·odo.::.i os p1·ofcs~or~..:ti s<.!.iam juizcti integroo, nã.o possam errar 

c 11ão tenham paixões? 
Sr. ·Presidente, nós vemos por este projecto que o ensino basico es tá nas notas 

elas cadernetas. 
Para :mim é o criterio principal da habilitação ào di•Scente; m>as não é o 

uni co. 
A clccadcncia do ensino origina-se tambem d.t incapacidade, àa cl esid ia c 

incorrecçi1o <1os JJrofcssores. 
Si ê do professor qu~ tem vindo, c ninguem pó ele nega r, a dcstnoralização do 

alumno, não ·é p!ausivcl que se suppriwa nu lei o outro critcrio elo aproveitamento 

dos alumnos, os exames de fin~ ele anno, os exam .. ~·s parciaes, em cujas dec isões a 

congregação c o director elo estabel-ecimento vão inquirir não só do alumno como 

do meslrc. 
J!epa nUJll-sc ele tal modo injustiça.:; e falta'; h a nisso uma justa compensação, 

cspcciai'mente no que rc~·peita lts inJustiças provenientes de .profess•ores nevrotlcos, 

ca,prichosos, qu,• muila s vezes bil'ram com os fracos alumnos, por motivos i.ncon

fessave.ts. 
· Out110 reparo a fazer na analysc do projccto é o I(JUe se prend-e ao exame de 

admissão, instituído junto aos cursos superiores. 

Vimos a inst.·mcia il'l'ccorrivel, na ~Iça,da que o pr<iiccto confere áJS notas da.s 

cadernetas dos professores, que para os matriculados é o criterio unlco e infallivei 

elo seu a.prov>eitamento no anno lectlvo. 

Agora, com o exame ele admissão attt,ibuido aos lentes do urso superior, temos 

uma segunda instancia, cn1 que o legislaqor, o.~esconfiado de tiUtt obra, recorre das 

provas finaes. (Dive·rsos e r epetillos ajJartcs.) ' 

íMas, admitt'indo 'que por -ellc se v.ae av•aliar o gráo de cultur1a ·mental elo alu mno, 

me:;mo, nesse caso, o exam e de admissão é inadmissível. 

O ex:aane secundaria é .. crio . "'Vae ser reorganizado, c ainda. ha un1a segunda 

in stancla. Desde que o diplomado tem todo o curso secundario, em um ram o pro')Jc

d~utfco, mais especialisado nesta ou naquel·la disciplina, confomnc o curso qu~ o 

estudante tiver de seguir, confor.rne o <1esth1o que queira escalller, s-i não qu.lzer ser 

encyclopedico, para que esse exame de admissão? 

E' uma segunda instancia, como eu disse. 

Neste easo qua•l a seriedade elo ensino sccunda•·io? 

O anno -passad·o fui a favor do exaome de ad1ni são para os parcellados, 1JOr

que a admissão era um recurso aos lentes do ens·ino superior para impedil·, nas 

academias, a l11cursão do analphabetismo 'lau reado nas ba.ncas escan clalosa, de 
exames parcellados. 
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J\1as, ensino secundaria sc rio habilita o estudante para o ensino .superior, de 

modo a não depend€r mai" >Cle outnos ·examre. 

O SR . .PEDRO IMoACYR A presumpção da lei é esta: - que será serio. 

0 SR. •CAS'l'RO PlN'ro - Presumpção juris at f<WLO, 

si·. Presidente, a re;·peito desta p:asoog·em, ou promoção de uma ·para outra 

série do curso secundaria, ainda tenho umu observação a fazer. 

IJ;m outro dispositivo diz a reforma: 

«Os alumnos ·elos co llcgios de ensino particular poderão concorrer a exames 

ds promoção ou series, bem como aus exames de conjuncto, ne"ta Capital, no 

Gymna'iio Nacional, e nos Estados, noo institutos equiparados ufliciaes, satisfeitas 

as fono1aJ.idades rcgulwmentarc"·" 

Sr. Presidente, para os ·matriculados a promoção é mediante as notas; para 

os-que flx•q ucn t!Lm os institutos .parlicu.larc" u •criterio é o de exame; c assim v'<.Jl 

ta w o" pa rcella<J,o ·. O'>·oca.m-se wpa>·tes.) 

O en ino seriado integral é. aquelle em tque o estudante, Por uma ,·erdadeira 

lecção e,·oiutiva de ~;uas >faculdades, vac gra·tlualmente adquirind o não sõ noções 

scientificas como as estheticas. 

Este cxatllle de fim do anno, •para os candidatas vindos ele col'legio particular, 

onde não ha fi"caJ.ização, onde Jlão se ubetl ccc ao mesmo sytitCma, é um desvirtua

mento clus proprbos institut<>s elo ·proj ccto : ·é uma regressão ~o •que já a opiniã•o 

con<loemnou. 

iNlnguem mandará alumnos para lLm curso de tanto ri-gor no~ programmas, 

quan-do te.m a faculdade de sub mettcl-os no filll do an•no a. exames, sem a obriga

tor.iedade da frequencia <?sco:loar. 

O .SR. 'PAssos oo MmA:NIDA - Esse exam•e pôde ser preparado ta-mbem em 

quatro ou cinco mezes, como o parcellado. 

O SR. PEDRO .:vroACYR - E' privilegio o en si·no'? Seria re,;tringir a um e,;tab~ 

lecimento quer particular, quer official o ·mistér elo ensino. 

O Sn. 'PAssos DE IMlRA>NtDA clá um aparte. 

O Sn. CASTRO PlN'l'O- iMas S·i as dlfflculclacles são clp ordem praticu, niio po

demos absolutamente d1egar a resultado ,algum. 

o. SR. PEDRO .MoAcYR - 'Mas neste caso o proíjecto chega a um ler-mo razoavel, 

permittin>do o ensino parlicular com exames feitos nos estabeleci-m e ntos officiMs. 

O 'SR. CASTRo P1wro - Mas o projecto não falla -de fiscalização alguma junto 

aos esta-belecimentos particulares. 

o SR. :PEDRO MOACYR 

0 •Sn. !CASTRO 'PIN~'O 

E' uma solução. 

V. Ex. dá licença para responder? 

V. Ex. e m seu aparte formulou ~ <Jbjecção que . . . 

O SR. PEDRO oMoACYR - Que seria attentar cont ra a exlstencia do ensino não 

ncceitaor esta solução, propo ta pela Oommissão, porque nã·o ·ha outm a ·Propor. 

Si .testringirmos a •collegios que s·e equ.Jpaa·am, collocamos fót•a dp orbita de ens·ino 

centenas o centenas de alumnos. 

Quer õ !zer: Estabelecem inclirectam en te o m onopolio {lo ensino. 

0 SR. CASTRO PINTO - Posso responder? 
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0 SR. PEDRO MOCYR - Pois não? 

O Sn. CASTRO !PINTO - O projcct0 não cogita de reforma quanto ao en<>ino 

particular; qu<>m quizer dar os effeitoti desta reforma ao ensino particular s ecu n _ 

elo rio, póde entrar em accôrdo .com o Governo c receber a subvenção. 

O SR. íPooao MoACYR - Isso não. 

O SR. 0.\S'l'HO PtNTO - Si a lei limita a. equiparação aos qtH! j á a teem, vae 

crear o •privilegio mais cxotico e burle;o;co que tem este paiz, o do -passado, dos 

que j á estão t•qu iparados, o privile~io elos enrormos e 1m->tlidos! 

Os outroti que estão ha·bilitaclos a nos dar um en ··ino melhor, não -poderão ser 

equiparados. 

B' uma n·fol'Jlla .s1t-i gm,eri~-; ctn (a\'Ol' daquHlo mes mo ·que <leu tnotivo á re

forma. (A·p<l1·te8.) 

Sr. Pres idente, pet'mitta.JJnc a Camara rC6urnir o meu pensamento, que não 

pude externar convenientem ente, no meio ele tant013 c repetidos apartes : Os fa

vores do projecto não d \'Clll se e"tendcr ao:; co.llegiQJ ]Jatrlicuktrcs, sinão quando 

estes aclmittam a fiscr1li:ração do Governo Fcd·eral, -embora não se oquiparen1, no 

t•igor do lermo. Para obter as regalias cons igna-das na il'ttra i) ,lo art. 1", en_ 

tC"nclo que l' d{'YC impor .essa clausu'la.. 

Crear uma. r.efonna. con1 tanto ·ncriCici'O orça1nentario r:;em os quaes a rege _ 

neração elo ensino é mni s uma quixote:-;.ca a.t-r.emetticla, sacrif•icios que talvez es _ 

tejam além das noS<.<as forços, para permittir que os •particulares, sem se submeL 

terem á fis<Xtlização elo ensino, possam manter os seus ânstitut013 sem os pro

g-ramotas, sem os mebhoàos, sen1 o systema de ens ino que quere1n.os refor1na r ... 

UM SR . D.E.PUTADO - Serão obrigadoo a isso. 

O SR. oPIDDRO MoAcY•R - E em todo o caso fica consideravelmente restringicl::t 

a orblta dos chamados exame..' pa rcella.clos . (•11U)(<>·tes .) 

O SR. CA~TRO ·P INTO - •A·h! o e~pirito pratico, ·a observação d irecta! 

Si se tem iNud•ido o proprio systema gymnasial , si se (ar. com edia elo pro_ 

prio ensino integral, .como não e;e fat•á de.-;ses novos -parceNados que a toleranci_a 

elo proj•ccto va-e a.dmittlP, resuscitando esses velhos •cos tumes pelos quacs t>e ·prc_ 

param nesses labora.torios de sciencia a. to11111s de Jo,·cc os estudantes que qui.wrem 

conquistar o diploma! 

O projecto _para mim é contrad ictorlo . ·De um Indu, elle quer que a promo

ção da malricu•la dependa sómente dos notas. 

UM Sn. (J)EPUTAoo - ~os officiaes. 

O •SR. CASTRO PINTO - E nos equ iparados tambem. Logo, eltc -e~Sta.belece, 

corn o norma directora, como princ it>Lo dominante da questão que a« notas esta_ 

bcleçam ,o c riteri<J scien ti Cico c verda•deit'O -para provo <lc capacidade do ~st:L 

danle. 

D"pois elle me<Smo admlttc o exame, un-i camente, sem as notas. (lia rlivc,-.so~ 

apartas) . 

1:'\ão; o exatne de conjuncto, no fjn1 do curso, não basta . 

Veja a .Camara, o estudante completa o estudoo de mathematica e adia o 

exame; 'faz os estudos ele biologia e adia; faz os de francez e aàia la mbem; 
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depois faz todos os exames elas materias aprendidas em seis anno,; ele uma só 

vez . V. Ex. aJCreclita ne se exame encyclopeclico? 

UM SR. DEPUTADO - Mas elle co ntinuará a estudar tacl11s es tas materlas. 

O <SR . C ASTRO PINTo - Não, S.r. Pre.s iclente; não ,posso acrecl<i-tar na co_ 

herencia ele uma. r etor ma que par:t os matriculados estabelece coruo criterio al.Jso _ 

luto quanto ao aprove itamento elo a n.no as notas exclusiYas das cadern etas e para 

outra ordem d•e .alum nos, os que veem elos co'l leg ims partlcul11res, os examj's . 

( 'I'! 'OCC!7>1-8C OJ}J<t~· tes ) . 

Oh! fé que remove mon ta nhas ! O n·obre ;oepu tado (refiw;aw:~o-sc ao Sr . Affon

so Costa), já acreo ita nos colleg-ios parUcularcs, qu e não teem fiscalização, e 

conclemnou os ·equipaJ•atlos, que sempre -tivera m fiscalização. 

Pois o nobre Deputa do já não cond~mnou commigo, co m todo o Jl<liz , com a 

imprensa, com todos os competentes, os eq·ulparados, .não pelo merito da propria 

inst ituição, m Ra p elo modo com o d e •facto foram c con tinuam a ser fi scal izados. 

como espera melhor ex i to el os particulares, S€1111 'fiscalização ahg·clmfl ? 

O Sr. Dunshee ele 1.\bra nches, que é me;;tre f'ln mate ria ele fiscalização de 

ens ino, cond emna a f.iscnlhmção até nos JJroprios equiparados e o nobre represon _ 

tante de P ernambu co acredita nas notas ele cad rnctn el e particu lnrc<, que não 

são f iscalizadas . 

Sr. P residente, cu t inhn ainda alguma co usa. tt diz<' r o.. r.e,...; peito do f'nslno su_ 

pcr!or, 11ão sobre m ed.iciJ1a ou engcnharin, mas a respeito do direito , c vejo qu e 

no restante d·O te·mpo reg-imentn,J não pode.rei r<!alizar esse cle;;eju . 

.Sl rv. Ex . m e r ese r vasae a 'J)alavra parn amanhã, muito agradec ido fica1ia 

a V . IEx. e daria 'J)or terminadas hoje estas cons iclernções desa·linhnvadas (!!à<> 

aqJo;aclos g erctes) de um pobre pro.fessor elo norlc . 

O ·SR. 'PRESIDENTm - Atteiulenclo a o odeanta·do ela hora, V . Ex. f iJCa. com 

a <palavra para a.man•hã. 

O SR. !CAsTRo PINTO - Agradeço a V . Ex. (jlf11Uo brm , lltllilo bem. o orn_ 

clo1· é vÜVIJ!Ill.<nLte feHc itculo 1lOr se·us co llrgas. J 

St<;SS.'\0 DE 25 D'R SET.BM.SrlO 

O ·Sr. Castro <Pinto \111UV·wnvntv c/.e Mt~<t çci,o) - Sr. Presidente, eu >"•
n h o á t ribuna, destinada oopec ia !mente aos oradores d esta CaS'a, porque hoje 

es tou fa!lando no plena rio; já temos aucl itOl'io para a cliscusaão do proj ecto que 

se d eba te . 

Eu sou o primeiro a r.econhccer, Sr. Presi.dt:n l~, um dt'felto ~n p ihll no meu 

d·iscurso - fal ta d·e coor cJ.enação. A.nalyst' i o projecto de lei, o 1· ientnndn ns mi. 

nha•s consid erações de conformidade c01m · ns dispos ições elo mt> .• no, não ele um 

modo completo, ex:haustivo, como não dcv.er ia fazr r, mas des ta ca ndo os assum

ptos em para,graphos salteados. Nllio posso, 'J)ortanto, Sr. P res idente, dar a. um 

discurso nessas condições uma fórma rigOl'Osamente ]Jarlamentar. 
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Eu disse, no principio da minha allocução de hontem, que vinha estabelecer 

urh simples colloquio, e tanto assim que a minha 1Jalavra de quando em quando 

ia sendo dirigida pelos apartes, com as quaes eu m.e deleito, não os apartes tu 

anultuarios (e como sou um homem que gosto de invocar os 1JreceJentes, invoco, 

portantQ, o precedente que aca.bámos do presenciar, ainda hotie, por oc.cas ião d~ 

fallar o Sr. Deputado A.ff.onso •Costa), mas os apartes opportunos que auxiliam o 

orru:lor . 

Senti que l10ntcm eu nãQ pudesse desenvolver pler.a.mente as minhas idéns a 

re,~peito do en;;ino secundaria, porque tinha c1e sacrificar a exposição da matcriu, 

naquclle ponto do projecto, ás injuncções da hora, em face do reg imento . 

Corre-me, portanto, o d.ever de J10je complelar as cons id·eraçõcs que exp endi 

a t·espeito do ens·ino secundado entre nós . • xão voltarei atrás para reproduzi r 

umas tantas considerações, f.ilhas da m in hn experiencia JJedagogicn. )16s não 

t: · tamoo em uma academia de sciencias, estamos no Pal'lamento IBmzileiro; 11ão 

dio;cutimos aqui questões scientiflcas c littera t·ia.;, tratamos de saber .o que pod~

mos adapta r a respeito deste ou daquellc assumpto, e foi este o principio que m~ 

guiou a palon·a quanto a.o que cham ei a funcção prop.edeutlca do ensino secun

tlario, v;.~-ci-vi,~, pnrallelamente á funcçã.o pt•inC'ipa.I •elo ensin·o, que é n. fun.cção 

eclucativn. 

:mu sou obri.gado a acceitar, com as rrstricções que cu .hontcn1 declar,ei, a 

i<léa dos clous cyclos, mas sem que M~ cHvisii{) dos cursos tlrej•udique os i.ntereeses 

copitaes elo ·ensino sccuncla.rio. 

Antes de tudo, não concordo {)OUl o pra'Zo ele ete annos; é muito. Aos 12 

annos, unta creança, na tlulioria elos crusos, Yae pal'a o curso secundaria. 

Os n1atriculndos nos lyccua, ctn regra., destinam- ~e aos cursos supet'ior.es. 

Tire-se ao ensino secunda.r.io e56e fim utilltario, c nã.o haverá frequ.enclu nns 

respectivas aulas, 

A theo r ln prégn. differente mod•o de ver: o pnsino SP~Il n<lario nã.o é 11nra fa

z<'r doutores, é .parn. educar a juventude. 

DPvin :::r1· a.srrtm, mas não é. 

O :unur pelas lNtras, o omor ela arte pela. al't.e, em moteria ele ensino, não 
Pxi<:te in<fel.izmcnto espal·hnclo em nosso palz. 

UM SR. DEPUTADO - E' preciso despertar. 

O Sa. CAs'rno PJN~·o - !Ma~ não é a força de mecl idas legisla ti v as. E um 

dos vlcios que mais concorrem, no que toca aos costumes, pa.ra. a clecadcncia do 

'})OVo bra7.iloiro, é essa. .faqta ele esf!)ontn.neicladc parn. aprender t:lntre os nossos jo

vons concidadão'; a anela de "aber, a paixão elos livros, que nos intelloolua.e< 
ele raça no IBrazil é aelm imvel, ·não é gemi. 

A falta desse amor espontanco pcln. cultura intcllcctun.i é ·excepção em pou

cos, é o commum no resto. Si n(Js >tivC'€scmos os melhores CUJ'sos "-CCUnelar ios naE 

melhores condições elo mundo, mn19 qué não habi'litas;;em os .respectivos cliplom ~clo• 

ao curso das academias, verinmos os lY•CC\lS abandonados. 

Não pm~ciso de mais provas, basta o que acabamos de ver no debate da horA 

elo expediente, quamdo o lllustre representante <le Alagoas, ·occupou a nossa atten
pcr iot·, Spenccr, a respeito do ensino, 
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çâo. O curso gymnasial é como uma náo que cor r~ perig'{): todos a quer,em aban

donar. E a proposito da lei em vi•gor, concedendo uma segund-a êpoca de exames, 

vimos o appeJl.o do illustre r epresentante <'!~ ·Alagoas a.o Governo para abr·ir uma 

Htlvula na concessão a todos os preparatorianos, e assim teremos a reproducção 

dessa jornada tristíssima de rapar.<es, que per ten iam ao commercio e a outras 

classes, abandonando seus misteres afim de obterem um titulo para os cursos su

periores. S-i S . Ex. , o Sr. Ministro do Inter ior, se d•eixasse levar •por eBBa inter

pr etaçã-o da lei, segu ndo o douto rep resentan te de .~ .lagoas, nós .poderia;mos d-izer 

que tínhamos preparatori{)S fe itos este anno para duas gera<;;ões gymnasiaes. 

Quel'O di zer ·com estas minhas cons ide rações incidentes, sobr e mais uma ten

tativa de -trans!lerh dos lyceus a fr.equenci.a escolar J)Rra as bancas escandalosas 

de ex a mes parcellados, que o obdectivo Pl'Opecleut ico, preparatorio, do ~nsino se

cundaria ê itudispensu v,el, que ni\o ·ê só mente ed·ucaJcional, COlHO hon tem eu ex

pendi, mas eleve ser encarMl o sob o ponto ele v ista utilitar.io, •o de preparar os 

nlu mnos rpara. as academias. 
N~te caso, reduzido o cu rso a seis annos, os tres ·Pt"imelros annos, com 

algumas materie.s annexas, o q_ue, em rigo r, ê dõspensavel, clisci·plinas complemen 

ta res, sob in-tuitos p raticas, para a educação co m.pleta do al umno, não sóm~nte 

constituirã-o para a m ocidade estudiosa, q_ue não pôde proroo·a r seus estudos por 

cil·cumstancias ln-clepen<lentes de sua vontade, não sómente pr{)porc ionarão a es.sa 

mocidade a edu caçã:o pratica, v•isancloo o cidadão e o homem, na sociedad e c na 

fam ilia, como deverão habilitar (d·evia ser dispos.Jtivo ex-presso ela lei ou do re

gulamento) ·para cer tos cursos de ensino especial , teohnoico e profissi·o nnl. 

tDe maneira que, opreenclüdos os tres annos, com ou sem essas materias an

nexas c complementa res, o a lumno J)Ocl c.rá se retirnr .com um dipl<>ma que tenha 

esse effeito a q_u e eu a,llucli e o ele habitltl -o para wgro.nomia, ag·dm•ensura, phar

macla, odon tolog>ia , vetcrinar in , notai,iado, commercio, opilotag-cm, telcgraiJ)hos, es

col!ls normaes elo primeiro g.râo, e outro" cu rsos do rnsino es·pecial. Desde que o 
indivicl no qui,esse cu n,;ar escola no t·mel de primeiras lettras devi:t arpi'e.~en ta r a l

testado de q_ue tin bn, pelo menos este curs·o, este primeiro cyclo, ou attestado de 

hnrbilitação e m escoia de p t·imei ra s lettt·as do Ct"ino su per·iot·, si crearltl (l<'; e111 no,su 

paiz semeN1antes in-stitutos. 

Tra nsposto o 1J l'im eiro cy1rto, o alumno, QUCl'<'nclo proseg·uir, não verà p1•eju. 

cl ica doo 001 parte os seLH.:; C'S'fo r~os , .com urma Ol'g.d .nb~açào muito .espooializada, con1 

uma autonomia tão accentua-cla como dá o projecto ao pr-imeiro cyclo do Cltlr. o 

gymnasial. 

iNão m e oppontho, repito, ao ca racter pratico e defoinibivo elo primeiro çyclo, 

na falta elo ·ensino superior da s primeiras lettras em nosso pn·i7.; mas não se >n

troclu za e<;sa innovação, aliás utll, em nosso ens ino, -com prejuízo elo curso f·otal 

do sc.gundo g ráo. 

Send{) aBa·im, Sr. Presidente, o al u mno, concl uiclos os primpiros trcs ou qua

tro a nnos, CUl"llO fundamental do pr{Yjecto, c desejando contim·uar os seu" estu clo~, 
estes só terão e•ffeitos opropedeuticos si o Interessado o d·eclara r, nos termos re

gulamentares . 
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I!Jestinnndo-se á engenharia, terá de submetter- sc aos programmas co mple 

tos c c envolvidos. de ma th<Jmaticas, physica c chimica. 

oProgrammas completos c dei:;oenvolvidos, digo-o mui intencionalmente, porq:>e 

não ~e trata aqui do ensino apenas dos methodos c das id€as gerat•s em que e 

procura e-ducar o oraciocinio. O a'lunnno deve, como pretendente á m::ttr icul a em um 

cur~o superi or, n prender mai5 e Jna.is drsC'nvohrioda mente certas ma t~l'ias. 

JSi elle quer seguir medicina, segundo n dcloração C'm termos equivalentes, 

cllc vae cu rsar dbrl.gatoriamente, como in t rucção pro•pedeuti.cn, além da s imulta

neamente educacional, as cadeiras de physica, ch imicu e biolog ia. C:ntre parcu

th~i. : cu dist ingo a lnst rucçã.0 d·e ed ucaçã o intollectual. 

Si quer seguir direito, elle, além do curso geral thcorico e pratico, é obri

gado a. cursar, pelo~ p1·ogrammfls completos e drSt,nvolv.idos, historia e lat1 m. 

Por nm is tt ue desme:·eça o lalim, ·brucha.rel que não o sabe é lPigo na .;ua pro

fissão. (•iÜpo i.lulos.) 

A b~tse do direito propriamente di to, do direito civil, é o cli•·cito romanu . 

• ~prender os fr>Lgmentos do Digesto em traducção fr>lol1ceza ou po•·tuguczu é be

IH!I' a scicncia pelas melas medidas. 

1<~ si nós não queremos simpi•C€Clentc Jheoristas como magi~trados ou como 

>t<h'ogtt·dos, t.nmbem não quéremos 0 rnbula, porque n~ ca~o " differença en tre 

o rabula e o bnc.harcl é simplesmente uma questão de titulo. 

l~u não f.aço injust iça a. clas•c dos solicitadu re<l : h a rabula;; que sn.Gc>m mal~, 

.~oh qualqu er ,ponto de vista , que os .ba,chn reis. 

J!;stâ vendo V. •8x. que, além de sua missão educativa, tem mais o ens ino 

sccundario completo o bacharelado em Jett rns, ou como quizl'rem denom in ar es ta 

missão propedeutica para o curso sup·erior. 

Não quero abundar em ' consideraçõe.. em que h ontem fui cl uma amplitude 

\"Pl'dtttdcirarnentc n1assante na tribuna (não Cl?JOdluf,o.~), mnR não qner.u proseguir 

sem fallar em log!ca, sociologia e psychologia. 

tAch o prim eiro que tudo que as duas ultimas scioncias ainda ·não estão clcfi. 

ni Jlvamcnte fundadas. 

,\ t·e~pcito ele logica, emitti cons idmações hontem que me parecem suffi clcn .. 

t l'J para cond emnar H sua Inclusão no ensi·no secu nda r io. 

A, rcsppito ele psychologia, qual será a do pmjccto? T eremo a. psychologla 

inglcza, que baseia sua noção fundamental sobre 11 as•ocinção de ldéas'! 

AindA. será esta psychologin baseada ao eslu-Jo ind in:cto do espirito, ou cO H

duzicla pelos velhos meth<Jd•os dA. in tro -lnspccção, abondando os trem endos " iP 

flndaveis problemas ela critica dos conh<'cimento', conforme n. e~;cola de Kant? 

Ser[L a p;;ychol<Jgia rr.odenna, a psy·chologia que s diz experimental ? 

:.VIas estn está se fazendo. 

Como é que nós vnn1os min istrar n alutnnos el e sr ls an~nos d-e curso secun. 

(larlo uma sciencia que a.in<lst occupa as mais gTavcs lucubrações c a<> conlro. 

versias mais illustres da Europa e da Amcrica? 

Achava melhor que, suhlnd<J á a n thropologia, nós, professor.cs do ens ino se 

cundario depois de t•el'rn os mi-nistrnodo aos nossos discentes noções de phys.Jo.psy_ 
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Chologia, introóu:úsl:len1o.::;, não corno un1 preparatorlo, não .como uma materia a 

parte, mas como elem nto àa llistoria, inLroduzJ.SSernos o que o ullemãoo cha

rnam viHk61UJó'1JOhulogio, psychologia do pov·o, a psy<:hologia collectlvu, em Uiu 

en tido todo sociologico. 

E' a nova in tUi!;ãO de critica historica, que nó,;; aprendem<l6 por 'l'aine e JJOr 

Tarue, e muito w at;; va~>la~osa Que esse_; co•nhooimentos eruditos de hlstoria, 

onde muitas vezes u individuo sabe perfeitamente quaes foram todas a<> dynas

tias do,; Phar>tó · com os resp;;ctivos nomes, e, ()ntretanto, não tem a intuiçã..o do 

que [Oi a alma do povo cgy.pcio. 

Pasoondo ao curso supl)rior, não vou tratar do que se prende â. meJicina ou 

á engenharia. EnLendo que o projecto, além de falho foi incoherentc, !>Ois que ell~ 

de!:ice qua:si ás n1inudencias da or_gnln i;._aç;.ão do ensLno secundario c gual\da siltHI

cio intciwmenLe n J' pe1LO do ensino superior, no opre.;uposto de que o Ministro 

sabcrâ improvisar muito mais pro\·eitoa<:unente etn medicina, em direito, em en

gonharia, ~~ que cn1 en-sino secundar! o . 

E não é uru u c ou;; a q ue ~c diga não ter a importancia dovida. 

:-<o cn ·ino jurídico, alguns pen-adores como Saleilles, lHauo; er, Passos de _\li

rttnda, entend-em que, no começo dos .,;;tudo:., deV<: se lnstlt u<.r o que ~6 chamo. 

propedeutica gera.! ao ~tudo das sciencias sociaes . 

De accôrdo com elloo, me•noo quanto ao modo de orga•nizar essa cadeira, por

que prapedeutica geral no estu<lo das sc;encias <leve ser uma. di c iplina que habilite 

-imlJlesruerite o alumno a entrar noo estudos respectivos, sem os embaraços pe

culiares a um terrer.o desconohecido, que o e;;tudanle vae trilhar pela primeira vez, 

não é uma syonthese, porque estâ. condcmnaJo este modo de ensinar deductivo, 

partindo da synthwe para a a·nalyse, a não ser, e com o tino devido no ensino 

pr imaria. 

Eu deLxaria como exame de conjuncto c fi•nal o de soc iologia. 

~ã.o acred i to na scicncia sõciolGgiC"a, como ume. sciencia fundada, segund!J 

quer Augusto Com te: nem vou até o pto;;simismo de Tobias 'Barreto, que não ad

mittia que fosse pos.sivel ao espirito hum ano submetter a leis propriam nte scien

tificas a comp-lex idade e a instabilidade <los phenomenos sociaes. 

1Cr e.-, que, " '" rct W"v rewoto reretll 'JO fu ndado a sociolouia, da mesma ma

neira que jã. fundamos a biologia e outras ciencias. 

A;ntes di to, po rém, entregar uma tnl ca·d·elra a um professor do ensino se 

ca ndario para ministrar aoo seus alumno os conhecimentos da ·ociologia, é in. 

cldlr no erro que jâ. b1•ilhtlnte e genialmente foi combatido por Sylvio Romer<.., 

quando l~lVe de m udar ociologia por logica. 

Eu collocaria a "ociologia, ou phiiosophiil da.; sciencias soctaes, não no cu1-;,•, 

~ecundario, mas no superior, c no õm do carso, co.mo synhhese dos estudQE> ofei

tos. E s' algum espiritc s<'epU.co dos ,ab ioo d minha terra se risse da minha 

i~mbranças P U apunraria a - llewa.nha, porque não ha cousa tneJ hor, para se con

ven<.:PT ro o \Brazit, o o que &ponta r o exemplo do estrangeiro. 

Na Allemanhn, dc;Jtor em philo ophia é doutor em direito: o curso de .Phl 

iosophla comprehen dc as sciencias sociacs e jurídicas, porque a LoUlemanha sabe 
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cias jw·idicas e sociaes. 
E eis uma questão .importante de programma e de methodo, que o projecto 

d~ixl> a, Hrbitrl<;. adm i nlstr~tivo . 

. o curso jurídico não deve, mais do que rnunca, subordmar-se ao estudo das 

sciencias sociaes? Xão convém •para a cultura nacionat do direito, na. accepção 

ampla do vocabuio, que os cstuJantes s e famillarizem com a. sociologia, como a 

~ntendcm Spencer, Tarde, <Gracf, o que importa di!zer assimilação elos princípios 

geraes das scicncias que tecm por ol:Yjecto a sociedade humana? 

.. ·lssim, em vez ue s;mplesmente versado nas scicmcias jurtdi c<~s , cujo exclu

sivismo nas academias rCtiulta no bacharel adstricto á s imples decifração de for 

mulas, O legulciO i•nsu!udo na ohermeneutica, teríamos legistas que SOUbessem pel' 

fdíamentc quP o di reito não é mais do que a consagra ção na lei de uma nec~s;i. 

clade ele o•·dcm social e política. 

Mati, eu não es tou fazendo aqui a critic.a do que não cx·iste n.o progran11nll, &. 

critica do organização fundam ntal, ou elas bases, dentro elas quac· a utor izamos 

o Govel'no a reformar o ensino superior, porque o projccto entrega á boa von

tade ou ·á in.spiração dos re. l]) ctivos mini terias a organização dos Clll\'lOS <le en-

genharia, de meàic ina de direito. 

);:ã0 me '!)arece qnc seja ele bom aviso essa latitude conceilida ao E xecutivo . 

. '\. questão é de monta. ACóra o ponto con troverti.do sobre si as scic,111cias ju

ridicas elevem ser •minist1·adas simultruneamente com as sociaes, ha ainda o de se 

saber qual dos dous annos deve prevalecer. 

Ha ainda a questão dos methoclos . 

A este respeito, S r !Presidente, h a a fazer algumas coi'siderações. IPcrg:m 

ta-sc: dada a hypothe.se ele que o curso juridico-social obedeça ao tYPo a.llemão, 

model'no, ao typo progr <sivo em que o bacharel não sabe s-implesmente legisla

ção, hermeneutica, e umas tantas comas que me parecem com esta a rte brUhan

ti~ima dos ouriv~ que trabalham em filigranas; mas sabe perfeitamente o cri 

tcl'io historico e sabe comprehender perfeitamente pela: eondiçõe mesologicru; o 

cl4;positivo legal , O JHOprio eS>pirito da lei , as necessidades de ordem CCOllO ruic~, 

.moral, inlcllectua:J, q:Jc fizeram aflorar na legislação respectiva o-s dispositivos, 

que não estão ali! pelos eapr1chos da deusa Egeria, mas como resultado ele uma 

necessida de saciA.!, dadn essa h;1JOth e, quaL o methodo fundamental? 

.\ questão não é só' de progra.mma de estudoo; a organização de um boru 

curso depende ela escolha dos methoclos. Essa questão de methodo deve se eonflar 

no reg:.~ lamento? Não. E' uma questão basica . 

'Pergunta-se : será o methodo propriamente jurídico? !Mas, dizem pensado

res de altG monta: é um methoclo muito dogmatico para um curso de sc iencias 

jurídicas e sociaes. Será o mothoclo elos economistas? Objectam outros que f> um 

mcthodo muito decluctiVQ. Será o methoclo estatístico? :\!!:as, a respeito de esta

tistica, é preciso notar q:Je é de todos os instrumento-~ logicos o mais fallivel. 

A estatística é na mytholo.gia de nossa superstições de modernismo uma da$ 

deusas que mais são con•::-utaclas c que mentem mai•3 ; depende de tantos coeffi-
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ci·entes!... :.vresm .... I os seus dc.,ignios mais modes tos, quando se diz que. o Hw 

de Ja,neiro tem um milhão de hal>Ita·ntes, fundados os calcul.os nas a.pJJrOxiruaçà<!:; 

mais sérias, ahi vem a cstat>stica e di z q:.>c tem ~2 O mll. 

Esta é a gl'Oesa estaüstlca, a .me no;; sudcita a consequencins erradas. .-\.. esta. 

ti stica qua litativa , que dá Jogar á f'tl>ndação de e colas scientiticas, como aquella 

em q:Je o genio 1u·mm oso ele L ombroso tan.to soube 1)reoccupar o mundo, é a que 

accumu1a os ob ices . O sabia ita.liano, r espondendo aos que impug·nam o seu modo 

de avaliar os coerti cien tes, repli cou valen'!,emente que não se tra tu de .mera apre

ciação n:.>m etrica ; elle se se rve, ·obretud·o, do valo r qua.litat iv.o de-sses coefficientE..,;, 

do al·cance dos indices cranea.nos, ,por exemplo, eloquentes q uando IJO'JCos, mats 

s igni·fica·tivos tdo que, e1n outras circumstancias1 os grossos algarismO$ . .E' uu1a 

questão .cJiof.ficil e iDeus nos liv re de >fazermo· estudar no ens ino das sciencias so

cütes .e jurid'ic:xs ;por este methodo . 

,será o m ethodo h.istorico, tão illustrado por ·Savi.gny? 

.Mas, :hoje é um .metho.do insu ff iciente, porque temos o mcthodo anthropogeo . 

g ra•phico, ,de que tanto prov.eito auferJu (B uckle, quando aprecia o p hcnomeno social 

pelos fa.ctores do clima, das alti tudes, <las coordenada-s , pela situação, naturc<a do 

terreno, orientação dos ve;,tos, prod ucção das chuvas. E .•te methodo, r . Presiden te, 

é .unt dos que tecn1 Ul~t.i's fo.::.nent,tdo o progr csiSO das sclcncia ..... , mo . .Jernam cn ~ e. 

Será o Jn etho:lo experimental? !Que grandes .duvidas não ocCOIT~ll a este res 

peito!? IPóde-se el e algUJ]la ftórm~ subouettcr á observação CX!!Jerimcn ral o pl1eno

n1eno social? O maiislrado, ao 1ncnos em cr i1nin ologia, pôde cuproveitar a l.g-uma 

oousa, n a obscrvotção das condições variavcis do phenorneno, sujeitando o <lelin

quen te a situações d iversas? Quan.clo a1 ão seja o magistrado , a idêa. não é v iavel 

sob o ponto <lc vista. .peniten ciaria ? .São estas, Sr. 'Prcsiclentc, as mil considerações 

desencontradas que su r,g irào a respeito elos methodos; quacs os mc;hores, de que 

modo <:ombinal-os; allm de que o estudante de <:l ireito não continue a ser o deco

rador subm·isso dos pe>ntos formu la.clos pela cadeira , s em esplrito de c ri t ica, sem 

ruprender a {lbserva.r, c omprovar, ind'tlzi r, fil iar, concluir .acert~~;damente. Nas bases 

fmtcla.mentaes ele uma refot'ma do ensino superior d evemos fechar os olhos a essas 

d·Lfficuld·rud.es, SilllP lesmente porque temos m edo da •tontura á 1bein:a do abysmo e cte. 

vemos confiai-a á vrofi.cienc.io. omnimocla dos ministerios, secunda<l·os ou não IPOl' 

quaesquer comlili'SSões nomeadas oa. seu .t alante ? 

E', !Sr. Presidente, não ha .d,uvicla, é declinar da competencia dntellec t'Ual elo 

Congr.esso .Legislativo do 'Paiz .para d iscutir esta questão, que ·bem pôde ser ven

tilada, •cOJn vantagem, entre outras pessoas de noçavel merecimento, ·consinta-me 

V . .Ex. citar um nome que .mu~to póde illus trar este d ebate- o nobr e Depnt&do, 

o Sr. •A.ugu.sto el e oFre1ta , o la.'Urcado professor de direito, que se d'istinguiu como 

1egislador na !Con stituinte da iRepublica, .aquellc que está 1)erfeitamenle "'os casos 

de dizer quaes os m eóh odos, os 11rogrammas, a ·or.gan•ização mais viaveis a respeito 

do ensino !publico nacion.al. E, como elle, mu.itos outros, S r. ·Presidente, no caso 

d·e debater m.rugistrai.ment e, como d eviam os fa,zer, este assumpto . 

Nã.o quero fazer nes·te momento do meu disct~rso u.ma monção qiogr~lüça 
ou uma nomenclaóura de 1)cssoas competerutes na materia, dentro desta Casa . Qu~ 
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óutras .ponderações os clis r.inctos medicas com assen to nesta Ca.mara não aventa

riam? !L em bro-m e d.e que quanflo se creou a ca dei r a de bacteriolog ia, no Senado, o 

illustre Sr . !Barata I-Uobeiro fez uma. da enenn.cas, 1a.1ve>-< a r: aixonadas cri ti cas, eom 

a s ua prO'funda !Ilustração a r es,pE;Jito d esoo. no vidade, a fi,g urar no en sino medico, 

em cadeira destacada .e a.ut noma. 

O anno passado, me<.mo a proposito da ca deira de c:inica ele molestias tro pi

caes, nós tive.mos aqui um .debate animadiEs'imo . 

. Como, ·pois, nós, que fomos zelosos e minuc!o:sos a r espeito do ensino secunda 

rio, yamos ntrflgar á inspiração exclusivamente a dminis t rativa esta ques tão 1tão 

sci.entifica, que só .a·o .me,ncior.AI-a, [a z tremer nas suas proprias .pernas a presum 

pçãü do que se .ju lgar mais .;ablo neste ,paiz'l 

O SR. ELYSEU GUlúHERME - Então prlnci;p>emos pelo .principio. 

O SR. CAS'!'RO I INTO - Mas, como nós vam.os pdncipiar pelo princi<pio? Posso 

assegurar que é principiar pelo .fim dizer L'<Jl ma te ria de in s trucção: o Governo 

. pó de fa'l.er o que qui zcr. (A.tpouulos·.) 

DiEso nós tod·os estamos conv.er. cidos. :VIa·is tarde talvez te nha necess ida de de 

,·oJtar a este assumpto m enos pc.-fullcto •·iainente . 

.\. cri.;e elo ensino vem das ad min istrações . (.A.~JOiocDcilOs g el'C" . ) 

A onda de corrupção, que n\·assalou o en-s ino neste paiz. c que desmoralizou o 

mestr e é, póde-se di-zer, a onda de conupção poli·ticn , que tem degra·da•do tantos 

serviços publicas em no€so 11a!z. 

0 •SR . BALTHAZAR BERNARDINO - .-\ crise ê moral. 

O SR. ·CAS'l'RO P lN'l'O - .-~ cri se é mora l, di z bem o nob re Depu tado. E s i não 

houver a,d ministrado rec; de ensino decididos e dispos tos a afast a r esses ciro:;ulos 

co ncent ricos do favo riliano em torno da acção bencfica " regcnera dora da admi

nistração pu blica, todos nós dcv•emos esta r cr entes de qu.e, qualquer que seja, a 

reforma é ma:is uma bolha de sabão que a nossa in•genuidade legis:ativa solta aos 

ares d <: um futuro proximo de desillusão completa . (llliJJOÜJ<:Los . ) 

Sr. President·e, não quero terminar as co.nsiderações qu.e, desalinhavadamen te, 

venho desd ho ntem a fa>.e r sem me referir ao concurso; e des ta vez faca uma 

nova allt:Gão ao mag'Jstral li vr-o de Pi<1herro Guimarães - <> 'Ü E•nsi no P u blico». 

P.lnh eiro G uimarães a.ccumulou todos os argumen•tos que S·e podia fa zer contra 

o' concurso e ap1nou ,pela sua suppressão; c, ent retanto, eu não penso com 0 joven 

brilhan te escri~)tOr. 

E' que S . S. fali ou em these, e a qu es-tão é toda. prat ica. 

:-<o meu tempo exi.stia o r egimen do concurso, hoj e co ndemna<'l o, e o co rpo dO 

cor. te das academia,; era inveja.vel . 

. ~ .lb in o Meira tJ·i t:mphou. po r meio ele concurso de provas, apezar de ser um 

republ.!cano integro e indepedente, e fazer na -imprensa e na tribuna a criti ca ine

xoravel dos homens e cou sa~ de então . 

T ob la _, !Barreto tinha cem o competid or .-\ u.g-usto de Freitas, que já; n.a rn •>Ci

dad.e dem onst t'ava nas fuLgurações da palaYra a precocilidad.e do genio j•uridico. 

Tobias era, por indole ~ temper am ento, um lutadür, e l.ll11 dos talen tos mais 

lntra tave.is que t~m t ido o nosso melo. 
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]!;Jie decla rou gli€1Td á socegada c e teril idolatri a dos mestr€s consagrad-os ; ~ 

e com o camartello da c riti ca ma is renovadora 'e<n n ossa historla mental dcrruiu 

no ·es·plritü nacional a ve lha iBastil ha dos pt~eco nceitos de origem [ranc€Za, em 

materio de sc:cncia, c abr iu nova êra na orientação philosophica, vrincipalmente no 

que toca aos nossos €studos j uridjcos e soc1aes, que não passavam m uito além da 

velha rotina da jurisprudenda por tugueza . 

Tobias 03arreto. que pod ia sa b'e r mu.ita cous·a, menos cui' V.ar gen.u flcxamente 

aos scnl1orcs e deuses do di a, em um concurso publico, em que tinha como co..upe

tidor a aguia, que .dopais se fez notar nos mais altos voos da intelligencia, impoz 

se ao .m ln isterio daquelle tempo c fo i nom ead-o . 

.Sem o concurso, forç-a é con fes;;oa r, as ad ministrações republicana" nomeatoã.o 

m onarchi ·tas a.postolizantes. mon.archistas militantes para o ensino uperior. <n es

mn quando Pe reveiam os ca'!ldida tos no tab ilidades no ensino, t •·ruzendo uma ba

gagem d·e ob118S s·uoperiores publicada-s sob re as ma,terias d e uma cadeira vaga? 

Quem acredita que ha ja um g-overno. neste paiz republicano, que nomei€ para 

a Aca.dc.mia de Me:licina ou d·e Direito um monarchista confesso, porque sabe mui

to, porque é professor emel'ito, escri.ptor clistincto n sa ou naquella especialidade, 

como se l'n.pu z·eram pelo concurso, 80b a mona r-chi a, .-\.lb.ino Meira , Benjamin Cons

tant e outros? 

S i nó<; ·cstive~;scmos na .-\ lle.manha eu di ri a: não .precisamos debater a questão; 

nada ele concu rso; ~stá cond emn adD pe'tl critica autoriza·da. Mas não !' a algum a 

cHffe rcnça entre as cond·lções pro.priamente bt·azi!e·l•ras c o que existe "- restpeito 

d-o ensino na •.\ llcma·nha? Como ê q ue . queremos conclui r da Allemanha para o 

Brazil? 

Inferir da .-\ll e.m a·n l·a para o Brazil é, a•pezar dos a deptos da logica no ensino 

secunda rio, commet ter o illogismo m>t 1s flagrante que se põd·e imag>nar. (A!J Oia

clos. ) 1 ' ' :r ,-""' 
O SR. ELYSEU Gun~HERME - Em rel ação ao ensino nem a F rança s e pôde 

eq uiparar á .-\11cm nn ha . 

O SR. CASTRO PINTO - Dizr.m que o concu rso d0genet·ou; mas qu.e não tem 

degenerado? 

O Jury, e magi t ratu ra togada c ou-tras Instituições, até o proprio ens ino te ecn 

degenerrud·o . 
Esta med ici•na climina tori a, das ' ablações a r-esp.eito do que t emos de imper

feito ou viciado é das peiores c das ma l" d·eploraveiB n•este pai·z; por ella chegar

se- h-ia a eJi.minrur tudo . 

Sim ; o co nc urao tem muitos defeitos, mas o •Peiot· é o que decor11e do favori

tismo e do patronato, d·andO-S·e aos governos a faculdade de dispensai-os , segu n'<lo 

outros r eq ui<;Jtcs doe prova de capacid ·a.de . 

Os que sobem á alta ac1m ini tração, quer da U nião, quer dos 'Estado~. esta

rão liv r.es por a ca so dessa .pecha de partidarismo. PATA q~e o c r'iterio a dministra

t ivo 'õ siga o ca mi•nho do .iusto e do COI1\'eni.ente? 

Com o é que entre a prepotencia governamenta l, que é a regra ncs·tc palz, 

!tpr na.s mocllficacln pela in.dic11ção oas cong regações e o mereclmrnto do indlvid·-JO, 



se pôde. vacilar, quando e<>se mer.ecimento encontra a mai{)r das .garantias no juizo 

publico, que se firma. 'l10S <:oncursos, 'llma vez sejam ·ectes sérios e mora!lizado&? 

Qua~ são as obj.ecções q.ue se faz·em a.o co.ncurso? 

.Prim•eira: -é a.J.eatorio . V()'U <fazer concurso sobre direito ctiminal ; s-i me cahe 

.por sorte: ·«cr.imes contra a prOIJ)riedade», eu -i'l1v.oco o aleatorio do <:onc;nso para 

ex·cu sar a m.in'ha i.gnorancia. na materia; a,penas sabia ·bem o .que ·ha. sobr<:> homi

cidio . Eis a esca~)a toria. 

Mas para um sabia, que con<:ot-re á.s provas em uma ca,cleira ele enslno superj.or, 

não se ;pôde invocar o aleatorio . S i não sabe tud·o, ·não concorra a.o provim.ento ,d a 

cwdeira. 

Demais, a <:ongt,egação seria destituída de todo e qu-alquer discerruimento si 

não ' conhecesse •quand<> as cl·eflciencias do <:aJndtdoa.to, ·que esbá peran t e ella, p<>r ma·i·s 

de ·um gene-ro de pl'Dvas, a sua capacidad·e, .procedem da ignoran.cia ,g.eral na m:a.
teria ou apenas <:>m rnJn uciosidadi'S, em um assum1JtO ;particular de d<:>terminada 

scle'ncia. 

Discutindo sobre a anatomia da cabeça, e;;se concurrente serê. stmiHesmente um 

dentista, si invocar a S'lla in•felicidad·e n<> ponto sortea,do. 

Allegam mais, contra os concursos de :provas, o acall'hamento, vercl-a.d·eira inhi 

bição em certos indivld'll os nervosos. 

li<Ca•nhamento, 01atural ·em moço, quantD aos ex.aanes do cu rso, não , 1)6de ser 

invocado em favor d·e quem v.a.e todos os dias occu•par a tribuna para ifallar a seus 

discípulos, que é um auditorio mais exig·m1te do que va.r.ece. 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES -E' 'Um1a cousa séria . 

O 'SR. ·C.AJSTRO IPINTo- •Quem é ass;m acantad.o fica -em ua casa (hilan'iia.cze)'. 

O concurso não é }Jara se faz·er a sel·ecção dos sabios, mas ;para se aquilatar 

da idonpjdnde de ·quem saiba transmittir a um auditori.o d-os mais difficeis, co·m.o 

o escolastlco, os conhecimentos qu.e elJ.e possue (a'}Joia.c/.os) ; e .para. isso é Pl'eci&a 

e.Sta qrtal>dade exterlor da ·pa.lavra facil, corr.ecta, insinuante, attrac-tiva . 

A.Uega-se ·bambem contra o C0'11Cut o a pt•epo tencia e j)a rcia.lidade da comrnJs

são ·cxa.niLnadora. Mas a congregação é .prepotente e rparc1al q'llando tem de esta

belecer o seu veTocl·ivttllln a respeito de um individuo que, al·é,m .da congregação t em 

o •pu.blico ~Jara ju!gal -·o, 'em um torneio de pr<>v.as soJ.emnes, como não será, Sr . 

[Presidente, no tal concurso d·e titulas, CX:al).1ina•ndo lrlvros que o individuo tenha 

p'llblica.do? 

P ·ois não é sabido o que é a paternidade em :materiü de livros? 

E' -m ui to di.fficil,. ás vezes, provar a paterndda{l.e ·c1e um livro; e mui tas gra

lhas ha que teem as .pennas de pavão com que .se guindaram ao Parnaso, mas n-em 

por isso deixan1. de ser gralhas, coniSa,gra~das ·emboTa, mas as mesmas gralhas da 

vulgari.da.d<:>, que .deixaram a.pen•as de ser obscuras. 

'O esta~gio ... 

O •estagio, como? 

•Quem acredita que possapJOs i11tr<>d'll;<·ir no;> no~os cQ<>·tuqnes a docenci<t liv r e 

da· A,HÇ1'1lap ha. 7 



-121-

Quan<lo os frcguczes do magisterio pedem os preparatorios eormulados em pon

tos minusculos, para filarem na prova escripta, como se ha. de estabelecer essa 

docencia livre, em que o professor va.c provar, pelo aproYeitarnento de seus disci

pulos, pelo m thodo de seu ensino, que elle é um dos mais ca.pazes aEim de preen

cher as ca deiras no en-ino publico ? ! 

<Estas m inh as considemções, 1JOrém, são r·estrictas ao ensino superior. 

•Qu anto ao ensino secundaria, si nós estamoo lfallan<lo sério c si o Governo tam . 

boetn vae agir eriamentc, o remcdio ê a escola normal do 2° gráo, a escola normal 

em que o individuo c habilita a. er profe&>or de disciplinas do ensino secunda

rio. 

Para a m'<ttricula nes ,as escolas cxigi.J.·-se-na o attestado ou o diploma d~ ba 

charel em lettras ou cous11 que o valh11. isto é, um curso completo de preparato

rios. 

Si •elle teve real aproveitamento nos sets ou sete annos, e, depois disto, cur. 

smr a escola normal do 2° g1·&o, 'Pó de esquirvar .se ao concurm . 

.Não ~i. porém, como se pód adaptar esta minha I nbra11ça ao ensino su-

perior . 

~·vJ:i.nha I mbrança, não; é o que se dá no paizes e trangciroo. 

De facto, não temos escola normal do 2° gráo. 

10 indi'vlduo aprende mu'ito goograph!a ou francez. concorre á en.deira de fran

cez ou g•eograp11ia, mos.tra conhecimentos extraordinarios e vao o c cu par a cadeira; 

mas .eU.e é memb ro de u·ma ~ongregação, deve saber aJ,guma causa mais, noções 

de inglez, al!emão, não estar alheio ãs outras dhscüpHnas, pela solidariedade tntre 

as Jinguas, com o especialmente nas ci<lneias entre si. IDo contrario, quando jul

gar a respeito de exames e "otas de ca<lernetas nas outras cadeira, estará simples

mente a decidir sem consciencia, :\Tão s e póde ensinar uma só materia exclush·a

mente sem o concursQ de muitas outres. 

E as sub tiruiçõcs? ="ão ha um só de nós que não soja obrigado a saber mais 

algum a causa, nlém da nossa. cadeira, para, em um momento dado, substituir um 

colle.ga. de rn11 g isterio. 

E' por isso, é ~Jor eESa interdependencia das matet•!ns, que Pinheiro Gui.mar:les 

chama o ensino secundaria de - ensino integral. 

Ora, dizer que um 1>rofessor que só .:ab~ g eographia preenche oo fins peda

gogicos do ensino integral. é uma contradieção nos proprios termos . 

.Não admHto que o indivi.duo pToporcione. mi,;istre ensino integral sabendo 

u rn a só rnateria; porque ensino int gr.al é a corrcllacão IPhilosophica de todas as 

mater ias e d isciplina~ que constituem 0 curso, à<e modo a que em histeria se re

covdam as m•athc.maticas, a ]Jhyslca, etc. 

•São estas as considerações que sou o 1Jrin1eiro a jul.gnr desallnhavadas e in 

competen tes (não apoia.ãos geraes) o que não digo por modestia. 

Devia, .port"m. fadla r a. toda a Camara. com este desa ··ombro. -porque, sendo 

professor. do ensino secundaria, tenho tamb~m uma cadeira ne. ta Casa. c não 

podia cem trahir á minha consclencla, á minha probidade profissional. d ixotr de 

me exprimir nestes term~. 
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Vou epilogar 'Sr. !Pr esidente. 

Disse eu, no começo de meu discurso , que sou um de ·crente: não ClX!io em 

reformas; nã-o é por faltn de r formas que o ensino te.n decahi-do (a.poicV(ios) . 

.-\. maior, a mais terrível, e a mais d prJmen te das pri!Ssões que soffr·e o pro

[C<;60r é a dos pacs de Llimilia . 

Estes nã-o ped,em que se ensine a seus filhos : pede"'' que se os approve ! 

E I)Stá aqui um teste.nunno pe:•soal; eu j á ten•ho pO"ovocado inim iz-ades sim.ples

m ente porque tenho queddo ser rigoroso, não só no ensino como nas bancas de 

exame . 

. -\ lém da autonomia I!Scolaslica d<>s ·p ri vilegias cs tudantinos até ás valas aos 

professores que querem e r energicos, a · ma.nifestações da via publica, Sr . Pres i

dente, com impunidade c á. ve:<es co m a prOll1'Ja connivencia da policia, temos o 

ramcor dos ,paes para nós outros representantes; são nossos eleitores . E porque 

razão, Sr. :Presidente, os paes exigem o di,ploma e não ex·ig;em o sruber? E' só

mente .por culpa dciles? Podemo attribuir ao coração de um pae este sentimento 

desna.turado de querer um diploma co.mo albarda scienti·fica para seu filho? Não, 

,sr . :Presidente, cabe á sociedade, cabe p rincl·palmente á socieéLade politica, a nós 

politicos e par.tidal'ios a cuLpa •maxima nwte ponto. Si o talento e a competericilt 

vencessem caminho por seus J>roprio esforços. si o nullo não foose ade.ante do 

que trabaH1asse, si neste paiz, o sab~1· fo:ose a m·elhor rccommcndação, si a !Ilus

tração não PCldit;se muitas ,·czcs ,pa ra se apresentar ao m undo official a mão be

ncvola de algum Meccnas, -pois do contrario seria sempve tida co.mo s us;peita ; si o 

talento ~ a illustraçã.o e im'!>uz·esscm pelo seu proprio mel.'lecimento, o en sino e 

teria remodel•rudo, r~erguido J>Or si mesmo. 

Elle. para se regenerar effectivamen te. não precisâria de reforma desd·e que 

o saber c a idon·eidade '!leste paiz pudes!:'em iJr pare. deante, !POr si mesmos e não 

precisassem sul:>ir reiteradamen t-e os degráos palacranos J>a ra que dEWOis de mutt<>s 

e repetidos beijamãos tiv-e<;se a Tecompensa de seus es forços no mundo offimal. 

(AivoialLas . MtiiVto bam) . 

'E' a lei econocnica que domina todos os phcnomenos humanos, 

O ensino n - te pa-iz •ha de ser avnlia<lo segundo a su•a cotação no m evcado. 

Nós sabemos 1Jerfeitamentc que, com as nova exigencias dos partidos r epu

blicanos, saber é aõquirir para a consciencia oasos de <luvtd·a e h cs ibtçã.o em que 

perigam o interesses IDllterla·es. 

Saber é elevar a dignidade na comsciencla analytica, pela q ual nós a dheri m os 

ou não, aos actos <la política, isto é, aos actos <1 ue importam a{). interesses da pa _ 

tria; saber é ter vocação mais decidida para a moralidadP, porque esta começa pelas 

idéas, embora não fique circumscri·pta simplesmente á ej ucação intellectual. 

E' certo que sabe·r é Q p ior dos trabalhos para os que qu izerem atravessar a via 

do mercantiolismo republicano em no&a terra. 

Quasi que tcnoh c me<lo das minhas proprias palavras, mas, Sr. Presidente, quaes 

qu r que fossem as conscquencias dessas palavra,;; que poçlcm pac<sar opela r ethoric:<. .. . 

O SR. PEloRo MOACYR - Perdão, V. Ex. está ·no lemma da regeneração dos 
costunws, 
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O SR. CASTRO P INTO - Mas, não acredito em lemmas a este respeito, só acr e_ 

dito na verda,je dos fact()s positi vos. 

A r egeneração do- costumes não ê uma simple.;; I>hrase. A' regeneração por si 

mesma, ê urna especie <le motu -continuo. Não creio mu ito na regeneração dos cos

tu mes q uam do os propr ios interessados na manutenção elo stcLt"-q"o recommendam 

uma.;; tantas causas que não • tão d i."postos a cumprir. 1ão seríamos nós políticos, 

c eu m e inclu o nes te numero, popque, .si qui z.esse ser anelhor do que os out ros não 

estaria aqui, estaria como S. João Baptis ta comendo gafanhotos e pregando n o 

deserto (?"iso); não seriam s nós politicos que nos rcgencrassemos a nós mesmos. A 

regeneraçãlo <los costumes depend e o meno. p()S.Sivel dos ·politicos. 

Con•heço <le longa da ta o i Ilustre Ministro do Interior; s·. Ex. ê um politico, 

mas um dos menos politicos que ê poS!õivel dentro das fileiras d e um partido : natu

reza •modesta, opel'o•·o, competente c orie•ntaclo (apoi.cvcllos); S. Ex. ê um mo jeJo de 

administrador. 

S. Ex., dentre nós outros polit'cos, pcrmitta-me a Camara insistir na affir

mação, é um dos typos m a is p erfeitos do administrador hon e.s to e e~<terioso . (apoia

clos) ; mas praza aos cêos quo S. Ex. não tenha como successor a lgum m>nistro q ue, 

ao lado da legislação q ue sruhe d esta Casa, faça outra parallela, a legis lação dos 

escandalos, em que o estudante ·r eprovado em uma congregação, appcllan Jo para 

o Ministro , é approvado c,lcpois, em recurs o ele graça. 

•Sim, não d epende sóti1lentc. de.s tc Mi•nistro. Sei que a orientação J o aétua1 Governo 

ela Repu bHca para bem da Patr ia é re tirar o mai-s poss ível da administração a prc.s 

são par tidaria. mas irá á fr ente a salvação ela propria Repub lica, e a d ignificação 

ela IPatria será continuada? E ~ i não fõr, q ue >ha d e ser des ta reforma? 

FLCLt"s voci.s. 

R epito a min ha ima gem d,e ho•ntem: si duran te longos annos a administração 

não se· empenha r €ru uma campanha de todos os instante,;; contra os abusos quas1 

todo.s do ordem parti jar ia, em materia de ensino, faz emos ago ra um papel de sacer

dotes de uma religião morta, que sabem perfeitamente que nem ~lles nem os ~cus 

ouvintes acred itam na que estão dizendo. 

Tenho concluído. 

( 1lf1,ito bem~· >ntLi,to bem. O o1·aclo1· é v ivCl1nentl' f e! .'cit<Lclo.) 

O Sr. Arthur Orlando-Sr. ;E'res icle nte, é sempre per'goso fa .llar cl pai .~ •ue 

um Deputado como o que acabou de occupar a tribuna ; ma o Sr. Ca"tro Pinto 

fa ll ou hontem com tamta bravura intellcctual e m oral, co m tanto desassoCllbro. com 

ta nta eloquencia que, ao calor de sua palavra , vibrou minha alma cama vil>m 

a terra aos ra·io elo sol . 

Sr . Presidente, ao calor de sua prulavra, dei um aparte. 

S . Ex. contesto u o meu aparte ; cu repliquei; S. Ex. treplicou; eu ped i entào 

a palavra . Foi o m u mal, ou antes, foi o m eu castigo . .. 

UM SR. DEPUTAno - Foi um bem. 

O Sa. ARTHUR ORLANOO - ... pot'que, Sr. Presiden te, tive Jc pas~a r uma n ,,icc 

N n claro a copia r pagi1nas e paginas de r elator:os el e ministros, para hoje poder 
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r esponder cond ignamente a S. Ex . E, pela manhã, antes de vir para a Camat··a, tive 

de ir a um consultoria m ed:co . Narrei o accn t ccij o. O medico censurou o m <)u pro

cedimentv c disse-me elle : «Você :n ão sa:be que padece de arthrit ' so.1o com fundo 

neurasthenico?» Eu pensei que seria preferivcl a inversão dos termos : «Vócê não 

padece de n curasbhenia com fund o a rthriti co?» . 

:VIas a mu.; a da medic;na ·é d ig:na irmã da mu.sa da fu!.cidade . 

A gente deve t·e.spei tal - a muito, m esmo porque, qu an j o ella entra em casa, a 

gente, quer queira . LJUCr não, ha de ser f el i z . 

Depois di sse : «QtH' vae fazer ?» le V ou responder a Utn meu co ll ega» . C(•Faça, 

m as reduza a cscripto o qu e tem a dizer. )Jão é muito comn1um, não é usual, ma.:::, 

faça - o. •Aliás, o senhor t em necessiclaje ele poupar muita força m ntal, sobretudo 

a memoria, r o senho'r, redu zindo a c..:;cr lpto o •l U C tern a ·proferir, n~esmo pela pre

guiça de escrever, neccssa rian1ente poupará muitas palavras. ((E si me derem apar

tes?» Ellc ficou embara~a d o, mas, depois j i •c : «::-:lão re.>ponda ab soluta m ente. 

(Ri80.) O aparte é ccntra ·ino ·ca ,~o. Con t inu e no seu r cgimen -dietet:co, no r cgim<)n 

lacteo vegetal>> . 

t(E as c.:trnt-5?» 1cA.s ca rn es brancas, a caça, respond u: a a-lta caça.» 

11E as fructas?'> ((Bem cozidas.» Disse cllc: «As f ru ctas &São boas para a aEulen

tação. mas devrm ser bem cozinh adas, é o p r ocesso emprega 1o ultim>Wlentc pelo 

celebre professor M clchnikuff. 

"- ão ~tá. cc.~tcnte . pt:rguntcu -m,• elle, com o r egi m en pre.:;cripto? Si não esti 

t:iat:sfeito, po~so pa :-~ a1· outro, II IC-d f!co á ua vo ntad e.>> 

<<:\Tão, sen hor, mu ito obrigad·o, est·:>U '-'.H1tisfC' itiss:u10.» 

Sr. Presidente, recorde-me de t er Ji j o. em m e lembrar ondL', porqu e, pc-:o 

horror que tenho á tribuna, sinto que foge-m e a 111 l'mor ·a, essa deusa magnan ima 

que 0.3. grego , com o se. u a<lmiravel se:!lso pratico e in ccrnpa ravcl gen io poetico, 

fizeram co mpanheira inseparavel de Jupiter, quer no Oly m po . quer no Párnaso, e 

Ce cujo con .. -sorcio nasceran1 as primeiras ln u.~as, á n1 a "s vC'lha das quaes, lVIemQria, 

que ora ass im o seu nome, prestava h omenagem o filho · Iuerido de Apollo, o popu

l ar~simo E sculapio ( c·s m edicas sempr e tiveram muita popularidade ) e se curvava 

r cl'er cnte o pro prio t empo , qu e t ud'o <l e.s trôe, Satunno que devo rava cs propr'os filhos; 

- C0n1o dizia, recordo-me que li en1 alguma 1larle . que ha na v iJa cuoral, uma }(•i 

tcrrivel, mui t o embo1·a protc<l te a con ciencia - é a qu e pune as f a 1t as dos paes 

sobr e os fi l hos até a te rceira e quarta geração , e esta lei exist e ma '.:- terrivel ainda 

no mundo politico, onde mui tas vezes é a ccnte.s ima geração que ·paga a falta ·que 

mão commctteu. Cem effcito. todo;; se ju lgam com competencia para discutir esta 

questão c com direito para propõr r eformas q ue aff l rmam .ser a o lução do pro

blema . 

Mas pouccs, bem pou cos são os q ue t êm bas tante coragem 1Jara confessar a sua 

lgnorancia e bacitantc escrupu 'o pa r a Yacillar dcante da formação <1 um juizo de

finitivo . 

Cada um quer impôr o seu <:ystcma, sem se l embrar que pelo simples gosto el e 

fazer um ensa!·o , .submcttcm- se mil•ha r cs de conscienc'as, mil harc~ de >ntelligencias 

i\ uma r egra uniforme, que mui tas vezes não passa ,:e UmíL cr eaç;ão fantasio.~a de 
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um ~.pirita utopista, porém, que ·póde prejudicar perniciosamente a centenas el e 

gerações. 

Entretanto, senhores, a moci<lacle é o orgulho, a ma·ior r:.qucza de um paiz! 

Seus des tino.s, portanto, não llO<J.cm ser abandonados áquellcs que não trepidam fazor 

della, mocidade, um objecto ele experiencia em anima vi/.i! 

O que vem dito não .se applica a nenhum dos m €<nbros da CornmissãOo c muito 

menos ao em erito r el ator elo projecto; conheço-o to<los: o Sr. Teixeira Brandão, tão 

notavel por seus trabalhos sóbre medicina, quer publica, quer privada; o Sr. L eão 

Vellbso, de cuja cxubcrancia de ,;aber e louçania <le c.stylo, todos os dias dá teste

munho a imprensa desta Capital; o Sr. Jo~ é Bonifacio, herd eiro do talento c elo 

quenci a dos Andradas; o ·sr . Campos Cartier. sempre tão reflccti clo e ponJcrado; 

o Sr. Anthero Botelho, tão modesto, quanto i ilustrado; o Sr. J oão Vieira, p.lrtad iH' 

de vasta erudição; o Sr. :Passos Miran ja, tão artista ela palavra, quão me~iculoso 

:nvestigad·or ; o Sr. Valoi.s de Castro, .que desempenha o seu mandato com ta·nto pro

veito para o paiz quanto 'br i•lho para a igreja, ·C o Sr. Affonso Costa, autor ela cxcel

lente memoria que vem illu.strando o projecto. 

Mas, Sr. Presidente, como dizia, qualquer que seja a importancia do;; outros 

problema s ,sociaC's, J)Hra uni 1n a gTan·de questão é a do Clns ino publico; para mim esta 

é a que: tão el e todos os t empos c Jogare.;; , a que surge cacl·a V<'~ ma·s complicada, a 

que vac do na~SciJncnto á n~orte das s ocicjacl es . 

A razão é simpl es : a sociedade ca1ninha c nós qucren1os saber, procuramos sabc>r 

par a onde ella vae; não nos contentamos de olhar sõmente para o 1Ja-'sado, qurrr

mos adv:nhar o futuro. Senhores, o qu e vou dizer svbr c materia de nacionalização 

do cnci1JO não passa de rc pro cl uc:;:ão - devo confessar - do que teruho, por tnais 

<' e uma vez, dito e escripto sobre o as_um;:Jt2. M as confC3SO qu s'nto o malor 

prazer nes ta rcproj uc_ção, porqu e vejo qu e não ·é de tl':ojc, vmn d-P longe a tnin :: a har

monia de vistas com tão eminentes espiritcs, C1m assuiTo tcs de tamanha importanc:a. 

Cct_n a thEoria do caucal: mo psychico, acceitH":tdo as idêas c 0 3 c;:o.cnt:rncn tos 

co mo força cvo~u tiva· no seio do determinismo universal, o probletna pedagogico 

assumiu importancia cap ·tal, tornou -se o .prob!enla el e s problemas. Como j á tive 

occasião ãc dizer, sua "'o!ução dcf:nitiva scr:a a r ealização presente de todo o apeT

fe.içoamento futuro, si a<> o:oc ic;dades, em sua ~scenção ev Jiutiva. não f ossem e<ll ba

raçaCa,s pela força ela herecl tariedade. (Mnito bem.) 

Não dcscan lwço a importancia dn organização do trabalho, da organização <lo 

cred ite, da organização da prcv idencia. ~1a<>, todos est e.;; expedientes economicos, 

para pro<luzir~m to j os os seus salutar% effcitos. precisam a.sscntar sobre a base 

mais larga e -ma·s so·l ida d·a edu cação . 

Scnh ore.s, emquanto não se fizer uma ed u cação qu e dê o sentimento da efCica 

cia do trabalho, qu e coll cque a força m ental do homem acima das convenções so

ciaoo, que faça o ccrcbro (lo homem um centro ele activ;dadc, e ·ao me.smo tempo 

um 'fóco ele luz, por mais deslumbrantes que sejam os r esulta:dos da civilização, 

POI' mai.;; que m elh orem as injustria.s, mão m elhorará a sorte do trabalhado!·; pelo 

contrari o, clla .se aggravará, tornando cada vez mais dc.;;proporcionai a troca de 

~erviç;os, Sl!bmettendo ça<l<t vçz mais o trabal•ho aQ capit!ll, 
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Tratando dos effeitos pern ici·osos da plutocracia, c&Sc estado da sociedade, em 

que a riqueza é o nervo de todas as causas, affirma Rena·n, {JUe o r emedio para o 

m a;l não está em fazer com que o pobre possa se tornar rico, nem excitar nell e 

esse desejo, mas fazer co.m que a riqueza seja uma cousa in-s:gnificantc e secun

daria, com que em ella se po&a ser muito gra:nde, muito nobre, muito feliz, com 

que sem el la se possa ser Influente e considerado no estado. 

A propriedade, diz o Conde ele Leão Tolst·oi, signif:ca o que me foi dado, o 

<J Ue pertence exclusivamente a mim, aquillo sobre que cu pos'o faz er tudo que 

quero, o que nlnguem pôde tirar-me, o qu e pcrma;ncce meu até o fim da minha 

cx'stencia. Ora, diz clle, esta. propriedade para o homem é e ll c mesmo, c sómente 

Pile. 

Scmhores, não .~ómente as reformas cccnomicas, mas tambem ainda as polí

ticas, c~ tão subordinadas ao problema pedagogico . 

O absolutismo maclenno, affirma um profunJo pcn ,;aclor, não s~ baseia sobre 

a força elos que governam, mas sobre a ignorancia elos governados . 

'Sen hores, como organismos que ~e desenvolvem, as ~oc:cclades estão sujeitas 

a uma vat· ·cdade infinita ele condições, mas todas ellas pocl·em re duzir-se a trcs 

pri•nc ipaes: só lo, língua e tradições communs . 

Nós temos continuidade <le sólo, unidade de rngua; mas falta-nos cocnm unhão 

d·c tradições. 

Em g.cral ignorarnos o que pensaram e sentiram os noS$O.S a1ntepassados, que 

virtudes o.~ anima·ram, que concepçõe- se an.in h arac11 em neus cerebros, que ~Céas 

prcs.icliram os seus acto ·. Dahi concluo a nccessida;de de nacionalizar a nossa cJu

eaçã·o, de organ izar a escal'a, de accôrdo com os nc.sso.s u.sos, costumes e tradições 

rl de aproveitar as forças vivas do paiz na formação elo caracter bras ' lei>ro. 

«Não conv-ém encarar, - diz Dreyfus Brisac, - as instituiçõe escolares como 

.. cres abstractos e isolado.o, mas pelo contra'l'iO, collocaJ -as em seu quadro natut·al , 

•no mdo social c ·polit-ico, em q ue são dest:nadas a viver e a dese n.volver -se.» 

«Co.stumam perguntar, escreve Guyot, - s0 a educação tem um fim indiv:

clual ou um fim social . Ella tem sscs d·oi,; fins ao me.Emo tempo : é precisamente 

a investi gação dos meios para pôr de accôrdo a vjja individual mais intensa, com 

a vida social ma is extensiva.» 

Senhores, para mim é precLw elevrur a questão, aba:ndonar o velho e gasto 

lcmma da centralização ou descentralização .para cons'clerar a educação segundo 

entende Dreyfus-Brisac, isto é, <mão como a CI·eação d·e tae · ou ta.es corporações 

livres ou offic'a,;s, como a funcção ele tacs ou tacs instituto.s publiccs ou privadcs, 

mas como esfo•rço c<mtinu c perseverant cl.a propria nação, trabalhando com 

todas as suru:; f-orças e .por todos os meio3 a seu alcance para uma cu-ltura ener

gica e intensiva, para o desenvolvimento norma.! e progress ivo de todos os poderes 

intellectuaes e mora c.=>>. (Muido bem.) 

Entendo por educação nacional a que sah e do proprio se io da nação , ele har

monia com a economia geral d <:>· organismo social so·b a influencia do sólo, el o clima, 

da . raça, dos ccstumcs, elas tradições, de todas as çircumstancia em cl!jo meio 

o Estado vive c se desen vo lve. (ilútA'to (J e111.) 
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Sabido o que s&ja ed ucação na cio·nal, façamos u m pouco de hiBtori a. E' pos

s ivel que u experiencta do passadv dctTame a.guLil'a luz ob t·e o pre.;ente e produza 

talvez alguns fructos sazona,dos para o futuro. 

A ~üstoria da pedagogia no Brasil pôde se-r divid da em div~rsos periodos . 

Pr imeiro perio j o - Desde a descoberta do Brasil até a expulsão do.s J e., u itas . 

Seg u ndo periodo - D esde a expulsãú dos jesuitas até a vi nda da fa m L!ia r ea l 

para o Brasil. 

T er cei ro p eriod(l - D esde a vinda da fa mUia r eal prura o Brasil até a procla

mação da .Ind. pendencia. 

Quarto periodo - D esd e a vrocla mação da Tn j epenclencia até n cha.mada para 

o Y! .nis t erio d-o Imperio do Dr. Luiz Pedreira do Couto F erraz, que foi o primeiro 

mi n . .>. tro o rgan izador da in.;;trucção pub.ica ent re nós. 

Outro perio .io {! Ue vae desde a rctrrada do Dt·. Cou to F euaz, uté a procla ma 

ção da Repub lioa. 

F i·na.lmente, o pcriodo que vac da prcclam ação da P.epublica, at é o projecto 

<tue se aci·:a €m discussão. 

Senhores, o periodo ma is fecundo. da pedagoga bras il ei ra é o per io j·o do en

s ino jc-,suitico . 

Para não gastar palavras basta lembmr que An ch:eta, com a s ua grammatica 

tupy, abriu a portas do Brasil occi ê('ntal aos descobridore do Bra.sil oriental. 

Ylas, além di;:;so, é o period·o -em · JUC florescc ra·m <Basil io d a Gama, Rocha Pitta, 

o bahiano <Gr·egorio d·e Yla ttos, e o ,,e rn a mbuca:no IB nto T eixeira :pj.nto, autor Ja 

P r osoqJ ope.ia,, -em qu.e elle V1a1ticinou os altos dilStinos d•e •Pernamb uco e ta;mbem a u

to r dos D ·Wlo-gos da,s G?'(t?ulezas (lo B?'(tsi! em 'QUe proP'hetisou, d e •mod{) chro e .pre

ciso, a vinda da fam ihia rea·l, para. a nossa terra. 

O Silgund·o p eríodo ê baJvez o '!llais esteril, apezar du c rea.ção d{) st<bSI(/,;.o li.tte

."a?'io il das med~da·s voolentas .do ~!l!a rquez <'J.e IPomt.a.l. 

""ão saNMeito com a expu'isão dos jesuítas, o m >n.istro D. J os-é I baniu os pro

.tJr ios conl,pen dios, cas tigan do com pena d.e pr.Lsão quem continua-cse a lecciO;iíll pe la 

, [1'fe d.e Y!Rnoel ~\.!vares .e ordena ndo que o ems•i•no d-e la tim d'osse dado tão s 6imen 

te .pelo Novo il>'Iat hodo do !}Rdre A.nto.nio \Per ei·ra, que ainda. ·I)oje seguimos . 

O subsidio littilrau·io consisti·a em co·bra,t· um real sohr>e cadia rul.'ra.tel d e carne 

vend ida l!JOS açougues e 10· •·éis sobre ca.na,da doe agua.rde nte fabricada no pa iz . 

. :\.peza.r d e tudo, o •ens ino publico caltiu 001 tal lh·g,-adaçã o que, neste tOngo 

;Jeriod o que vue <dçsde a expulsão ·dos j esu.itas aM a vl·nd.t. da :Daunilia re::~,i pnra o 

Brasi l, nada s·e e.nc.o:ntra digno ·de mençã.o, excepto a C I~eaçtLo :la cad·e.it:t de rh·.~ 

tor lca e ·POe'l ica, .pa.r a. ser dada a s:•l v a A.!var'eng.a, a cujos ensinamento se deve a 

formação de S. •Carlos, •Mont' Alverne c outras .oradorc-3 de it;ual coti1u r no. 

Com a v ind·a d·a fa m Hia ~·eal para o !Brasil, <:o.mo ·el'a natural , desenvolve-u- se 

o ·mov im ento intell ec-tual ·bnrusil eiro, e D. ·J oâ'o 'VI, qu•e em da d J ~s :etn·as, encar

regou o !Genera·l F ranc ioco S tockler de organ'iz>a.r um -proj ec to de i.n<Ht·ucçã'o pub ltca . 

O General F.ranc'sco Stockler apresentou o eu .projecto a D. J l)ão VI, pro j ecto cu ja 

orga niza.çlão cons istia em <'J,i'Vid ir o ens in{J em f]u a tro e>tadios . O pri meiro compr" -
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h n<ha tod'D.s aqucllcs conheclm~rytos, ;>em os ~:UJa•es, 'd 1:,<iJ. o G<meral StocJkier, n ão 

se comprehende um cddadão. 

O segundo e·tadio comprehendia todos aquelles estudos que vinham dar ao ci

dadão uma eluca~ão integral , wma educaçã:o que dizia rc.;pei to a todas as mani

festações da alma humana. Era a educação de um ,cidadão per.fe.ito e acaba,do. O 

terceiro estadia exigia os estu dos que ;, ram ncces<;arios c in d•hspensa veis para que o 

cidadão pudesse matricular-se an qualquer ac!Ld<>mia de direito, d e m ed ic ina , ou 

de enge.nha•·ia. 

Finalmente, o quarto estadia conuprehendia o c;;tu<los pa.rticulares que con ti

tulam o objecto das e"colas de direito, medic in a, e engenharia e até de theologia . 

As ,prLmciras escolas ch•amavam-se 1Jac~ayog·ias c os m estt'es poilayogos; as seg.un_ 

das institutos e os m t rcs instihttor·es; as terceiras !ycet'-8, com o hoje, e os mcstl'es 

pro[essm·cs, c as quartas acC'<!Uimias e os mestres l ntes, como ainda 'hoje. 

A proclamação da Indepcndencia do iBrasil devia trazer com o consequencLa, o 

melhoramento da 'instrucçã.o publica, ma.s assim nã:o succedetL, POI'que, oo mo os 

.estadi.stas, porcoccupados com as grandes agitações, politicas .ele então, .não pudera.m 

prestar attcnçã.o ao oprob:ema q ue, entrcbmto, m ais oiz respe ito ao progre o e •ao 

desenvolvilmento dos povos, ~omo é o da instrucção publ ica . 

A;ém dil3to, pred·cmJ navam .então as idêas ~os theoristas lfrancezes .para os 

quaes tudo que <liz nx;p ito á instrucçãlo publoica deve ser ~eixado, c omo elle.s ~~

ziam, á in(]u encia salutar da liberda~e, da e.mulaçà'o e .ela concurrcnC'ia. 

A L 1 de 15 de Outubro de 1827 man<lou crear escolas de primeLras letr as em 

todo o !Brasil, isto ê, ·C-111 toda.,; as cidades, , ,lHas •C ·lug·a.res ornais populosos. Seria 

aduptaclo 'O sy,tema mutuo ele ensino ;, os professores e l'iam ol ri gados a ens inar 

oa. ler, escrever, as quatro .operações fundamentacs d.a anlth metica, fracçõe.s, .systema 

d~lmal , proporções, ru<limc.ntos de g ometria e doutr:na christã. . E · sa J'efor.ma, 

acanhada no tfundo e na fórma, foi um verdadei ro fiasco, que os ministros que 

se succede1·am na ~pasta do Impcrio não fizeram senão ·a_ggrava r a.inda mallS , 

.o.Jl eganrlo mn seus re:alorios, como se lê, ora, a falta de estabelecimento , ora 

" In com petenoia dos· professores, ura a insu ff!ciencia dos vcncim n tos. 

:loJ:cnos dco 3tortunudo se pódc dizer o en<>Lno sccu.ndario. 

I ~. tabelecido desde 1821, <lez annos depois, em 1831, pa.ssou .o semlnari) Jl p 

R. Joaqui m por uma reforma, em v irtude da qual foi crcada uma cadeira de ?1La?teJO 

P. cxe1·cic:io ela giH!.nlc• nacionC<!. 

Só mente em 1 37, dc!xou o S"mdi~-CLriu Imp cwiat, corno então <:Jra conh ec1d0, de 

ser um s eminu·io dobrado de ·urna escola militar, para se transfol'mar em um ver

dadei ro instituto de ensino secun da r ia •ob a denomin•ação de CoUegi.o àe P edro II, 

reforma importanti<>.shma por ser o inicio de um a educaÇão i•ntegral. 

o curso consta'Va do <:Jnsin.o das llnguas latina, grega, france:ba e i!'gleza, de 

rherorica, do.s princi pios elementares de geographla, historia, philosophia, zoolog1ia, 

botanica • .minena,log ia , chimica, physica, arithmetica, g>eometnia, algebra c astro
nomia. 
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Ma'· tarde, em 1 41, foi rerc.rm uJu o regulnnnento , não só por ter pa.recido 

no Go,·e•·no in uffici nte o prazo de ·seis annos ,pa!'la. .:> ensino de todas as mute,;a 

, .0111 o po1·que nos primeit·os a;nnos eram ~xigidos dos al·umnos estudos para os quaeri 

ainda n"-o tinham a inte!Ji.gençia basuwt~ clcsetwo!viéLa• . 

• xesta" cond'çõe.:<, foi o curso e!evado para sete annos, (}ll1 vez de seM;, endo 

0 primeiro an no alliviado do ens111ó de arithunetica e geogna<phLa, que 6 !\[)parecia 

no segundo; a Jatinidade, que occupava tres an.nos, pus ·ou a ser Jeccionada em 

cinco; a histonia natural fo itran ferida do terceiro 1>a.ra .:> quinto anno; u phytiiCa 

,, a cl.imicu elo quarto e quinto a :IIIIO para o quinto e sexto, a philo.sophia do quinto 

e st•xlo para o sexto e sctimo. 

r.1· aàas pe·a lei el e 11 de .-\gosto ele 1 27 a.s .\.caelemi•a•s ele Direito de S. Pnulo 

l ' do t:ec:fc, nutls tarde o c·m1inario de QjinJa foi convertido no Collcgio das ~~rb.'s, 

d · accôtdo com os es t atutos annexos ã.quella lei, c em cujo capitulo relattovo â.S 

matriculas se lia o S€-gu intc: 

«Sendo net.:essarlv que os estudantes, <JUe hOUVNem de matricular_se .nas aulas 

juridica.s, tenham a conveniente Idade c o:; estuuos previas que ]>reparam o ente ... 

dimcnlo para prospenlr nos maiores, nenhum po<lerã. matricular- e sem apresentar 

•·ertidãu de ifutdy., pela qual conste que tem 16 a.nn s para cima, porque só desta 

é poca em el·eantc poderão ter os neccssa.rios prcparatorio c o e~irito m edrado e 

disposto para bem conccb r as materlati da sciencia a que se dedicnm e discorrer so

br~ ella com mais madura rcf,exão. 

HJunlarão tambem certidão de exa.me e •nPPI'Ov.ação das llinguas latina e frnn

<'ezn , tle •·hetor l<·a, phllosophia racional ·e moral, arithmetica e geometria. 

«O conhecimento perfeito das Iin.gua · latina e franccza , sobre <leYer entr3r 

no plano de uma l,oa ln.strucçlo litteraria, para conhecimento dos livros classicos 

dp toda a litteratura, é peculi-a.rmente nece.;:;s.ario para os estudantes juristas. •n 

primcim esta. scr:,pto o Digcsto. o Codigo, a;; Nove:Jas, os Institutos e os borus 

l!v •·o.s ele <i·irt•ito romano, o qual, posto que só hn de set· cl~mcntarmente ensinado 

neste curso jurídico, deve de força ser estudado, bem cl)mo as instituições de :Pas

coal <le :\.fel!o Freire, e algumas outras obras jurídicas de autores de grande mota, 

que andam escri1ptas na n1e~ma llngua. E na segunda &Se nchnm tambem cscriptos os 

melhores livros de direito natural, publico, c das gentes, .maritimo e commercial, 

one convem consult,3r, maiormente entrando e tas doutrinas :no plano de €Studos 

do curso j uriclico e sendo cscripto.s em francez muitos dos ·livros que devem PO<r ora 

servir de c<Jmpendios. 

rd) e tu•do da rhdorica é tambem in<Iispensavel a.:>s que se ded-ica.m .a, jU-r is

Prudencia, porque o advog;do <Ieve sater a eloquenC'ia do fôro; e a arte de bem 

fal:ar e escreYPr muito nt'Céss.a,ria é aos que 1louv<lrem de ser õeputados nas as

!lembléas ou e mprega<Ios 11a diplomacia : e, .uma vez que a rhctorica se ensine como 

r.om·é.m, rmais ·por modelol! do que por arldos preceitos, scrã. mui proveirosa aCJo 

flnR propostos, nã!o sendo tambem i·ndiffCI'ente, runtes neccssaria e util, a.os m<Igis_ 

trados, quP. têem mnitus occasiões de falia r e escrever . 
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•<A ,ph ilosop.ltia racivnal apura o entendimento e ensina a.s regras de di scor.rer 

e tlr·ar conclusões certaiS de lJrincipioo; o que é assás nece.ssario a to<lo hom em 

litte rato, e particularmente ao junsconsuito, não só porque tem necessidade de saber 

disooi:t-.e r com precisão to<las as materias, m as porque, sendo certo que .nem tod{)s 

us ca.sus poclein especialm t>Jlle prcv .. nlr- sc e acautel~r_so nas leis, de forca ha d" 

estender-se ,para casos identicos a identica razão de direito. Parte della é a lém 

•lllitu a ar te crit·ica, que ensina ava.liar os quilates das provas e conhecer onde se 

encontra a ev.idencia mora.! ou a certe?<a <le duvida do testemunho por docLLmentos e 

afflnnações verbaes ; e a mo·ral ou eth ica, é como a ta.sc ou antes o pr im· iro de

.:;-rau para o estudo <lo direito natural, (!ue é a pri.meir.a e .a mais fu ndamenta l scien

'"a qu<> ueve .occupar o animo do ju riscon ulto, c01mo o primordial assento da j U

ri ·p•'u<lencia. 

Não é .men>Os necessrurio nem menos utH o ensino de aritlbmetica e gcometria; 

esta pc1u mu ito q ue concot-re patra se discol'l'er com m e thodo, clareza, precisã o e 

exactldão, o a q uella porque con vém que a saiba todo o homem, afim d.e conh ecer o 

me lhor methodo de contar, c Lil'ar desse con hecimemto os multiplicados s ubsidios 

•lUE> ellc póde prestar nos usos da vida; atiém disto aproveitam muito particu J.a,r_ 

wtmte ao <wag•JSOra<lo, adv.ogado ou d' plomata que tno exercicio d·e seus respec tivo: 

<}ll tpregos acharão repetidas occnsiõ de aoppl\car com proveito os principias que ti-

veram deste01 dous i'IDpo.rtantissimos ramos <le screncias m atll ematicas.» 

Admira que deste .modo ainda d:scorresse o Viseonde <le Cachoeira, auto r dos 

•s ta tutos, qu,an1do já em 179:2 Co·ndurcet th1ll a apresentado •á Assembléa L eg isla t . '" 

Franceza os seus jmporta<ntes projectos, c Diderot, em 1785, havia pul>licado ua 

notavel exposiçã:o, que ~crevera a pedi<l<> de Cathar.ina II, a «Semiram is do Norte», 

tratando da org.an ização d~ uma unh·ersidadc 'lla H.·ussia. 

·~E ' nas mesmas escolas, dizia Didcrot, que se estuda.m ainda .hoj e, sob o nome 

de bellas lettl'as, d ua Jinguas mortas, que não são uteits senlio a um pequeno num ero 

<le cidadãos; é ahl que se .as estud.allll durante seis a se te ann<>s sem aprendel -as; 

que sob o n ome do 1-hetori<:a .;e ensiu.u. a. arte de rallar a.ules da de ope.nsg,r, a. 
arte de bem dizer a.ntes de ter idéas; que ob o nO>me de Jog.ica se enche a lista <las 

subtt:ezas d•e Aristoteles c d·e sua .mu ito su.blime e muito suttil theor ia. do syl•lO

gismo; que ~e desenvolve em cem pagina.'> obscuras o que se p.ode.ria c:x'1)or eJa_ 

t·amen te em quatro; true .·ob o nome de metaphysica se tra·ta do t émpo, do espaço, 

ilo ser, da possibilidade, da e senci a e outras theses of ri volas . , . e nem wma palavra 

de ·historia natural, nem uma palavra d·e boa chimica, llll'LLito .pouca cousa dc ,phy

sica, qlliaSi •na.<ht 'de expe1·iencias, a inda menos <le amüomia, nada de geographia.» 

O primeiro m:'!l i.;tro refOI·mador da i·nstrucção ·P'ublioa, quoe tivem O< foi o Dr. 

Luiz P ed rc.ir.w do oContto F erraz, P!!la extensão das m~id&s que poz em pratica, 

abrangendo a esph era inteira do ensino, prhma1·io, secu ndar.io e superior. 

Muito concorreu pa ra o novo estado el e co usas o Dr. Jus ti·nia·no()· J osé da JOOcha, 

c:rue, sendo encarregado pelo Governo de vis:tar e examina.r os estabelecimentos ele 

lnstrucção pub'lica, aopr~sentou um Ju.m hno.so r e!ato r io, etn que pô& o d edo na ferl<l•a. 

•le nossa educação. 



-131-

.. ,o, pa,e.s dos a:lu mno>, ('..õcre,·ia .o Do· . J. da Rocha, tU.udido,;; por d~ploravel erro, 

não [){.'(!e-m aos dit·eetores d e collegio que enslnem a seus fllhos, mas s·im:l}lesmentc 

que •>S habilitem n'O menor •prazo po Lvel c com o menor incom•modo dclles paes 

c de ;;<•us filhos , para os exames de prepnra·torios das no ms aulas 5uperio r~.s. Sob 

o.sta conchição, os estudo acanhavam- se e perdia·nuse. Os ,a,]UJllnOS mal começa,·am 

u hat-iloit<tr-~e. a frtuia m para o collegio de Pedro II, onde .ganl1avan1, a cab. d<' 

um -ou dous .a.nn.os. o ·di.p:omn. -ele bacharel, que lOS dispensava do 1receiado ('X'an11e 

~le pr.ep.w1·atorios
1 

ou a.prove·ttand.o a bcn:gnida.de c empenhos, que nas -escolas r:;UJ)C

I'Iora'< de;ta Cap ital tanto <facilitawllm o> exames d·e prepaTatorios, f.a,zi:t.m-se aqui 

~!J!HfJVá.r <l i1U.l eonelu !t· em S. Paulo com o estudo de .histo.ria e rhetor·iC>t e plüJo_ 

<;ophia, como o entend iam os eJGa,m'n·adores da'quella cictad·e, aJS suas habllitaçõe.

pn.ra o .ingresso •no curso juriclico, .unico fim que a:~nejavatn alcançar». 

Em 1 8.5~ I)Õd·e o Dr. Luiz iPe-lrei r a do ·Coutto _Ferraz cxpad•ir o sl'U l'Og\Ula. 

m(lnbo, cruc, s i -não é ·uma obr.a perfeita e aca.boa.d;t, contém salutares preceitos sobr<· 

a .t11strucção prima Pia c secundari.a e sobre a illlSJJccção -e ·fiscalização e.scohvr . 

·Q·LLc'\.nto oo rr1 ag·tsterio, .o Dr. \Luiz ·Pcàrei.ra do C'outto Fcrr.a;:?. nãfo orga1niz()u 

~soolas no.rmacs , rpc\as .razõe.."i que expoz: enl seu rclatot~io: 

«.Ba . .3ta, ·po i ·~ . que p·or agora vos obs0ryc q·uc, sc.m })e~e;oal habilisMn10 e 'CledL 

ca<lu PHI'a m&ntcr e d·irtgir U•lllla. h1stituição de tal o.r.dem, e tendo deante dQS olho~ 

v exen1[1lo das e."icolas •norma es -cstabcleclfuts -em alg;urnaa 1Jrovincias, que nenhum 

t'ru.cto dc.l'ac.n 1l>Ol' cath::ut daquella. faltrl, P•:.t.rcceria por ser11 duvida Jm.prudentc arr1S

~nr grandes .som mas c perder inutil uwnte o tempo preciso par.n. -no fim de a•lg.ums 

u.nmos \~uppr.i mir-sc a. &;cola que se orcasse. Teve .por isso o lGo\rcr·no por tirue1ho'r 

ex.per:-rncntat· u.n1a. 'llOV,l instit.u iç:ã:o c acho·u ma..is a-certado ir educando ()S futu.roc; 

tnc.stres .nas iPl"'Opria.s esco~~a.s publicas, aproveita~ndo-Sc ne-ste in tuito alguns menina:..: 

lntciJi.gL,ntes. Serão e.~tes <:o·! locados como adju nto.s dos proressores mais babeis 

com tnCKlica.s r brituiçõe.s, até que vão g radual·m·ente progre:dindo no ·e-nsino, a ponto 

do podt~1·en1 reg-O:r a.s rnc.sanas -escolas, quan do va~garem, ou as que de novo s·e .institui_ 

r em. P.;u·n. evitar •que Pste systema, qUe <:m parte jâ. roi adaptado na A uatria e na 

Hollrunda, -e que até certo l)Onto o •fo i tambem -em ll'rança, pucles.>e en\baDaçar o 

urogresso do -en.>ino, -tornando-o algum tanto estacionaria, foi o sua adopção entre 

'JÓS acompanh11da dos conven ientes conectivos, ta.es como a instituição das confercn_ 

<)l>lB cl\I<S pro(essorP.s ,(!m é pocas d•es1gll1adas. DS exames •r epetidos to'los os annos l' 

outros , alént de ficar s ·ubordi·nrudo ao zelo e {L vigilamcia de uma consta•nte e sr ver'l.'> 

itlJSIX>Cçii.o . If".a.r.Rllelamcnte aos ctd juntos das escolas pt'imarias , creou -ee pa.na " 

in.strucçf<o ·sccun<hl.ria no Col:egi·o -d e rpedro IT uma classe de repetidores. 

"Esta cln>'lSe tem de pr·est>u- du,as vantagens: n'ão .~6 preenche uma lacuna, que 

lia ontrito ~e notava nn. org·an izaçJão do en ino n•a'Quelle collcgio, auxiliando o estud-o 

<l•os alumnos internoo, e prestando- lhes os se'rviços que a sua propri.a, designação 

lndoica, CO<mo tambem ainda póde v it· R prepar.at· excellentes pt·o[essorcs, affeito,;; a<• 

ootu<.lo ·e â d lsclpl!.na, c com os habitos dO magister:o.• 

. De <tccôrdo com a J·eforma, o[ oi t·eg·ulamentado o o la no de e.•tttd<Js do Co!legio de 

T"Clàro JJ, sendo <l ividido o cunso em dou.s cy{!!O". 
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(f'RIMEIHO CYCI.O - 1° am,no : iLeitu,ra e recitação de portuguez; exercic io ortho

graphicos ; •gram.matica nacional, arithmetica; 12:rammatica lati'l1a; fna.ncEY.<, cOm 

~m;hendendo simplesmente •leitura, gra·mmatica e versão facil - 2° aouno_: !Latim, 

versão facil c construcção de periodos curtos, com o Hm especial de app'licar e 

record&r a~ 1'~~ras .gramn1aticaes; francez, ·ver ã'o. thmnrus e conversa; i-nglez, ·IeL 

tura, g.ramma•tica, versão :f.lRcil; ,continuação de anithmetica e al.gelYl'a até equações 

do zo gráo; sciencias naturacs, conlpr.ehendcn'(]o a 1:1 aa~d~ira, zoologia -e botamica .c a 

2" physica - 30 amw: :Latim, versão .gradua.lmen•te mais diftficil e themas; francez, 

apenfciçoa.mElnto da lingua; geometria; sc iencias n:atu.raes. comprehendend'O a 1• ca

<l eira, miner.a:ogia c geologia e a 2• cbimica; explicaciLo dos termos t echn.icQS ne

cessarios para -o estudo da geograph'ia; gcographia e ·histor.ia moderna - 4° antn.o : 

Latim, ver ·ão e thelll'as; inglez, l!l•perfeiçoamcnto do <lStud•o da Jtngua e conve.riSa, 

tt~igo.n-om·ebria roctilinca; scioncias maturacs comprehendendo 1a 1n cadeira, re:petiçãJo 

.d·e n1inera logia e geologia e a 12 11 , •repetição de I}_J<hyska c chlmica; co·ntinua.ção da 

gcographia e da héstoria modcr.na; chJ'{)J"Ograu)hia bra.si•leira e historia nacional. 

SEGUNIDO CYCLo - ·5° aomo: :Latim, verSã.o para a lingu.a nacional de classicos 

ma;ls oifficeis e themas: allcmão, ·leitura, grammatica, versão na;eil; grego, Witura, 

gramiJnaticn, ·v·ersão fa.cil, phorosoph i ~ raciona•l -e m'Oral; .geograp1h ia .e histor1a 13111 -

tlga - 6° ctJn4w : /Latim, conti·n·uação das ma terias do am110 anterior; philoSOJ}hin, 

~ystemas comparados; aHemão, versã!o mais difficil, theoHLs lfaceis; .g-reg>o, ver6ão 

mais diffic il, themas faceis; .rbetorica, Tegra.s de eloquenc-ia e de compos·ição; geo_ 

gra.phia e h 'istor:a da idad•e onédda - 7° a.nno : .AJ-lemào, apenfeiçoa.mento; grego, 

aperf.eiçoamen to; eloq:uencW. pratica, composição de <lisc u,rso·s ~ .ruanações €llll vor _ 

tugucz, ~ .quadro da littcrattu·a nacional; hilstoria da .Phii<Jso}J'hia, latim, comp<Jsição 

de discu.r.~o e narrações ; i tn•liano. 

T·ambem for.am r e.g-u'adas as aqlas dos cursos annexos ás faou.Wade.s <'le direito 

bem como as co·nd!çõe.~ para a matricula .nas diversas academias, quer dJe direito, 

queT de meclicina. 

Para a.s facU'Idades .de <'I irei to se ex i.g1am 1as ·segui'l1tes materias: portugu.ez, 

francez, 111glez, lati.m, rh<:>tor·ica, aTitJhm<ltica, geometria, geographia , bistoria e phL 

losophia. 

Para •as f,aculdadCIS de medlc1na a.s •me/i"mas materias, send-o substituiila rheto

t-lca J)(lla algebra. 

Com •a retimda, em .Prl11cipios de 185,7, (!Q IDr . L uiz Pedreira Coutto Fer.raz 

da prusta oo •Jmperioo, d eclinou de tal sorte o ens·ino putaico, qu,e em 1865 :pôde 0 

Dr. Joa•qu'iln Caetano c1a, Sllva, o Hlustrc auctor do Oy(l/j)ock e A•nazonas, escrever o 

seguint<l em d'avor do cnsin.o pa rticular . 

«Appa.rato .grande. Despeza grande, re.~.ultado pequ.en.ino. Eis ahi 'O que a-pre

senta no mu.nic!pio da •Côrt€ o mag!st<õri'O publico, e ao Lado dellc, o enei.no p.articu

Ja,r, da.ndo á ca·pita.l do Bras:•!, sem o on.us algum d.o Thesou,ro, ']lrov.e:ito 1muito 

ma1o1·. ·Por q.ue se rã:? S ustentam muitos •que é l[lOr falta de execuçãJo do a.~1:. üA 

do decreto "' . '1 . 331 A, 1c 17 d e IFeverei.ro de 18•54, o qn.a.J commtna p-enas uws 
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paes, tutores e cura<'lons, que tiver.em em ·sua companhia menin os menores de sete 

annos sem Jmpedimento physico ou n1ora1, e J.hes não propo1-cionarem instwcçã,o, 

Assim opvnolll no S-en·ado, mn 7 de J ·u·ll1o de 1864, uma autoridade g>nwis.;;ima. Ma,g 

é i•nnegavel que em toc1a · <lB partes do mundo, max.imé no IBr·fUiil, tem a questão 

do ensino obrigatorio ardu·as escabrosida<'les . !Pretendem outl·os que a pc1·petuidade 

do pr.ofeso1· publico redunda (;W I'uona do magisterio . Dizem q,ue, galgados os cinco 

artnos para <vitalicio, já ·n•ã,o empenha .esforço, qua.ndo o professor parlicu;>Lr ufa'l'la_ 

se .em incescSaTI te desvelo. Lastima seria ~que assiln .fosse algu.1na. vez ; m rl, ; no geral 

0 ,prof sor publico acccnde- se em1 novos .bnio.g com asegura·nça do futuro, e de ra.cto 

temol - os exímios. 

Nã,o ih.a quo esquadrinl1ar r•azões, que a todos fcr e.m os olhos . O mag>istei·io pa•·

ticular estende-se por orud·e •quer . O mag'ste.rLo publico mal se volve em &; paço 06-

tl•eito - ~m poucas casas e e.:;sas acanha·das. Visitem-se os estabeleclmcntc;; pubLL 

cos <'le i'l1lsti•ucç1W, e a1.a ·maxim·a parte achar_se_hão en tu.pid.os oom. um p·un hado de 

cr.ianças. Gonc(!i]atmo-s que, compeJlidas pela Qbrigação legal , acudissem a el:e, todas 

as que J1à!O o faze.m, omde cabeDiaan!'? Par·a augJncn.ta.r _'lhes o JtUU1ero, r'arn l·hes 

dar amplidão, é vndisp nsa<vel clitnheiro. E ralta o di•nhciro . A consequencla é paL 

pavel . tJ-á que o GoYerno não pó de, n·ão até as m1éos aos que pode.m, ou antes, aos 

que pod·eria·m. 

«0 magisteri'O parbicuJ.ar an<la. entre nós esc_ravizado por lei; e mesmo ass im 

Pl'OOpera mais que o magiste i'iO ]JUt·Hco. ·Tanta é ·a sua fo·rça. Dê-sc-ihe cM·ta de 

alforria e lllltuito mais se <'lesen.volver-á. E~te va.e sendo o voto do B-rasil. No extremo 

septentri~n.al do p.aiz .fez a Assembléa Provinck'l.l do Amazonas ·tuma iei, -em 9 de 

OUtubro ultimo, infelizmente não sanccionad·a, mandando que em tocla a provrncia 

foosc l·ivrc () ensinQ, ta•nto prima.rio como secunda.rio. Na Assembléa Provinc.i.al <'lo 

Rio ele Janeiro ap.resento.tLse em 9 de 'Novembro ·um tllotavel •parecer no mesmo sen_ 

tid'o e anteriormente, em 21 de :Ma io, écoa.ra a mesma aspiração no sei() da As

se.mc•léa Ge.ra! Legi.slati,,a. •Seria bem •PI'0')J.rio d-a LS•Ua eJ.evada. categ-oria ostentar 

o Jnwnicipio ela tC&rte o primeiro exemplo desta fecunda Hbordade.» 

FeHz•mente, n·este •mesmo a.nmo tfo i chamad•o para a pasta do Imperio o Dr. 

José Libcrato IBauoso, que havia dado prova de s·u·a compete.ncia em matcria de 

lnstrucção !COm a pu.blica.çãlo de seu livro - A b~t?'!WÇ'CÍ•O P'1oblioa no Bra.sil. 

O Dr. J'osé Liberato !B-arroso, porém, c1urou pouco no .governo, não tendo 

tido tempr, sen'ão J)ao·a da r novos estatutos ás 1Faculdadoo de !Direito e ele Medicina. 

'Nas Faculdades ele Direito .devicliu o curso em duas secções: 'l.ltma de s.ciencias ju

~iddcas c outra de s.ciencias -soei aes. 

Em 1869, o sr. ·Con.selheiTO Pauli>no J·OSé s-oares ele Souza, -em seu relatorio do 

Ministe r io do I.!D'pcrio, chamou a attenção para -a caqta de €5tatoilidadc ern materin 

de irustrucção publica e pa.r·a a irtflue>ncia pern.iclosa ·da politica e~n tã.o importante 

lh."Sumpto; mas por sua v-ez convenci<'lo da necess·i·d<~dc de rerormar a instrucçãO 

apresentou á Camara dos D eputa,dos ,um .p.roj-eqto <le •lei, ma;nifestando-se partidario 

d-a Qbrigator:ed.ade do ensin>O primario ~ da liberdade do ensino superior, e J)!'<L 

pondo d·ivcrsas mecll<'las, <mtre o-utr,as a creação <'le uma univCI'sida·de com quatro 
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f·a.cu l·d:ad~s , u·llla. de d·i reito, outra ·d-e m edic ina , D<u tra de mathematicas ~ sciemcias 

n atu raas, outra d-e theo!'Q.g:ia; a ·sul)lJr~ssão dos ou rsos a•nncxo.s ás Faculd·liJd·oo de 

D ireito do R.ecLfe -e S. !Paulo, a cre.a.ção de externatos ·naqu·el1as ddad·es e n1a da 

Bahi·a modelados sob o ·ty po do collegio de rped w 11, tra.nsfen:encia do ·Internato 

dü Pedro II, .pan-a ·uma ci<fad.e do imter'lor do Rio de J aneiro ou d•e Minas, Ot'eação 

de uma esco:a inorrna:l, .e .reo rg.anização do .ensi·no prin1ai"io e seo undar.j.o !(lo MunL 

cipio X cu tw. 

Comtba t id'() no Scn·a.do pelos Scnodores Zac htarias e <Pom peu, o projecto não fol 

approvado .n aqu.ella cll.Sa do -parir.:m en to em con equenci a da rctir.a da do gn.bin eto, 

em 187(). 

Como seus anteces·son~s .na :pasta do In1perio) sa:lvo .raJ'as excepções, 11ão se dis_ 

pen.,;uu de reformar o GoHegio d-e 'Pedro ·li, que :nfuo havia m ·uito tempo t inha s id o 

refol'mado pelo su.ccesso.r de Couto, F erraz. 

Com -eff.eito, ·Couto F'erraz divid Lra o ourso do <Collegío de Pedr·o II ec dou~ 

cyclos com o fito .de dLminuLr a shnultaneid a d·e d e multiplas materüus, -e ao mc~>.nO 

tempo de tornar o onsiJn·o de tarr sorte •ma~·eavel, que elle 1JUd·esse a proveitar .com 

· igun.l va.ntag.em tnznto ·8JOS que aspiravarn seguir as c~rreiras litter ari as corno · aos 

que •desejavatrn se .PrepflJrar vara aLS .c-arreira~ conun erciaes e ind:ustriaes. 

Seu succe&sor, attcnden·do 'll qu·e no quarto a:nno do .p ri.meiro cyclo se accumula 

Vf!Jm lfll!Uita.c:; .mabcr<ias .e estas acitna das forças intellectu.aes d•os a.I.un1'D·<>s, acrtbu •J 

con1 a d.iv•isãlo .do .cur,s o ·c1n dous .cyc1os e seus .respectivos .exa11n es de m•atu1r ida c\..~; 

m as pc•·mittiu que a•q.uelJ.es que houvessem cu.rsado o.; •qiUatro :pa·imeiros an.nos, me

dian t;~ llnai.cs um an.no, empre.o·ado no -estudo od.a trig·onmn ctria r cctilitll.ea, da phy31ca 

e -ohl;nicn da m1ncralog ia, c na r.epetiçã;o da botamoic.a. -e da chorogr.3 ph.in e h isto: ia 

do l:l.rasi'l, obtivessem um .dipl cma espec'.al . 

Ao S r. 'Conse-lheiro 'Pa uli no .Soa.rcs de •otuza .su.ccedeu ·como titular da ,past.J. 

d·o Imperio o Sr . Consel•hchro Jofco Alfr-edo •Co rrêa de Oliveir.a., que deu extra.Jr<l L 

n anio im pulso á instrucÇ'ão publica, tanto lJelas r efomH s qu·e propoz, como pelas .me

d·Was que a cl opto u, .a.csta ca,n do-sc em um e 'outro caso, quer pela Largueza e ürm ez.a 

de vistas quer pelo profundo cOtnh ccimento, que .ma·ni,f·e.stou, de todas as qu es tões 

'a ~nterioDmentc v.enti !ada1s . 

•«A<> r~[ormas, di zia<> tS r. Conselheiro Joào .'\ l[.r<Jcl.o €'!11 seu rel,ntorio de 1871, 

Yersarão sobre os .seguin tes pontos: 

11<1 . 0 !Rc-a.Jizaçã.o d a id·éa elo e.ns.ilno ol:·rig·a torio . 

•<<ll:a ta Jdéa, oujn. necesstdad:e e Jus tiça n1ão ca•recem de demonstraçã'o, -e qu<J -está 

prati camente admittid-a nos paizes mais ad.eanta•clos em anateria de ins trueção 1)0-

pu•l.ar , a ch~se lj·á CtS taheleclda n.o a.rt. 64 do regul,am ento •qu.e a.co.mpn.nha v d-ecreto 

<n . 1. ~3 1 A, de 17 de Fev<.'Telro de 1 85 4. N unca se tratou. po.rém , dE dar ex ecução 

11 este .p receito J egal , por ser lmpraUcavel .n.a.s ci r cumst!Lhcia:s existentes. Certa

tmente, cmqu anto. não se [LLndarem tantas e.o;colas pu blicas !;'ratu ltas quantas forem 

n ect:SS1tl"i•as, ~pn. I~a q UE" 'SP torne .pos~d~·el e f~c i l a ::::-ua frequen cria aos meni·nos de todn1s 

as localidades , o erruprego de meios coerc itivos parn. que os vaes e pc soas que tive_ 

.rPol mc.nor·-es sob sua di.rc-cçã.o lhes <lêe-nt ·O ·ens ino elem entaT, .seri a uma -clann1orosa 
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violen<l11, principaJme-ntc em relaçã o áJS e·,ass~s {l;Jjos dcficient;e.s recursos não com

po.rtam os di. pendios qu.e ex,igc aquelle ensino dado particula.rmõnte . 

I!Aú memH> tempo, .pois, que no prcrjecto se tratar de tornar real aqu.ella obri

gação, estabel·ecendo-se as cond.içÕ€6 d·e seu CUil'l!Prhmento e regulando-se a appJi_ 

cação da penalidad·e imposta, se satisfará a necessidade da elevação do numero das 

€<>Colas do 1° gráo nca pr<>porção devida, e, :r>ara gen·eralizar o mais possiv·el a in

s tnlcção, serão cr.eadas aulas .noctur.nas destinadas nã<> só ao men<>rcs de idade 

superior fLxada pam a frequencia das driurnas, 1111as tambem aos adultos, que, 

por suas occup•açõoo , só das horas da noite podem dispor pa·ra tal fim. 

·•2.• Execução da dieposiçãü do art. 1• <la lei n. 630, de 17 d·e ·etmnbt·o de 

1851 , e do art. 47 do já 'Cita-do reguhtanoento de 17 de Fevereiro de 1854 : a r.rea

ção de -esc<> las de instrucção ;primaria do 2• grão . 

•Destinadas eséas esoolas ao ensino de .m~'l.ter:ias complementare.;; da instru_ 

cção primaria, oujo conhecimento é a im!lned ia ta uti'li<J.ade, tanto na pratica ela vida 

indivi.du<J.l, ccmo n'lS rel-açõ·es socifles, não pôde ser por mais temp<> adiada a su" 

fundllção . 

•• 3. • !Melhoramento do 'J)WfeDsorado . 

•E' geralmente conher.ido que o v.ic:lo radical d() ensino p1·imari 0 entre nos 

fstá na i•nsuf.ficiencia dru; •ha.bilitações theOI'icas c prati-cas da maior parte dos 

]Jl'OfCSSOl"eS , 

·«P-ossuindo •apoen•as conhecimen tos ~mperfeit<>s sobre ns materias que aev.em 

ensinar, não r.(){]ern taes pl'o•fcssor~s exercer bem ~ cu.m·pridamente suas runcçoes. 

N.in.guem ign!l'ra ·quanto >m,poTta pam este fim que a instrucçãcr do professor se não 

lill11ite aos conhecimentoo que re.-tr-ictamente se referem ao a·ssumpto, a cujo ensino 

se vropõe; n.l~m disto que, sem o conhecimento da pedagogia ou do methodo do 

ensino, este não pôde ser couurp-Jctamente prof.icuo, embora abundem habilitações 

theoricas em 'JUem o dá. Eis, porque, em geral são p011co satisfactO'l'ios os resttl

trud{)s que a.nr. entam as noss-as escolas ape-Lar da boa v<>ntade e dos esforços com 

que muito,s nrofessoroes 'Procuram desempenhar seus deveroo. 

\trCunl!J1l'P., :pois , JJ rú.porcionar os rnCiios indispensaveis par,a formaren1-sc IHu

fessores completamente habilitad{)s. N() pro(iecto se satisfará esta grande necessi

dade 001111 a <>ngan ização das escol!as do 2• grão, e de duru'! escolas normaes, send<> 

uma dcst"''lls .para .ca·da sexo. 

(11\·brnn,gend<> o ensLno, nessas escolas d<> 2• .grão, asswmptos scientiflcos e 

littera.rJ<>s e a J?edagogia, n enas üão os adjuntos da~ de 1• grão, sem todavia doei

xa·rem (!e praticar nestas o ensiJw, al•argar a es.phera de seus conhecime-ntos c 

completai" suas ha·bllitações, obtendo o titulo de professor do 1• grão, depois d-e 

approvaclo em todo o curso daqucllas escolas superiores; e só dt:mtre os qui' csm
ver·em habilita jos cem este titulo, poderão ser nomeados ,profes. ores cDfectivos. 

A instituição d.os adjuil11<>s nã<> .-tem tra!Zid<> tod•as •as vanoogens que se tiveram em 

visto'\. "' d·evem esperar-·se, porqu·e, circumcrLvtos constantemente a<> estreito circulo 

das nnções adquirida·s na pratica das escolas oel ementar<Js, falt.am-Hles os meios 

par;~, aperfeiço~rem e el-evarem seus conlhecim ent<>s ; c, quamdo profc.ssores, não 
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,pG~ssam de simples •contlnuadones daqu<Jlles <le quem foram discipulos e cujos su·c

cessor.es são . 
f(!Nas escoJas norm a:es, co.nsbi tu idas para dar ainda o1ais larrga e d·esernvol vtda 

in sérucção, se habilitarão os que as.plrarcan ao JnUJgisterio do 2° gráo . 

•·Kestas esco!íl.s, será conferido •o tibulo de prof·ess(}r l1o 2° grá(}, com o .qual 

se .haJbi!'itarão 'Para o provimento effectivo tnas respeçtivas <JScolat3, os alumn<:>s q·Je, 

t endo já (} de professor de 1° gt·áo, frequentrurem <:> curso .co•upleto <los estudos elas 

mesmas esco.Jas e uelle6 foJ·e.m approvados, ·ou que, sem possu<ircm •este ultimo ti

tulo, houver.em prova<l<:>, por <Jxame a:ntes da matricula, t·erem todos os conheci_ 

men tos thcot·icos e prrutioos uecessarios para <:>btel -o, 

«Creio qu e por este modo, aq·Ji apenas tndicrudo, se alcançará o ,grarud-e cDes'i

deratunn de verCJJ1 -Se collocados no ensin<:> primaria de ambos os grãos, professor<Js 

capazes de preenc·herem cabalmente sua dmporta:n te .m.i ssão . 

4.o IJifelhO?"Mnm•to de syste<ma àe à t1reoçct.o, iln8:{Jecçc'Lo o fi.scaLizaçã.o ào O?l;S'i:11-<>. 

Acl1avam -se ·incumbidas estas i•mportant·es fm1cçõe.~, .pelo modo estabele~ido 

no referido regu·lamento de 17 d•e IF'ev·ereiro de 18t54, a um insp ec1or geral, 11. u tu 

conselho di rector e a delegados de d>istricro. 

Na organização dos serviços ha, porérn, d·efcit<>s que, como a cxperlencia 1cm 

móstrado e é de f>~cil intuiçã>O, tornam im.co mpleta e pouco ·effir.az a sua exec·1ção . 

No •projecto se tratará de co1·rigir esses <lef·citos: 

Definindo-se mais p•recisamente as funcções daqueHas auto'l·lda><:Ies <J 1'egulaJ1.dO

se o s·eu exercicio de mfrd·o que ass·e,gure <:> rigor·oso cumprimento oe todas as obri

gações estabelecidas; 

Damdo-se ao inspector ge ral va.ntag·ens que tornem possivel ser esse {)argo 

accelto ,por ]Je s(}a q"e, .tendo as altas ·habilitações ,p recisas, dedique-·se ex'Clu<>iva

mente ao desempenho de suas fwn.cçõcs; 

tC<:>nstituindo-se o <!onselho odi't'ec·tor ode fónma que fi·que lha.bil itado para dis

cutir e tratar proficlen>temente de tod(}s ·os ncgoc.los concernc,ntes á ir1stru.cção pu .. 

·blica, d·c sua competencia, e estabeJ.ecen<lo-se perfeita regularidade •em seus tra

balhos; 

Substit~Ji.ndo-.se os del·egados ele üistri cto, ·OS qu•a{!s a,pezar da boa vontade ·e 

pn•triotismo cDIIll que se prestam ·a exercer as -fltmcções d-o seu cat,go, não 1pód-em 

nelle empregar s.inão o tempo que Jhe.s t'esta d<J suas oocupações •habituaes, pois 

que servem gratuitamente, por i.nspectores <1e districto, pecmliariamente remunet'a

dos. para q~1e cumpram tod•as as funcções que .J:hes são incumbi·clas cotm a assi

duidade que a natureza destas requer . 

Qua.n to ao e n.· i.no ]Jarticular, o projecto conterá meLh<:>ra.men t~:;~ illllportan tes. 

/Primeiramente, com a instituição d:as esco las do segundo grão e das escolas. 

normaes, se j)1·oporcionnrão os meios que hoje faltam para habilitarem:s" profes

sores part1cula roo. 

Es·tabelecer-se-ha ao mesmo tempo a Iibet;dad·e ·do ensino, po-ndo-se a esta uma 

unlca restrlcção: a obrigação de {larem provas de S~Ja moralidade OS que a elle s·e 

dedicarem. 



-137-

E' tempo d·e real.izaT-Se esta idéa . • '\, int·ervençã,o official na parte relativa ás 

habilitações imtellectuaes dos prof.e~sorcs particulares, a ·lffin de ser uma tutela 

desnecessaria, porque o intere:ose dos paes ·é a me'H1or e a mruis el'f.icaz gan·antia <la 

b<ffl e<lucação >d·e seus filhos, traz inconveniente~ praticos c impede o dcsenvoll•i

mento <la inst;rucçã·o. 

Em ver.d ade os ex.ames de ca.pacic1a·de pro.fissional, a que são obr~gados os que 

prctend·ce.n excr·cer a•quclle ma.gi te rio, ·nem sempre dão a m ·elhor prova de suns ha

bilitações reaes. A:penas se podem apreciar, nesses exames, os conhecimen to~ dos 

cand1datos ·em tod-as as rrna.terias sobr-e que versa~m . . nTas como ningueu:n ignora., 

não basttL possuiT ,ess·oo conhecimentos para ensinar bem; •ha outra cDn dição es

senc;al - a de saber ensinar, qual.idade que só se ·póde adquirir 1}ela sci!m~ia <do 

mct;hodr, e peLa 1Hat;ica. Por isso, multas vezes estará eff.ec•tivamentc m a.hs .Jmbi . 

Utado :para ensinar •Certaõ ma:terias u1m individuo que, tendo essa qualidade, não 

possa satistazer a todas exig·encia!l de taes exames, do que outro que siJll.plesmente 

rpara estes se a<Jha pr.e]}ara.clo; entreta-nto, áquelle se n egará D titulo de caapcidade 

profissio01al de que se julgará di•gno sórnente o ultimD, A. ~ll'ncgaçã,o deste titulo. 

nas circumstancias a que a.Jludo, tra:z inconvenientes obviDs, sobretudo em rela

ção áS localidades de pouca população e riqueza, onde, não sendo facil encontrar 

pr.Qf.cssores Jegalllllentc hlflbilitadoo, ficam os jJaes privadDs de darem instru.cção a 

s0us fil hos fóra d•as escolas publicas, dir·eito que sem injustiça Jihes não póde ser 

til'WdO. 

INo pr<>jecto se atte.nclel'á tambem á conveniencia de melhorar a condição .dD6 

profeS<:lores e ·dos •a.djun ctos, pois que, s i o mruglsterlo não offeJ•eccr vantagens •que 

attra'iam pessDas de verdadeiro mcrecimneto .e de vocação c-~pccüJl, nunca se con

seguirá eleval -o á (altui~a a que d-ev•e chegar. )) 

Isto quamto á instrucção prinn.aria; ·quanto ao ensino sccunda.rio e superior, 

esta·va o .Sr . •C()nselheiro ;João ALfredo de accô rdo com seu an tecoosor na fundação, 

nas PlrovinciaJ;J, de esta·b<:llecimentos .co.ngeneres ao collegio de !Pedro H c na crea

çãD, nesta Crupita.1, de uma Univet'ISiJda.cle. 

:Sobre a instr:xcção primaritt, secundaria e l))rolfissional, formulou o Sr. Con

selheiro Joã-o .A!Lfredo um projecto, no qual, .em rel·açã<J ás <Poovincia.s, de a.ccêxrdo 

com o a.cto ad:d:icional, cilngi.a..se a a.uxiJ.ilar o Jncremen to da instrucção prLmaria o 

secu•ndaria, e em relação ~o Munici·pio N eutrO> estabelecia: 

«.'\, ltberd-a.de do ens ino particular ·restrimgindo a ~ntervençãD do GovernD ás 

oond!ições d e moraLidade e hygiene: 

A. obr'igação de instru cção elementar para •todos DS indivíduos ele sete a 14 

annos e, tam1bem, nos lúgares <do munici'Pi·o em 1que Jlouvesse auLas de adultos, 

para os de 14 a 18 que r.ão a tivessem ·recebido; 

A fund·açãc de esCDlm; diurnas e O'IOcturnas para adultos: 

A creaçã,o de duas escolas norma.es, uma para oruda sexo,. nas quaes se pre

pa.rarian1 pr()f·essores para o ensin-o pl,irnario, comp.reh enden.do o seu prog·ramma 

as disci,pli.ruas que se prof<:ssarem nas escolas primarias e D estudo de pcd.agogia 

coon recoi2>s .praticas : 
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A faculdade de crear o GoYcrno ec;colas mixta~, jnstituir escolas de trabalho 

para o sexo ferrn•i·nino e .auxUiar os estabelecimentos particulares de ino<:trucção gra

tuita prima na c profissional, que se m ostrarem dignos deste favor; 

A livre admissão a exames no Imperial ICollegio de P dro li. assim co·mo nos 

que ~>Cmclhantementc se fundaS<>-cm nas províncias, de todos os indivíduos que o 
requCir ssem, e a expedição dos respectivos diplOtmao áqucHcs que foGsem RJ}J)rova

dos nas materias do curso do bacharelado; 

.A... d1ivi.são do anunici"Pio em dhstrictos l'itterali.as, qu·an1oR f.assc .. m ncces~arios 

pa-ra 'Uma assídua fj;;.cali:.ação, sendo remunerados os i•nspectorcs de <Jislrleto; 

A reorganização do consel·ho direclor c da Secretaria da Jnstrucção Prim~ri.a 

!J •Secundaria do munici<pio». 

Qua•lto âs Províncias, estabelecia as seguintes dispOtSiçõcs, s ndo f<>itns as des

peza.s necessaria.s pelos cOifres .geraes e por caixas especiaes, instituidas para 6US 

tentação dtas escolas em cada uma das municipalidrudes : 

1cc.A creação noo munic1pios de escolas profi.ssiona·es, em que se ensina&Scan as 

sclencias ·c suas appl'icações, que mais conviessem fus artes e industrias dmnlnan

tes ou que dev-am ser cl'eadas c dwenvolvidas; 

.'\J concoosão aos estabelecimentos de i•n trucçã,o secu ndaria, mantidos J)elli.s 

províncias e que soguiseem o plano de estu-dos elo Collegio de Pedro IJ, d~s mes

mas vantagens -de que gos~va este, concorrendo .o !Governo com um subsüUo para 

os .da~quell.as provi.nc.ias cujos n1oios não bastassee:n 'Para toda a doopm·:a pr{\Cisa ; 

.-\, extincç~o dos cursos preparatorios, annexos ás Jlaculdades ele dir~ito; 

A fundação de biblioth.,cas poopulares ou a prestação d-e aux ili as para este lim. 

!Como o de se:.t antecessor, o excellente prdjecto do Sr. Conselheiro J oão tA.l-

fredo não c.(legou a ser convertido em lei, mas o eminente estad·ista não passou 

pelo Governo sem .que deixasse péga.dru;:, <Je ·luz: entre outros actos citaremos o de.. 

croto de 2 de Outubro de 18713, cone clendo aos eJOames effectua dos nas Provi•n

cin.s o,; mesmos effeltos que tiOS feitos •nesta Capital ·e nas Pt:<ivincias ontl(! e>.:is 

bi.O>m .&teu 1J.ades, 

Jnfell:.rnente algumas Prov.incia abusarrum de tal 1'6rma, qu e ncl!.a.s o Go

verno teve necessidade de susp n<ler a concessão. 

!Lembro-me de ter lido urna carta esct·i.pta por um venerruào amigo a um ou

tro, que e ra pTesidente no Rio Grande do Norte, mais ou m<mos nos scgui•ntes ter

mos: 

«Ahi v.ae 'Fulano fazer exames . Peço ben<:!Volencia e não justiça, porque bem 

sabes, nas IPINYVincias, quem faz exame é como quem com1pra um 1par de botas e
pede mais ou menos frouxas, conforme os calos que {]Jadece. !Não sei o:nde, si na 

cabeça ou nos pés; mas a verdade é que meu recommendado soffre de calo;. e não 

•Pôde usar botas justas.>> 

·Ao Sr. ·Consel•heiTo João .Mfredo, su.cccdeu na pasta <lo Trn')Jcrio o Sr. Con

seLheiro J osé B;mto da Ounha IFLgueiredo que, não obstante tudo conriar á Di0na 

!Providencia, não resistin.J á tentaçito de refo·rmar o ICol·legio <'!e Pedro lT, tal é a 

sorte deste instituto de contar as suas reformas pelos •Minjstros que se succedem 

no m!n!slerio. a cujo cargo cllc Ge acha, c ao Sr . Conselheiro ~eoncio de Carvalho 
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antece<leu o Sr . <Conselheiro Costa Pi.r-.to, que declarou para sempre em vi.gor os 

cxa.mcs uma vez feitos. 

A i<léa ca·pital da n~fom1a -do Sr. Con ·elhc.iro Leoncio de <Carvalho é a de 

ampla liberdade de ensino no sentido não sõ d-e s r pcrmittido a todo particular 

leéciona r como entender -e quizcr, mas ainda· ele ser su-pprimi-du a frequcncia obri 

g-atOJ'i.a dos aluJnnos c, portanto, as Hcç;ões, as sa.bbatinas
1 

as notas, faz-endo de

pen der toàa p rova cl habil itação exclus ivAment-e elo exame. 

Thm <lefcsa de sua icléa, transcrevia o Sr . Con6elheiro Leoncio de C a rvaiho 

as palavras da Mcmot·ia Hi6torica apresentada pela ,J!'aculclade ele !Direito do Re

cife em 187·0 : 

1..:tCom o systema, entre nós seguido, de sercn1 os et;tudantes cl1amados. fts lic

~õcs c sa·bbati nas, notan.ào-6-e na6 caclHnetas o merito de umas c outras. o acto é 

pa1-a muitos cstwclantcs, s i não para o gencro.Jida e clc.iles, uma mera formalidade: 

o juir.<o do lente está feito pelas notas c, ordillHria,;entc, quando d-esment ido pela 

prova produzida no Hcto, não preva,Jece esta sobre aquella, sinão quando favorece 

o e&tu cl.a n te . 

rNa.<la de !icçõcs, n ada <lc tiabbatinas e, consegu inte-mente, de notas: 11 nnica 

prova d<l habilitação seja o exa-me publico, em que o .j uizo do lente sobre o merit.o 

do es tu<l ante se fo rme >le>etll1 prevenção f-avoravcl ou cantrária, e e•m que, .poo:tanto, u 

argumentação seja igual e não varie conforme a rccon>ll<lcidn. in tclligencia rio es

tudante., 

!Deste modo, o professor deixn ele ser u.m produ<:tor de sciencia para tornar-se 

um mero expoffitor de idêas alheias, c {J d iscipulo deixa -d-e ser um collaborador do 

mes-tre !])ara fazer-se um simples repetidor <lo maflistm· ~lixit. . 

E' o maio r erro -q·ue se pódc commetter em pedagogia pretender a\·al!ar da ha_ 

'bil ik'l.Ção e ap r ovei ta men to de um e. tuda nte, pelns eventualidades e con tingenciss 

du exame . 

O estudante, antes de tudo, deve a ppcndcr o que é a s<:iencia, cúmo e faz o 

trabalho scten ti fico, o que s i.gnifi{!em as palavra<; producção scientifica e não s6-

-mcnte se prepa1·ar para responder ás perguntas que lhe serão feitas no f'm elo 

anno. 

Ensinar a um moço, dizem J oão T crrel e ([;uiz DuTand, as diversas solur(ães 

que tem de dar ás d iversa<; d ifficulda.des qu-e enc-ontrar na sua carreira, não é 

dar-l•he u alta ed ucação inteHectua:l •a q·oc tem direito; é .preci o não lhe ensinar 

essas soluções, mas os methodos que l•he perm ittirão achai-as; é IPtOCbo da.r-lh~, 

não os resclltados e as respostas da scicn<:La, mas a chave e ·os princtpios dPsta 

scienc ia; é preciso fazer delle, '!'lão um individuo admiravelmente ensinado que, 

graçn.s á.ll recordações d-e sua educação e aos habitos que t iver contrah·ido em ;;ua 

juveonilida•d·e, se con du zirá ()Orno faria u m h omem intelligente, mas ~tm homem que 

pensa, que ~ab-e, que conhece e que se corudu.z se.,oundo as luzes de sua prop.ria 

ra2ão. 

IDe ac<:õrdo com s u as idéas, p u-b licou o Dr . :Leoncio d-e Carvalho o decreto de 

19 de A>bril d-e 18 79, rc.fo r.m a.ndo o ensi-no prima·r io e s·ecundari.o '!'lo Municl'])io 

Neutro e uperior em todo o ,BTazil, e deu nova organi•zação ao ICollegio P~dJ'O li, 
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tornando facultatiYa a. frequencia do <e>.-ternato, restabelecendo a ca:leira di! ila

liano, etc . 

Ao Dr. Leoncio de iCarvaliho rmccedeu na pasta do Jimpcrio o IDr. Francisco 

Maria Sodré Pcreim, e a e•te, o r. H ruem de Mello . O prime'II"O creou a Escola 

Normal do :\1unicipio Xcutro, de accôrdo com o decreto de 19 de Abril de 1879, 

e o st'guni!o limitou- e a reformai-a . 

Seguiu-se na pasta do Imperio o •Dr. Rodolpho Epi·pJ1fllnio de Souza Dantas 

que, entrando para o goyerno com tanto ardor pciM questões de ensino publico 

quanto o Dr. O:..eoncio de Carvalho, apr<eSentou âs Camaras um extenso projt>Clo 

de reforma, que deu Jogar ao notavel parecer do •Conselheiro Ruy Bltr·bosa., ex

traorclinario monumento de saber ·e erudição. 

Dahi por deante, até a proclamação da Republica, destacam-se apen;as o re

gimento interno para as csc~la.s -publicas do primeiro grão do Município ~eutro. 

elabomd.o pelo Dr . . -\ ntonio U-Ierculano de Souza Bandei t·a c o ·parecer d<> Barão de 

'I'autphreus em contraposição iiS id éas da congregação do Co-Jieg.lo de Pedro li, a 

qua·l se manüestara no >;enti1o de ser mantido o systema dos exames finaoo, com 

exclusão <lo exame de madureza, que era L'lUstentado pelo Conselheiro FerreHra Vianlla, 

então .:\1inistro do Imperio. 

«0 plano de estudos, dizia o ffiarão de Tautphreus, sobre o qual a congregação 

!oi agora convhlada a dar o seu parecer, distingue-Se das muitas refomnas ante_ 

riorcs que este collegio soffreu, depois que se cooneçou -a alle<rar o plano de s:111 

instituição primitiva, pela adopção de um pr.incipio qu era e.'<precsrumente enun

ciado como uma das bas<'S da orgamização doo estudos, e cu<jo abandono ,fo i, i;~e

gundo a minha opinião, a principal causa da decadencia scientifica deste collegio, 

a rober: a simultan~dade dos cxnmes finacs, rei to todos 110 fim do setimo anno 

e constituindo em seu canj:J'l1Cto o exame do lboohar<:JJ.a.do, pelo qual o can<di<lll.tó' 

approvado em todas as materias obtinha o seu grão litter.a.Tio. 

Este plano ficou por quasi 20 annos depois da fundação do collegi.o: são muito 

numerosos o.s nntigos estudante· dl\que!Jc tempo, que .se acham agora em posições 

eminentes c que I])OJem comparar oo re:mltados obtWos então com os que vemos 

hoje, dii>pois de adoptado o funesto sy. temfl do fraccionamento dos estud.os, in

troduzido não em virt:Jde de algu1n novo .principio peda·gogico, n1as arrancax:Lo gra

dualmente á fraqueza de divel'lsos ministros por mesquinhas considerações de con

currencia maleria.J com os collegios particulares, quando o motiYo expresso dn 

fundação deste collegio foi precisamente estabelecer urn fóeo de estudos litterarios 

que, por ser independente da maior ou menor a,ffi.Jencia de nlumnos, pudesse con

servar-Se em uma altura Jitteraria e scientifica, superior ao niv<:JJ geral da .instru_ 

cção secund,u-ia, dada até então, salvo alg:1mas aulas publicas dc;tacadf).s unica

mente em colleg ios l])acrticulare . 

·Este triste systerna de funcciO'nannento não tard·ou a piroduzir =as inevjta.vcis 

conscquencias. O profes o r não pelorou repentinamente, e por certo ninguem, que 

possa comparar as ·duas épocas, <lirá que elle eja agora, a. q;,_rulquer roopeito, infe

rior ao dos primeiros 120 anno.s do -collegio ; o contrario é evidente. Tão pouco ha 

razão para pensar que a raça brazileira tenha degenerado e que a mocidade actua1 
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seja menos taientooa -ou lonh·a menos curi<l id·a de intellectual e menor desojo de sa
ber. 

A inque.~tionavel tn ferioridade d-os J·esultados obtidos a•g<lra não póde, pois, 

ter outra causa sinão o vicio ·radical do actual plano de estudos, que, desprezan<:lo 

a lei do desenvolviment-o das faculdades intellectuae,, na transi~ão da meninice á 

virilidade, quer em umas materias <:olhcr os fructos sem esperar a época da ma

t:J.ridade e em outras s eru<1ar, quando já está na •estação da colheita . 

O •pro1essoTa;do do collegio, consultado diversas vozes pelo Go,·ern 0 sobre re

formas dos estudos, opimou nes e sentido e recoonrnendou, como primeiJJ:o -pa:sso '!)ara 

todo melhorann.ento, a ·volta a este princ•pio n·a unidade dos estudos hwnanitarios, 

reallzada 1Je!a continuaçã-o das matcri!a·s até o fi.rn do cu r.so c pela 'J)rcstação de 

todos os exao1oo finacs no 7° anno . Creio, pois, que, 'Pare ficar co'herente com

sigo mesma, 1para não se pôr eun desaccôrclo com as leis da psychologia, com a 

experienci<t feita no pro1Jrio collegio e com o ex em p! 0 das ·na~õoo mais adoean ta

d3JS em jnstl1ucção, a oo•n.gJ'eglação dev-e approvar o p-Ja.no de J'eC.oJ•ma, •formulado 
pelo Governo nessa &UR •Piinci•]Ya•l -idéa.» 

.P1•oclamada lw :ReJ>UbliO.'t e ,c,reado -o •Mii•niS'terio da Instruc~ão Publica, o prL 
ane'ino acto id.o iDr. iBond·anl-ion Con•stant, ·nomoodo li'llin-istro, f.o1 a fundação do PGãa

gog.ilzum, •desthnJa'd<> •a "e!:.v,fr do C·en,tro pro,pu•ls or dn ins tuc~ão p•ub!>i.ca. N'rs" iMti

tuto haveria um museu aJeda•gogico, co:nferencias didacticas, Jabora torio.; e galbine

tes de .;;cienc iaJS •r>hY'Sicas e naturu.es, .exposições c.scoJarcs, uma esct>la pl1imaria mo

de lo ·e •pub1ica.ção d·e ·uma .revi.sta . 

. Depois, publicou o eminente Ministro s:.~a reforma tão vasta quã-o detalhada, 

porêm, .por 1nai.s revercnci·a que nos mercç:.a a magiRtral obra, ella se nos a:figura 

lacunooa, ,por ter ban ido no 0111~ino o lado humano, d esde a psychologia Rté a lo

gica, sub tituindo pelos cham-a,dos conhecimentos especiaes, aque!les tudos que 

mais teem contribu ido pam R cren~a no progre«so h:Jman<l. 

O discLpul<l, diz excellentemente A . 'Fouillée, é entregue a uma succCS<São de 

mestros, cada. um el os quaes en sina i oladamen.tt> GUR especialidade; J'e"ta saber 

si uma s érie ·de ~;;pec'ialidades fórma uma verdadeira unfdade; •A 3JS forças inlel

lectaaes da mocidade, que são tambem for~as sociaoo, não sã-o em parte despe r 

diçadas .po r falta de concentra~ão e de diroc~ão. 

Sob o 'J)retexto de acosbumar..;se ·a mocidad.e brasilciz·a a observar, experimentar 

e ·ind uzir, sacrificou -se o q·U<l lllas sci<~ncias ha de yet•cl n.dciranoente eclucador, a sua 

hlstoria, a sua -phLLosoph],a;, a ua ]Joesia, á lYa.rte puramente objectiva, «a enumc

•·açã!o e inventario dos factos e das leis»; e, deste modo, cortou-se barbaramente o 

vôo da Rima :nacional para as mais altas Hlgiõe.s do pon:sarrrHmto, e sua marcha .pa.ra 

os •maLs nobrt'IS d·est•nos da h-wmanidade. 

Sen:horcs, as .nossas ·l~fonna.s sob-re a •instrucção 1)Uthca , com ra.rissLnKJR cx

oopções, fazem lembrar •a anecd01ta daquelle ·inglez que, .em U•m•a de suas vi3Jg ns, en

contrando uma casa de extra;ot'Clinal'La acustica, coprou-a por avultada oomma, nu

merou as <l.lvcr-sa•s ;peças c fe l-as transpor tRr .Para a In.glaterra. 

A.hi chegando, reconstruiu a casa, .dispondo as peças ma ,mesma ordem em que 

se se achavam ]JO.r oocasiãQ .d.a compra; .mas qual não f.oi seu ~.spanto quando, ac. 

dar o ·portm~i ro concerto, reconheceu que .a oa.sa tinha J)Crdido toda a sonoJ·idade. 
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lJa mesma sorte, as n~ssas J'-eforwas sobre a instr.uc<;'ão public<t não p<lS<l•UCfn 

sononià.ade, porque não pass8Jl1 .de creações exolicas, em contravonç:ã.o COJu o nosf:I-O 

moio s.ocia·l, com os nossos usos, co.stumes, tradições, tendencias c a. piraçõcs. 

Sã!o .refo rmas que não J·epercutcm na aLma •nacionrul; não -ec:hoam no C{)raçflo de, 

povo . 

O projecto exige, a.Jém do CQnhecimcnto da lingua rnater.na, o estu.do pratic o de 

duas .Umg1ua,s; seria preferivel que a exL~encia fosse, -pelo men'()s, de c~ua ro l'ingua..s 

ootra.ngeü·as: frruncez, inglez, allemão c ljtaliano. 

Nlã.o é muito, desde que se attenda a que na Russia P•Ha a •matr.icu.!a. ·nos 9Y

•nnc•sios ele ~mc!hm-es se exige de um.a menima .(!·e oito annos ~ conhcc'm ento de trcs 

lüngruo1s .de genios tão diversos, como o russo, o aHemão e o f.rancez. 

E' certo que oo .russos das mais elevadas camadas ociaes têem o !.alento do 

polygloths.mo; mas vVallace vê nesta aptidão especi.a.J u:m resUJlta.do mesmo ila edu

cação. 
S <>nhores, vou referir um fact~ curioso, intcreMante, que mostra quantc apro

veita a lll.ID povo o conhe chmcnto das l'mgua estrang-eiras. 

Em 1873 o Ministro da 'lnsbrucção Publica <lm Yedo f<umdou uma escola de 

russo '])ara dniclar os jovens japon.ezes nos progressos do Occidentc, JJl'indpa.lmen te 

da Russia. 
O .resultado foi essa ob.r,ft ·m<~rnvilhosa, ilnica onoo ultimas tempos, n transfor

maçã!o de quarenba: ·miLhões <le homens em U•ma civ.ilizaçã-o mova e a sUJbS"(Ju~nbe 

victo.ria d~ Ja.p'áo sobr.e a Russia. 

Foi enca.rregado d es a obm g.igante c.a Leão Metel~nllwff, a,utor do bPI!>O JIV1'0 

A Civólização e oo grc1niLes •·ias lwl8to•·ioos. 

A >edição desta obra s-e acha. .esgota;da, mas cxilste wn exemplar .nas mãoo do 

Sr. Pr-esidente o Sr. Carlos Peixoto, e o !oc<elcr da 'Cam·ara, que com S. Ex. fónma 

um par homerico, podNâ. imforma.r si o que refhro ,,em •ou não ·n al'J·a clo deta.J•hada

m·ente na .i·ntro<:lucçãlo escrip ta !POr E lyscu Réolus . 

Um ma~is exacto conhecimento ·de nossa. g.cographia, tomada .a. pa·la 'v .t~a gcogJ·a_ 

phóa em sua m fllis ·larga .accepçao, no ~ntido 'll!ã.o s6mentc d·e d.escripçào pittoresca 

da su,penf'Jcie da te.rra , das m<>:ntanh·ns que se levam tant<Js metros acima do mar ou 

dos .ri~s, que •têem tantn.s legu.as de cu1·so, mas aimda de inll].u.encia <lllm.aterica 

(•meteorologia), de inf.luen<lia geometri<la .e arithmetica. (ter.ri<torio c 'J)O.pulaç'ão), d<J 

1nEJ.uencia IJ)hysloa e chlmica do sólo e sub-sólo (.geologia e ·m1neralogia), irrfluenc:\a 

das plantas e an1maee (totanic.a e zoologia) nos f·anã. compreh-ender melhor nossa 

histo1ia, entrever melhor mosso J)uturo, e dirigir m-el.hor m·oosa politica !interna <l 

extern·a, noosa economia nadi~nal e n~ssa •hy.giene s<>cia•! . 

Faa"-'110S-ha corn.preh-en.der melh<>r :nossa .histoTi<'l., (llimi.na.ndo a riva.lida.d-e que 

se quer estabe1ecer entre os ri~s Cl:'iébé e s:. F.ra.ncisco. 

Si o Tiêbé, cor.r.en.te trarwversa·J, até hoj<! tem exercido uma lfwncção eom.imCIIl te_ 

mente ec.onomica, o S. F.ra'lloisoo, co.rrcnte ao m.esmo tempo trruns\"er&a.J e •lorugitu... 

din:t•l, por <lor.rer <!m fôrma de crescemte ou s€mi-cLrculo, o-e sl\ll a !llOrtc, tem exercido 

n dupla fumcção .de econmnia e defesa 'Tlacional. 
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Es.tu·d·a.Ild'O a fancção politica doa rlos, escreve -clistincto geogwapho que as cor_ 

rr-nte-> to~ng-itudinae-s são as. .gnl.Jndc.s arterias da vidtt intet·nacion:al dos lJOVos, a.o 

IJ.itS.:iO qu~e as corr ntes transversa~es formam as arteJ.·ias da vida •nacional . 

Ora, o Amazo.nns correndo tran.;;;versaltm~ntc do 'OCciJente para o oriente .e com 

a disposição long·;itadiruaJ de seus affluentcs, CBtá destinado a sN 0 c;xo de toda 

a nryssa politioa, ·quer ·tut.ciona:l
1 

que.r internac iChnal. 

N'ãio ha muito tempo doiziamos ·que si <le c ima de no.sso pl<a.nRlto, tod coberto 

de ou·t·o ·e I>edras prec:c).SM, •lll.lnçMsernas o ol.har -para o extrcmv .nort~ d"G Brasil, 

~)ar<:" o Arna~onas, C.~\SI~l. JTI OnStl'UOtiidã:dc g·cogra.phica, .que faz vequcno tudo que é 

grande no Bra~il 1 unH.t. pha.ntastica c tuirobo:antc vlsã!o nos mpolgaria o espirito, 

vertamos dea.nte d.e nós uma patria de cuja gramd.iosi<lade futur:a se pód-e avaliar 

p()lttR oocllmções ·d·csmed ic1as d·esse desma:rcado penduho - o .rio-mar, co•m Q•UC a na

lur·cz.a -dotou o 1Bra..~i -l [}ara so.rvir ·d-e swp.remo · reg.utador ele seu destLno. 

Affirma.m os competentes que o Bntsil f•ol liga!d-o ·ao continente a.mericano ;poT 

wna. .gra.nde rcvolu.ç.ão gcologica; no seculo actua1 .preve1nos um aconbecimento -ain•da 

mlli-o•·, que ê a !ligação <le todos OIS Esta<los brasileiros por .Jinhas ,fJuvia.ea e vias 

r~rrC>as c 11 )unctura dt:>ssas l·inhns ., dessa. via.:, en: ·unn ponto d·eterminado <lo ter_ 

ttltor·io na·cional , o Recife ·Por ex.ern,p1o, a03 nlu'lbiplos ca•m•in.hos maritlrnos do mun

i!: in reiro . 

So lflO~ ralta illlll estaõ.i.~'ua .q ue · qu-ei·ra ligar seu ·nOn1e á histor ia ék'l.. -chrilização, 

!igam.do todo •o Boasi; ã .rêde .urnvensa! de comm1.1micações e t ransportes. 

ii'I•as é P.rLnci.palm r.nte d•O vanto <le vista geologico que o conheci.m('ntc. do geo

gra.p.hia .;;e icrnpõc, quer en1 relação á QCon:o·nitia nacional, quer en1 relaç:ã'o â. hygiene 

."Ve la l. 

Q :J <Ln ~ o o Sr. ;\{ LnLstz~o da Ag~r icultura , tão joven qu'ão co11npetcntc, >Cletimcnti'n 

do assim o a.pho.rismo d-e Bacon - Ve-l'btc~ fiJHa, Wm.JP01...,ÍI8
1 

.nomeou a com1J11issão cn 

eazwegada de org~.\Jn iza,.r a oarta .g-eolog-i ca brflsi:e>ra, serv.iço de c-uja dirccção se 

a{!ha ~ncar rcgado o 1p rofeso·or O.•·vi!·le Derby, qu.e ta.nto se tem ·imJ>osto á admora

cão e ·•·cc{llnhrcimento de ·nos.,o,, compatriotas, pelos serviços presttlàos ao BrasJJ, 

pu•blioám-os as seguhn tí.\s !i.n htts: 

lii'Iulttplas são as inrJuenclas do sólo e sub-sólo sobre o de;;e•wolvi.mento ;;ocial; 

mas d·uas se d·esta·ca:m peht r;.un •magn.ct io:nportancia: un1a ccon cn1ica~ .relativa â 

expJ.o ração ela' minas, e>Utt·a hygien ica, re(erente á habitaÇão e •principrulmente á 

1tlimcnt.ação da-s collectivlclad·e~ l1uma·nal~ e·1n ag-u.a potavcl. 

Já se roi o tempo em que se co<nsid eDa\' ll uma ú'on te sã, porque era clara, fria 

c a·gT;ldavel ao palada·r. n1ojc nc111 anc~mo as nnalyses ba·cteriologicas e ch.Lmicas 

por si só bastn!m 'Pflt'H s-e avaliai· .de uma fonte. rpOL'qu-e o exam.e não f-ez conhecer 

seu -esta<lo ~inilo no •momt>nto em que foi elle feito; rnn.s não .impede que a fonte 

venha a ficar conta<1ün>1d·n, dando-se, por eRemplo. um caso de febre typhoi<le em 

um dos ·J>Ontos de in (H tração. N"s·te c'aso se fazem neccssaTios o~ •·eoo rsos da geo

logia -para determinar o ponto de infecção. 

Eot todas as q.ucstõe...; de hygic-ne, qu e clizerm respeito á circulação -das ag.uns 

~ são as mais importantes. porque a agua é eleme'llto indisp·emavel lá vida, priu-
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cipalmcntc á cxistencia hun1a10a, tanto })ara a ali•mentação, con1o [Jara outras nec-es

sidades do' indivíd uos (abluções, banhos, lavagens), a utiH<Jade da geologia é 

ma•nifc.sta pelas relações estreitas que existem entre a natureza elo terrenos c a 

qu8Jli-d-adc dacS ag·uas subterr.anea.". 

E' a.c::sim que ca~nada ode rocha ignea, na profundez compa·ctas e ·im.peneirH.'veis, 

mas na superfície <permittindo que as agua- passem por suas fendas estreita;; ou 

atravez <la areia r esu•ltante de sua transformação, constituem excellcnte liltro, 

ao passo <1UC as carnadao à _ argila for.mam verdadeiras pnr-edes, que acarretatn1 

a estagnação das aguas. 

rNos -terrenos calcarcos muito i-n.suff.joientemen te se o·pêra a acçã.o filtrante , 

e em regra as Contes nelles ex istente-s dcven1 ser consid-eradas s·uspcitas. 

Os terrenos tichistosos orrenecem drenagem á ci t·culação <las aguas, quando os 

sch!stos existe-m, não em fórma hor izontal, mas Jcvanta<:los por mo v>i men tos <recto

nicos .do sólo, uma elas ccmcc-pçõe mais engenhosas ~ ao mesmo tclllJPO mais com

plicaclas elos geol·ogos modernos. 

1Não ha duclhor fi'ltro para as a'guas do que o terreno arenoso: mas a. sua 

porosidade pócle ser crbstruicla IJ)ela silicofixação, <Jahi resu lta01d0 a formação de 

panlanos . 

. Do que vcc11 drito se ,podem avalia r as .gra'Ildes Vl8ntagens, q·uc pnra a hygü:me 

social J'es·ultam do conhecimento do sólo e <la ·organi zação das cartas .ge·o!ogicas, 

sobretudo para o que diz res]Jeito á ca,ptação elas aguas ·pa.taveis c á lucta contra 

a :polluição <leste 4•mpres'CiO>clivel elemen to de viela. 

Mas, a.J~m da iJmportancia capita•J da in v·esbigações ·geo!ogicas na sol·ução 

do .grande prob!ema das aguas ,potave's, ellas se prendem inti>mamcnte ao desen

volvimC'Ilto das <inclustl'ias cxtJ·activas, pelas relações >ex i>tentes entre !a natu·re><a 

dos Lcrrenor; ·e o.s diverso.· tuincrios. 1JCdras prcc'i_osas e mcL'lcs . 

«'Ü ouro, nota um pratico, a1Jparece ordinariamente em veios d e pyrite, em 

ditos d<l quartz, em camadas ele qua·rtzito ·ferruginoso (itabirito) e em cascalhos 

e areiftls superfici-aes, sendo os primeiros os m-elhores e mais ,ricos, como os do 

Morro Velho, Cuyabá, ·Sa·nta \Barbnra e ·out ros; seguindo -se os ele quartz e os de 

itabirito, co mo o ele Con.go Sôco e .Maqui'Il e, etc., e em ultLmo Jogar os d·e casca

lhos 'C areias.» 

Investigações recentes .parecem confLrrnar as 1•isbas dos prof~sores G-orceix e 

IDerby sobre a genesc elo diamante . 

«Naturalmente, esc reve o ultimo, todas as rochas mais novas do que a forma... 

ção original e formadas elos seus destroços podem conter o <Jiamante; a formação 

orLginal é provavelmente da eclade cambriana. » 

.4.1 Jithomargia é a substa·ncia que acompanha mais frequentemente os tOl="'l.Zio.s, 

e no !Braz i! deve ser considerada o melhor guia <para a .pesquiza delles. 

P<>rém, mesmo sob o ponto de vista h!storico, não deb:am de ser interessan

tissirnas certas conclusões da geologia. Para nós ta.! é o caso, a que se refere ~r

ber: «Tendo Elias d·e Beaumon t c m evide-ncia demonstrado que a iclad<J <'las di

versas parte do nosso globo, isto é, a época {]o levantamento cl<tG meslllJao acima 
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do nivel do mar, deve ser -anterior á mais a ntiga formação limilrophc, cudas ca

madas se c onservam horizcmtaes, assilm como posterior á jdade da formações que, 

por efieito do tp,roprio levantamento, se acham inclinadas, é claro qõ.Je em vista 

do referido facto , de se achaTem as fOIJ.'.maçõe" de trruns ição (pale ozoicas) hori

zontalmente estratificad-as; fiem serem cobertas por formações secundar ias ou ler

ciarias, p henomeno d•e q_ue não consta haver excmJYlo em outra parte do munclo, 

é cl~Lro, repito, •que es ta parte do continente sul-am ericano j á se a hava elevada 

acima do rovel dos mares e m uma é poca a,nterior ao tempo em que começavam os 

depositas sub>rnrurinos ; ·ou, em ouh·os Lermos, o 1Bra«il central j á existia como um 

contin.entc extenGo, quando o r esto do mundo a1nda estava submergido no ocraJ!w 

uni versa~ , ou apenas s·urgta m !Partes delle c om o ilhas insigniCicantes. E', pois, 

o •Brazil, e em ~Jarticular o Estado de Minas Gera.es, a q_u,;m >toca a honra, de •ser 

o mais anbigo continente do nosso p•laneta» . 

IBem se vê que ra geologia, a,lên1 do alto valor hi s to rico, . Paleogr~phko, com 

o fim de notar as diffe1-entes idades do solo e recons ti tu ir a figura da terra na.; 

phases successivas de sua longa evoluç:ão, interessa sobretudo ao hygienista, corno 

a sciencia que se desUna a f\flzer conhecid·a a natureza elos terrenos, que existem 

nas cUversas profund eza s do nosso globo, e as relações que elles manteem com a 

zona cücumvi i~n ha, por ond~ .circu laJn as aguas subtcrraneas . 

R eferindo-se á logica não trata o •Pl'O jecto de dialectica, da lheori a sublime c 

subtil do sylo·gu-,mo, de que falia Didcrot, m·as el a sciencia das icléas, do que os 

allemã>Cs chamam I'ileenknnd.. 

Neste sentido a logica é tão neeessaria á inve«;tigação da verdade, como a 

hermenc~tica á a.pplica(!ão do <'lireito. 

Com effeito, como •in vesti·gar sobre •qu rui•quer rmno do .saber humano em se saber 

o que é obsei"\'UÇão e e>Operhnentação, ind ucção e deducção, nnalys~ c synthese, s em 

se conhecere-m os proces cs espcciacs da mathem:atica, (la ·physica, da chimic.a, ela 

bi·Ologia? 

A base elo saber, real, positivo, é a the'Oria do conhecim ento, quando e~tuda 

o mecanismo .do pensamento e indaga o c ritenio .da certeza. 

•Descartes, escreve Arthur Schopenha ue.r, passa cc,m direito ·Como .pai da ph;

losophia moderna : antes de tu elo, <:! de ·um modo ;;era!, ponquc levvu a philosophüt 

a sus tentar-s e so•bre seus p roprio pés, ensina.n(lo os homens a fazerem uso d e 

sua propria ·cabeça ~m Jogar da qual f·u·ncc-iona ram até elle de um lado a !Bíblia 

e de outro Aristotelcs; por~m. mais particu larmente, c em um scn.ticlo mai res

tricto, POI'qu>C foi o prim eiro que apa'l1hou o rproblema ·em r edor do q.ua.l g ira desde 

então >toda a p.h.tlosophra·; o p ro·blema do idea·l e 'Cl.o Teal, listo é, a questão de 

saber o que ha de ol)jcctivo c subjec ti Vlo em nosso con hecimento, ou , por outras 

palavras, o que é preciso attribuir a 'l1Ós ou ás cousas differcntcs de nós. Eis 

o problema; e desde que >Cl! e foi posto , ha 200 a1mos, o esforço prin cipal d os phi

losop.hos tem • ido distin.guir niti damente .por uma linha d e d ema,rcação •bem justa 

o 'i.dçal, <is to é, o qu e rperte'l1 ce a '110Si'O ·conheelimcnto como tal, do real, is to é, o 

que existe independentemente de nosso conhecim ento, c estabelecer ass im de um 

rr.odo estavel sua mutua <relação.» 
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.-\c1·,'<]itaYam s pos iti vistas que bastava uma <:Ia •ific.ação das sc'cn.c i<lS con. 

5 tituidas para se ter a cha ,-e de todo o saber humano. L\ias d efin.ir o objc<:to das 

iencias, t.t·açar os •limites <]r s uas investigações, subord-'n.ar as s ua s qu €stÕ<X; -a um 

princ>J~io de coordenação, 1a -um pt·oce.;;so logico, n ã o é tudo, quando s e tem e m vista 

nl't n ,dos unhcci<rientos adquiridos, o QJrogrcsso do sa ber humano, a. d escoberta d e 

nova .. , vc t·dades, a exploração de mundos desco.n·h·ecâdos. E' lHceiso, além do =nhe

ehl u, dar eon·ta do q ue r esta c-onhooea· o {1 0 -modo por que ha d<! ser conhecido. Só

Rnen l o aHsim se tG-rá cs-:::;a S1onrn ct. Scio-nci.re, que sonhou Lcibni b:, E.an substi ttLição a 

Sttnt.lli·CI 1'h col.ogire, de S. Thomaz. 

A lheoria do co-n hooimento, conform e nota ILacheli<! r, dá logar •a dous estudos 

cl istinctflti : urn rpsycholog· ico, que tem por tQbjec'to a en g renagem de ·nc~s-o an eca

ni- mo rep resentativo, e outro logico, que tem por fim indagar as relações d os 

phcnoruenos .com o pcnsao1ento. 

D;;ntre os dilrci·pulos de Kant, ·uns attribuem uma combinação a rtificial ao 

m(•eanismo do pensa mento com o cxaggorad o a pparel ho das i ntuições e dos con

edtos à 1J7~i~O?"i _; outros cntc-ncl em .que é preciso rcs.tringi.r o donünio elo c'i ;J.Jri,01'i 

c ex plicar o eonheotmcnto •por •uma combinação •men os -arti'ficial q u e a das fórm~s 

ou catego rias do pen sum-cnto. 

Aooi.m Fichtc ~ Hegel en t en-d em que fi. philosophia de ve v•ir de wn ponto m a is 

ei(' \'>tdo que o elas simp ~es fór>mas do pensamento e das -divers idR.d e de Jntu ição, 

isto é, de\'C vir da6 fU'TlCÇões, das actividaclcs jntcrnas, que são a e-ssenc ia mcsrna 

clu [ll'n .... a lll c.:n lo. 

Que será, porém, esta actividade in tern a do pensamento? Será •Um modo 

e-. ..:p(•c ial de crer .algu ma co u :-<a dos objectos, a.lguma causa que existe ind cpc-nden

h 'mentc de .toda expericncia. alguma causa de imn:lediataJnente cer to e n cessaria, 

que não se aceo rda com os dttclos da cxpcri<mela, conforme enten de Spir, -ou .não 

sc t•ft sinão uma funcção, que só , e dc:;,pe rta ao contacto dA. experiencia, porétll que 

t1·az cen si nlcsma wna ce J"teza hmmedi.a ta e a bsoluta? 

•':-.lã chegaría mos nunca a conceber ·o principio (l e ld enticlad . diz 1Lachclier, 

,.;i n rintuição imm edia ta de ·nossas r p r esen-tações nã.o nos offerccesse ol:>jectos 

con~ tantes, nem o prin·cip io el e .razão, !' i não achassl?'mos na cxpcrienc.ia objcctos 

iguaC's C'ntro. si, ou pelo cn eno:-3 sens iv el mente ig·uaes. Esta condição C..'111J)lr.ica. de 

fonmaçàlo da.s leis logjcns não tri ra cou.sa a·Jg.UJUa a seu caracter de atp·ri.o? .. jda.c'Le.» 

J\'Las •O pcnsamC'Tlto não se atisfaz {!m não se con tradizerem os dados da e xpe. 

t·i pnoin, •quer descobrir entre ellcs u ma lig-ação, ucm a ·COOJ'denação. 'l'a:l é a funcção 

prlm o1·dla.l do pcnsa·mrnto, e o ]Jri·ncitpio de razão. A igual a B. B igua l n ~c; 

log10 A ig-ual a C, não é sinão a expn•ssão mais s irm p les <le ta funeção. 

E' uma n ecessidade do cop irito rexig ir cque os phenomeno se encad eic·m, sejani 
con nexos entro si. 

!Mas es ta connexão exis te realmente, is to é, aque~la n eces$ldade do e.spirito 

conc•ponde a uma realida de entr.e os dados d•a ex-per.ieneia? 

Pa ra Wundt esta r ealidade existe elf.feotivamentc, h a reonncxão entre os dados 

ela cxpe t·iencia, c en t à'o o meca ni smo d·o esp írito é a ntes -um appa relho que illu-
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mina a realidade exist nte do que um modelo, sobre o qual é calcada uma ordem 

cl~ cou.>as, que, se pódc dizer, não existia antes delle, conforme [pensavam o philo

sophos gregos. 
Tratando 0 projecto d~ socialogia, cumpre notar q·ue a assaciaçilo é um prin-

cipio ainda mais generico que a gra,,ita~ão. 

Atê hoje a tendencia dos scientistas tem sido subordinar todos os phenomeno 

do Universo á lei du g ravitação, em virtud e da qual o Univ,;rs·o inteiro é mantido 

não ó na <lllai · estreita solidariedade, porém ainda na mais intima contlnui

da<le . 
Um l!llesmo principio, diz OOEmer, liga o mais p queno corpo ao maior atrave2 

dos corpoo interp!andarics; o organismo mais hu·mildc ao mais complexo atravc7 

(las ca.maclas gcolog i~as, a humanidade á s ua moradia terrestre, o homem a seu 

semelhante. 
<:egundo :>li~·mer. este principio é o da gravitação, que expulsará a theologia 

~ a metaphysica dos dcminios da sociwaile, como já o f~z noo dominios da J>hyslca, 

da chimica c du biologia. 
Eu me>ouo, em uma di ertação apr entada á Faculdade de Direito do Recife 

.~obre a determinação dO mom~nto historico das •leis, escreYi: 

«E' preciso convir que o ins u-speito Claudio !Bernanl, estabelecendo <Jlle o.s 

sêres viYos ão pequenos mund<Js, em cujo meio os phenomenos se encadeiam. 

como em nossa ter ra e em todas a terras, qu fluctuarn no co;paço, d rribou a_, 

barrcirrt · que sepa ravam o mundo orgunico do mineral, c prcclispoz assim 

c piritas pura esta concepção mccanica elo Uniyerso, pe:-a qual todos <lS s~greJos 

da natureza parecem prestes a des~•end!ar-sc em fac.; ela luz cletTamada !leia desco

berta elo '2\'ewton. 

Keh•in, porém, o maior physico dos ultimas tempos, fund,tdo em calculos ma

thematicos, chClg<~ u á conclusão de que o clhcr não está sujeito á loi ela gmvl

tação. 

Hoje, depoi.· elas in vestigações de William Crool<es sobre o estado pre-atomico 

ela matCJ"ia, ela descoberta O·Q.S r<lios cathoclicos, elos raios X, da dos cha mad " 

corpos radio-actiYoo, da demon tração tão brilhante-mente f<'ita por Gustavo Le 

Bon, ele qu e o radio-actividac]e não pertence a cenas corpos sómcnte, mHs ~onstl 

tue uma prl}pricclade geral da matcriH. não se J}óde mais dizer que o princi:>io 

regulador cl tocla soiidadeda<lc e continuidade uni\·ersai, principio no <1ual .,, 

resolyem toda;-; n:i lPis do mundo Ol'ganico c inol~ganico, eja a gravitação, c si1n 

.a socialidaclc. p t·incipal ma·nifestação da energia primordial do Uni\'Crso, c, '>JI"

tanto, commum a todos os atamos, mollccula;;, ccllula . orgãos, anLmacs, estados. 

Esta energia swprcma que, apeza r de imponclcra vcl, intangivel, jnvi~ivel, enche 

todos os ponto~ elo espaço e os momentos do tempo, erYe de laço aos diversos mun

dos e pen•ctra todos o- corpos, é o ether , no qua I ::\'~wt<~n: com o ~eu olhar genial, 

viu a ca u.;;a c! a gra vitu ção. 

«E u procu ro no evher a causa ela gravltaçilo», c<cTC\"ia • ::\'ewton a R. Bayle, 

Em 2' de lfcvcrciro de 1678. 
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Pela ex i>tcnc:ia dessa ubstancia , ao mesmo ·tempo una c •multipla, ,!Jomogenc;, 

r• ,!Jetcrogcnea, continua c descontínua, é que se oex·plica sufficientemente a for 

m açfLO nfto sómcnte do mundo co.smico, mas ainda do mundo ll.llOra i. 

:\l[ontesquicu , em u-ma defin içàlo que Q)arece r esumir todo o passado tiCientifico 

c philosophico do espírito humano, disse que : l eis são a., •·e!ações necesscwias qw~ 

d eriiV G?I' cl" 1\lL i nn;oza. cl.cbs co·nsas. 

,::\1ns, s i nós não pod emos conh ece r a natu reza el as causas, s i não podem os 

conhecer sinão as relações elas causas, não será mais exacto dizer Que a natureza 

das co usas deriva das relações clellas entre s i? 
E, de te modo, a sociolog ia não será a sciencia funda menta I do saber hu

Jnano, e todas as sciencia ·, mc~mo as mais positivas, ·não s erão sc ierÍ cia .. sociaes? 

·C()m effe ito, de <1 ue trata a .mathcmati ca? T rata elos corpos, sob o ·ponto de

vista das quantidades ·u.mas em relação ás outms . De que trata a phy·siC'a•? Trata ' 

el os cor.pos sob o ·ponto <lc vista el a mo.Jlecu las umas em relação ás ou tra s. iDe {JUC 

trata a chimica ? Dos corpos sob o ponto el e vi.sta dos a toanoo< em relaçã o uns aos 

outros. De que trata a ·biologia ? Dos corpos sob ·O rponto de vista el as cc!l u las em 

relação umas âs outras . 

:\ IPl'O'Pl'ict ontologia ou scicncia d'~ na turezu das cous•as seria u·ma sc iencia 

eminentemente social, po rque a natureza das cousas deriva elas relações destas 

C'ntrc si. 

Com dfe ito, ele tal sorte a na tu reza da s couõas depende cla õ •·elações destas. 

entre s i, que tnda alte ração nc~sa s r elações altera a nat·urczn das causas. E' ass im 

que os corpos pa ssam de o>olido.< a líquidos c gazosos, .conforme a alteração das 

relações tlns mollcculas entre i. 

A unicc1 sc ie-nc ia que, á pricm eira vi ta, parece escapar ao 1Prin cipio .da socia-

lidacle. é n p.-;ych o-log ia, .por cau~a do esforço con tinuo do Eu pa rn a .unidade; 

n1as, a cn~clito , senhores, tc1· d emonst 1~a c1o em ·uma n1 em·or ia .apresentada ao Con 

g-resso Latino- .-\m·cricano qy. e a p sych olo.g ia, n1ais ·do (JUc as outras scicncjas , se 

basea sobl'e as relações o c i a~ . 

~<A con c ienc ia , diz Bou t roux, não é um desen vo lv imento, u 111 apcrfeiçoamen to· 

da s runcçõcs physio'logicas, é un1 elomento novo, un1a creação. O hQmCm, ktue é 

datad.o de con~c i en cia. , é ·mais que un1 ser viYo, e mais que um organ ismo indivi

dual: a fór ma na qual a consc icncia é superposta á vida é uma ynthese absol u ta. 

um a acldiçiio el e elementos radical mente hetc rogeneos., 

S i a unidade organi ca por si só não basta para explica r a conscicncia , qual 

~erá a expl icação que póde ser dada ao phenomcno? 

Acima do indiYicluo es tá a socicclâdc c então por qu•c não procurar no 1111 cio· 

~ocirtl a gcne.c;e e o desenvolvimento da conscicncia individu nl ? 

O ce r bro, orgão de 1~1xo em relação ao fllllccionam ento vital, propr iamentü 

dito, eria então um orgão de wi meira n eccssiclacle em 1·elação ao runcc ionamento 
l>SYChico . 

. Deste modo seria o meio social que concorreria para a [ol'mação elo cercbro 

por me io do dcsen,·oh··Lmcnto excepcional elos ultimas centros da m cd u ll,'l c ·p inh al. 
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A sociaUdad~ seria a tf·onte donde brota a consciencia. 

Tal é o lllJOclo de ver d·e Durkheim, quando escreve: «0 grande serviço que os 

phil osoPh,o.> espiritualistas presta ram á sc:~mcia, foi combater todas as doutrina, 

que reduzem a viela psychica a não ser sinã~ u.ma ef(lorescencia ela viela ph)'>sica.» 

B, se.m cah ir no espir i tualismo, accre.scenta que (<todos os factos, de que não se 

p6dc achar a expl icação na constituição' dos tecidos, torna m-se pre>priedades do 

n1cio socia•l>>. 

De modo brilhante Draghicesco faz resalta.r que a sociedade ê a ex·plicação 

ca•usal da consciencia. 

«Os psy.chotogos, obs-erva o perspicaz investigado r, não fazern diHerença entre 

adaptação ao meio p.hysico e adaptação ao meio social.» 

A conscicncia para ·elles é dnclifferentemente o producto ele uma ou de outra. 

Ora, a orlgem da conscicncia, sinão seu dcsc-nvo·lvimento, não pócle ser mai.~ 

a ttribuida a influencia;, causadas pelo meio physico 

Com eff ito, e; tabl'lccemcs que o m eio cos mico ê, por tl&;im dizer, consta nte, 

invariavel. Pnr outro lado, estabelecL'mos tamben1 que a constituição organica do 

homem ê precisa·mente o r es·u ltado da adaoptação a esse meio. A a claptaçào, uma 

vez feita {) consolidada em habitos para sempre in varia veis, nào poder ia mais ser 

· CJt:iCS•tão d·e novas adaptações, este nu eio não mudando maio. Uma vez por todas 

está feita a estabilidade, e>n ·a natureza e no homem adaptado. Si, poré•m, ainda 

se constata•m adaptações, mudança s, estas não podem vir si não elo meio social: 

stm, cstabe:eccmos que ê elle que, pela sua variabilidade e pela lut!l pela Y·i<l:l. 

impõe a ada ptaçào. 

De h oje por clea•nte nào seria mais possivcl procura r cxplicaç[Lo pa1·a con

sciencia slnão nas adaptações ás condições sociaes. A co nsciencia não póde ser o 

produ<Jto sinão do meio social, exc1usiva·m<mte.» 

Senhores, do exp01.r:;to se vê que estas tres sciencias - psychologia, logica 

sociologia - se pre·ndc1m, -c 1igan1, se ccn1binam, for~manl um to·do hc1rmonico c 

constituem a parte mais interessante de toda a pcda.gogia., pois que diz respeito 

áquelles es·tudos que m ai.s teem inrfluido para a crença no progres.so da huma
nidade. 

Portanto, •cnhores, dou o .meu voto para a approvação do projecto, c dou-o 

conNando ·no bonmdo Sr. J?resid·ente ela Republica, no qua·J vei o a encarnação 

do typo do verdadeiro estadista americano, tào bellamente d~scripto poe Horaoio 
Maine. 

0 SR. JOSÉ BONJFACIO - Apoiado; muito bem. 

O SR. ARTHUR ORLANDO - Diz Hora cio Maine: 

<<0 pr:m elro dever dos nosscs nu11gistrados e dos chefes da no~·sa 1Rcpublica 

é subordinar tudo a c~te in beresse supre1no. Em nossos paizes c em no:-;sos dias 

níngucon é ·merecedo e do titulo de homem ele E stado, si a educação prati~a do povo 

não tem o primeiro logar no seu programma. J?6cle um homem ser el•c.qu entc, co 

nhecer a fundo a h istoria, a diplomacia, a jurispNidencia, o que lhe bas t a al'oás 
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para prctendH n elevada condição de •hom~m a.; Estado; mas, s i suas palavras, 

seus ·projccto.•, s eus e forços nào forem por toda a parte con tanlcmente consagra 

dos á e lucação do povo, clle r. ão ê, não pó de ser homem de estado americano.» 

Tenho dito. (!lhti f o bC'Im; 1nni:o bem. () onuto•· é v ·ivamwnte CLt11t11'ri•n~ntaclo e 

abraçado por todos os 8Clls coliP-gas prooente.~.) 

SESSÃO DE 26 OE SETEMBRO 

0 S r . A ffonso Costa ( •) - Sr. :1:-rc•idente, V. Ex. a cuba de annunciar 

que a lista da porta accusa a presença ele 105 Srs. Deputados, de modo que, den 

tro ele 5, 6, s ou 10 minutos mesmo, serei forçado a interromper a<5 consi.dcraçõcs 

que pret nclo acld uzir a respeito do proJecto que autorjza o GoYerno a r eformar 

o ensino ec·unclario o superior ela Rcpublica, para que se rea•lizem cnt.ão a vota

cõcs ela materias já encerradas. 

Bem sei que as <!ons ideraçõcs .que pretendo expender sobre tão importante e 

m'omentoso assumpto, não envolve-m em si tal importancia que não possam ser 

scindidas para, de permeio, figurar essa parte da ordem do dia, a votação da.~ 

materia~ honlem cn<!erracla ·. 

:VIas, não porque julgue as minhas considcraçõc importantes ou ·de alto valor, 

que de facto não reem, mas •POrque entendo que o meu ~lcnoa.mcnto sobre a re 

LorJlla que se vai fazer deve ficar inteiriço, peço pe rm:ssão a V. Ex. para, antes 

de cnt rur ·propriamente na discussão do pro\jecto, fazer um app llo á honrada 

Comrui são de •Marinha e Guerra da Camara a re peito de um a wmpto ele todo 
perUncntc c muito <lpportuno aue ·mo. 

Ha dous annos o honrado Deputado pelo Amazonas, o Sr. Dr. Jorge d<l :\Ioraes. 

Jevan tou nesta Casa a bandeira da educação physica na5 noss~s escolas c nos 
n·ossos costume 

O hc>nrado Deputado amazonense, em uma celebre oração que foi ouvida na 

Camara <!om a attenção que sempre de p rta•n os discursos de S. Ex. , enalteceu 

as vantagen.,; dessa educação e consubstanciou o seu .pensamento em um projecto 

Pelo qual ~e autoriza"'a 'O Governo a crear dentro do paiz, nos pontos mais conve

rucntes, a seu juizo. duas escolas ele educação ·phy ica, uma militar e outra civil. · 

O projccto dO honrado Deputado amnzonen e, po r isso mesmo q ue envolvia 

uma questão de alto valor pcdagog,ico - digo mais, ele alto valor nacional -

mereceu da ·Comtlll L ão de Insb,ucção 'Publica o parecer que foi por mim 1avrado 

o que •logrou as assi.gna turas ele lodos os membros dessa Commissão. 

Como, porém, a proposição <!rcava lambem uma <!. eola de eelucaç>í.o physica 

militar, por força elo Regimento em vigor, foi presente Commissão ele Ma1 .niln. 

c !Guerra , •que até hoje, não sei por q ue, não se dignou dar o rcspectiyo parecer. 

( •) :.'\à{) foi rev.isto peJo o·rador. 
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.Não ·pretendo censurar a honrada ~Cmm missão; proccdPndo ass-im, ella não 

sahc das normas seguidas por todas as outras. 

·Nesta .Ca·>m, os prujcctos que não vecm dil'ectamente bafejados pelo sopro 

offic-ial ou que não tee.m a eu fav.o r o J~restigio de alguem, de Jnflucncia excepcional, 

morrem na ·poc.ina dos archivos, c d-e l'á não logram ;;·ahir sinão, •passados nnnos, á 

requisição de algum De.pu tado, que fa7. a·ssim resuPgir a id'êa quasi morta. 

\Não acredito que o ·parecer l·avrado peio humilde orad c r c aceito ullanime

mentc pela Com missão de Instrucção Publica fosse ele ta l ordem, tiv sse tal valor, 

que •lCV'assc ao c:-:pirito do Relator da ~Cot.umissão d e Mari•nha -e Guerra, em un1a 

abundancia de luz, a conv icção da necess1cla.d-e de adaptar este pt•o jecto. 

O assum.pto, porém. ·é ele tal natureza; a educação ph ysica. da mocidade é 

hoje ele tal modo reconhecid·a .co mo uma necessidade, 1quc não ha jornalhta, não 

ha homem publico, não ·ha .pcd·agogo, não ha dnesmo .cJilettante ne tes a ,>sumptos 

que de'xc ele encarecei -a, de protegei - a, ele enaltecei-a. 

A honrada Coonmissão de \Marinha e >Guerra, no em tanto, até hol'e não se 

clcu p.ressa em correspo·nder ao ·ped ido que ela tri buna da Ca·mam já lhe foi •feito 

me~mo pelo au to r do projecto, o .S r. Jorge de .Moraes. 

E, .a·pezar de d'iscutirmos ago ra a .reforma do ens i·no, a Camnra do . .; Dcpu tadoe, 

não sabe ccmo pcn·sa a ·Com missão elo 'i'llarinha e Guerra 11 r espeito cla·qucne mo

mentooo assu•npto . 

Estou convencido de que os illustra dos membros da Commlssão não c moles

tarão comnli-go po r vir lembrar esse projecto, h11 tanto tempo esquecido. 

De certo SS. l~xa.s. yerão no m eu procedim ento a m a·n•festação ela vontade, 

dt· em p~nho que nutro no sent ido de se realiz-ar s·te grande d.e.•·idBratnm ela edu

cação nacional , pelo desenvolvimento physico ela mocidade. 

St'nh ores, € interc.ssante a lhistori·a da nossa educação physica, sob o ponto 

d(l , , ista ~pedagogicG. D jscutcm -s.e 'OS progratnmas, d iscutcJn- sc u · refor.mas, dis

cutem-se os m eJohorcs meios d·e o•bter ·prof.esso.r·es, Já .para o ensino prim ar ia, já 

r.aTa o en Lno sccu·ndarl'o, j á para o supet'ior, con dc-mna -sc a in tro:lucção desta ou 

daq ucJJa materia, a ad·o pção desta ou claqucJoJa disciplina no curso .sccunclnrio ou 

no curso ~ uper:or; procu ra-se r em dia r os inconvenientes elo con curso ou do modo 

POr qu<J se faz o recrutamento dos professor-es; m as, .Sr. ·Presidente, t'm todas essas 

reformas, 001 todos es;cs projcctos, não se cogita seriamente do desenvolv imento 
physl.co da m~cid a d e. 

Não c tou c-itando em falso n•l\m fazendo injus tiça aos Jeg'slado.res, quer do 
rmperto , qu er da R cpublica. 

No Imper io, Sr. Presid·ente, no enunciH.do .dos grandes progra nNlHlS, entro 

o.s Princi pias :que f ig urava m !fl.as .fa'llas d•o throno ou nos programmas n1inisteriaes, 

tam.bem era sempre indicada a necessidade da educação physica; mas , para cumulo, 

a té no Gymnasio Nacional,' ·pelo .rogula,mento vigente, a edu.cação phy ica não é 

obri·ga tor.ia e por is o que não é obriga to ria não se 'J)ratic,l. 

Nãio pretencJ.o trazet· novidade ao es·pirito da Camara, não preciso cnca1·ecc r 

as vantag<ms dessa ed ucação e os inconvenientes que vão experimentando todos 
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os povoo que deixam no mais criminoso crlvid0 o desenvolvimento physico das 

crianças. 

A Inglaterra, Sr. Presidente, é con.sidterada o paiz onde a ed u cação physica 

é ·cuida da com mais desvelo, ccrn mai.:; ca ri·nho, com •mais interesse ; os Estados 

Unidoo não se esquecem tambem desse lado precioso da educação da mocidade. 

e só na França e na Italia, Sr. Presidente, ·apezar da retumbancia dos prog.rammas 

4!1 õos tgrandel? enunciados das rcforma·s, a educação physica não tem por ve-ze 

passado do papel. 

E' cxacto que educadores f rancez• , como Edmuncl DesmouJ.ins, acabam de 

realizar naqucl'Je paiz a mais nobre e a mais ef'fica z das tentativas com a c reação 

ele escolas, ep1 que, facultanclo -s·e á mocidade o desenvolvimento 1ntellectuaJ pelo,; 

m ethodos mais modernos, pela maneira mais intell igente, não foram esq uec idos os 

processes de ed ucação 1Jihysica. São unanim cs os e:ogio'i.i c os encomios que a 

i1rnprensa francoza, nos uHicnos tempos, tc:m tecido a e~ta inicia tiva de 'De-smoulins, 

e a escolha de Rochas tem conqubtado uma das mais nota v eis victorias. 

Quão longe nos acham·os, Sr. Presidente, neste paiz em que tudo está ainda 

.p.or tfazer e por crear, I(JUão longe nos enco·ntra~m0t3 ainda dCt'.iSC gTandc idea·l? 

Entretanto, ninguem ignora que não ha educação intellectual perfeita, não ha 

desenvolvimento equilibrado do ocrebro, si não ha tambem a ed ucação physica; 

todos sabem que ~ educação i·ntcllectual e o çl esenvolvim ento corpora:J são corre

lat()S, não pod noo haver intelli~enci·a lucida e cerebro bem equiiibrado s·i não 

ha uma organização ·physica sadia e fo r te. 

Será inopportuna a minha requisição? Será fóra ele tempo e clescabid·a a minha 

solicitação !L l1onracla Commi -são el e lMa rinha e Guerra? Penso. Sr. Presidente. 

que, de modro algum, s.e po-derá con sid erar assim . 

Vamos di sctJtir a re for ma elo ens:no. 

Vamos autorizar o Governo da Repub lica a reorganizar, dentro das bases 

que o projccto traçou, o se1·viço mai s im portante, o ra.mo de aclminist.r.ação publica 

mais val1oso c.m qualquer paiz, ·e:m qualquer nacionalid-ade. E uma vez que essa 

proposição de lei prescr ve em uoma el e suas d isposições que a edu·caç:ão phys icR 

deve ser ministrada nos cursos secunda rios ... 

O SR . . •CASTRO PINTO - E' pr-eciso notar que j á foi iniciada. 

O SR. AFFONSO CosTA - . . . de\'emos evitar que essa educação physica não 

pa sse ISÓ dos programmas. Eu .pergunto a v. Ex. onde orá o Governo ela RepU

blica enco.ntrar pe•soa! habi'iitado para a execução, entre nós, desse ram-o de c.du 

caçã-o, todo novo, especial c desconhecido? Onde os GoYernos dos Estado , empe

nh ados no comprom'~sl) de tninistrar c desenvolv.et a instru cção .pri•ma.ria-, irão 

encontrar pessoa.! ha.billtado pa r a essa disciplina? 

O projecto do honrado ·Del}Uta.clo pelo Amazonas é uma neceFs idade: r efor

ma<Ja a instrucção pu·blica nos mola es elo pPcl'ccto em cl eba·te, ficará completo 0 

programma da educação naciona'l, cem o desenvolvimento phys ico. Senhores, 0 POV'O 

brazileiro gos.1. fnma. de intc·lligen.tc, assi·milando com ,facilidade todos o.< conhe

cMncntos, fallando, em cc::paço breve ele tempo, com .muita propríe.dade, varias lin -
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.guas; o nome brazileiro tem s.ido ena ltecido •POr uma série de conquistas, na ~aa·ena 

da cdvj]ização e do progrcs o; mas, nós que somos un1 povo em forn1ação, n ós 

que aincl.a não t emos b em accentuados úS traços da nossa nacion ::t liclaclc, n6s, no 

cmtan to, nos temos clescuicl a clo, por cOtn~)leto, dessa .parte im portante el a educação 

nacion al. O espirito desta Cama ra é bastante .ill·ustraclo neste a ssumpto, vara que 

r u t enha n ecessidade de trazer pa-r a ruqui exc.n1 plo de sabios, de tpcdagogu.s, tão 

f risantes e tão eloquentcs, no intuito ele provar a necess icl•a de elo dcseJH"O'lvimento 

·physico, e n1ostrar c.omo .ellc concorre para a força, .pa ra a -energia oncntal, para 

o vigor d•o organismo huma no; é bastante .ciba r factos que se dese nrolam todos 

.os dias a n ossos olhos. N6s vemos os filhos elo vovo, creança•s a quun 1'aJ.ta.m todo 

o c oruforto que a civiliza ção c a fo.rtuna ·Permit tem; fortes, robus to., pelo traba

lho; de outro lado, vemos cre·a nças magr as, pallicla s, rachHi cas, educadas no acon

,cheg·o da ri{JU·cza e -do betm estar. 

Pens o, Sr. P~esicl ente, que o ·a•p.pe·llo que acabo el e fazer á honntd<a -Go mmissão 

d e ,)1arinha e Guerra não cahirá eon t erra sráfara. As minh as pa lavras, apczar 

·dG desatav.iado con1 que foram pronun ciadas, cco•a rão, de certo, no pt'n S'a rn cnto 

do i.Jiustrado R elator cla·qu olla Commissão e a Ca ma ra dos Deputados tot<á, em 

breve. •Occasião de se ·pronunciar sobre tão .mag·no c irnportante ass um1Jto. 

(O ont<lo,· intanon>1Je o s ~'>u dii8c-u1·so d ev i elo ás votações.) 

O Sr. Affonso Costa (*) - •N·a q ua.J. i ic~L : d e d e m embro da Ccnnmissão d o 

lns tru cção Pub-lica, mai s pe:a bencvo·ltncia cl'Os sc·us co l ~egas da Cc..cnara, do que 

J)Or justo titulo <que a essa posição o recommendas~e. julg.ar-se- hia desobrigado 

.de vir occupaT a attençflo da ·Cama.ra di;.cutindo esta pro.posição de lei, si não 

houve ra a·prc:=.:c ntad·o duas emendas. 

Escreveu ·longa•mente os r~uncla •m·entos que o le\"~a ratt11 a dar o seu apoio ao ·pro

jecto ela'bora.do pelo •honrado ce·p11esentante elo iRJio de J a neiro, o Sr. T cL"eira 

Brandão, mas, depois de escúpto e;;ses fu.ndam e·ntos, entendeu dever explicar as 

razões de sua clivergencia com a ·mtaiori.a da Oo"n.missão. 

O ·projecto que h•oje s e discute, a .reforma que hoJe <>e idealiza c se planeja, 

não é um acto impensado da Commissd.o d e Instrucção Publica, não é filha ele 

.convenicmC>las ele ·mo.mento, som que se tivesse consulta·do ·os altos e ·im·portant<"s 

intcr~l!:s cs da. INação. 

A reforma é •U•11a aspiraçã·o nacional e o desejo de todos aquelle.; que se in te- ' 

res·S'a on ·pelo progresso e .pe lo cl esenvolv:mnto do noss o paiz; a Jle forma é fructo 

bem a''llHHlllt'eciclo na co·nscicnci·a do Congresso Nacional. 

}1. in strucção no no~so pah:, quer a primaria, quer a secu ndaria, ·Q uer a S1Jpe 

Tior, ch~gou a tal es.tado d e dcs•organização c ·dcsc red ito que, como dizia o Dr. Sea

ibra, s i não se fizer j á e já, um.a r efo.m1a radical, o ·en sino d e.sa pparecerá ele 

uma \nez . 

rror ·es~a r efor·ma claGnara..m os orgãos mais con1pctcnt<Cs c1à opinião; por es.~a 

reforma clam o-u a 1m prensa; por essa r eforma clamaram todos aquclles que, com 

( •) Não <" ons ta dos Annaes o discurso na integra. 



- 154 -

assento no c011gre~so :'\'acionul. conhecem, com 1n·ccisã'O e a fundo, o magno pro

blema da instrucção publica. 

Proc1acnacla a. l{:t•p uhiica, i~Jnpcrou , cn1 t11ateria de instrucção PPi maria, n 

munici pa li~no na s-ua ma·nif{.'Stação a mais C'Xaggcrada . 

. \ União continuou a manter as esco las de cu rso superior e o ocu rso secundario· 

do antigo Colle.g io P eJro II, deixand·o-se aos Estados, em absoluto. a mais com-. 

pl eta c inteira direcçào do ens i·no primal"io . 

. \ s consequencias que dah i vieram foram fa ta cs . 

. I pratica mai' cen a ,-ez demon. t rou que theorias, qu e muito fructificam c 

dão bons resulta dos rm outros paize ·, nem SC'mprc se adaptam co m vantagem c 

bons re:;ultados ao nosso. 

De modo que ~e n1 unicipal i ~,mo, que nos Estados Unidos, ao lado da in icia 

tri va 1 articular, tan to desenvolveu a ins trucçã·o prirnaria, n o nosso paiz foi ca usa 

das mais f ·UDC'sta:5 con se-q uencius. 

I-Ia"Via Provinc 1 nS no Icnp:crio c.m Que a in strucção prinHII'ia era con\·cn icnte- . 

n1 cnte ,minh;trad,a; provinciaiS que tinham o seu corpo de professores bem organi

~ aclu. T odas P~sus pro\'incüt,; , cedendo á bclleza do municipalismo, cedendo a'O· 

i nfluxo da s novas icl·éas . exoneraran1 os seus pTol"essot'(?s e a in$trucção primaria 

foi entregue, em absoluto. á direcção dos municipi·os. 

Ha dez annos se br.a cla e se falia no sei-o do Congre-sso ::-<aciona I em r eforma 

cl r instrucção pub~ica: ha el e" amnos que se ccmbate muito a largueza dos diffe-· 

r entes ~ ursos instituido• no Gymnasio Naci.on al; mas só ha. pouco tempo appa

r eceu nes ta Casa o brado pelo r csurgkn ento da inst•·ucçã'O pr ima ria; appareceu 

nesta Casa uma \'OZ que e-e erg-ueu pug-na.ndo pela intcrv <:nção direc ta ou in clirec ta 

da Unià01 en1 materia do r-nsü10 prim nrio n os Estados. 

ü que SI' cl•·u em nosso .pa iz , o doscalabro que á in ' trucção primaria tl'OUXO 

o 1mtmi ci pa1is mo. ·isto é . a -d'irccção ·exc:u siva c un ica do munic ip:o em materia 

de ensino, não foi um facto virgem; n:a. Bclg ica entregou-se a instrucção pr!n1ari1t 

á direcçã.o das com mun a,, e foi dca nte d.o r esultado Desastrado dessa medifl rc ·'JU ? 

os lcg>sla dorPs daquell c pa iz conprehendcrarn o maximo esforço para ree rg-u er o
ensino primario d-a d~cadrnc'a e·m que a•lli se en controu. 

A mesma cousa de u-se na Italia, onde o es·criptores, os patriota s c os Jegls

ldnores se tem emJ)enh ado vivan1cnte em manter a in.s trucção prinlaL,!a ma is uo1 

negoc io gernl de q ue um negocio ·pa rticular dos in teresses dos anunic-ipi•C·S. 

E de facto, ne.m rm toda a parte, nem em todos ()s t€mpos te m sido "vcncedo•· 

este principio: que a instrucçào primaria deve p ertencer só e cxclusivam€nte a()S. 
mun icip ios c ás communa;;. 

A instrucção ·P,rimal' ia .pôde ser , c de ce t·to o é de facto, de in te t·cssc das. 

communa.s; está no seu inte resse, no inter!lsse da sua rique>.a Comenta La c desen

volvei-a, mais a in ... trucção publica deve se r c ha de s er por muito tempo aind>t 

neg-ocio publico geral, pe lo qual ee ha de d•ntcressa r tod.a a Nação. 

O Sn. LEÃO VET.LO:Zo - A cond ição <lo voto é saber lêt· e escrevel'. 
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O Sn. Lu1z DOl\llNGUES - .:-<ilo ha nada que interesse mais a .:-<<ação 1ue a 

in strucção, pr incipal1111ente a ·primaria. Podia ser munic ipa l a ins tru cçã.o superior; 

a primaria é que não pôde de ixa r de s er ·federal , po rque é •l que mais .J·n tercssa 

ti Republica . 

O SR. AFFON o CoSTA - O ;>p;wte do hon rado Deputado ·pela Bahia, digno 

compan hei ro de CQmm issão, o .S r. L eão Vellozo, faz -me lembr;ar, a opinião de um 

notavcl esc ri·ptor fran ccz, quando diz nos g overnos a ri·stocraticos, qua ndo o poder 

publico é entregue ás <!n as:;:ns civil izadas, na uri:üocracia cmCim, a inda. 'C com·pre

hende que o E"tado abandone, em absoluto, a in~t,·ucção do povo, n instrucçilo 

prima rk1; was no regjlucn de moc ra Uco~ no rrgimen repubH ca.noJ o Estado não 

pód•e d C$CU•id·ar- s·c el a in s trucção primada, po r isso que exice do ·POV0 1 para que 

vote, c.ssa cond:çilo de saber lê r c escreve.r . (AjJoi.culos.) 

O Sn. LUJ z DoMJNGUEs - Tem todos os 11os,·os applausoo. 

O •SR. JosF. Bo-Nll'ACJO .P er f!litamcntc. 

o SR. A r,'l'ONSO COSTA Esta é , po i ~. a questão : Con v·ém á ·União intervir 

nos Estados m ma teria ele instrucção prima r1a? ·Convêm que o Governo !Federa: 

procu re e encontre um meio. do qual .la,nçando mão, possa levar ás camadas popu

lares, nos differcn tes Estados da Rcpubl·ica, a instrucção primaria, ele que tão 

dcscui cl·ados teem sido s proprios Estados, d e que tão descu;dad•O t eem sido os 

propt,ios munic ip ios? 

Ha uan Esla·do na Republica que se pôde vangloria r do des~nvolvimento da 

lnstrucção publi ca em seus 'Clifferen te,; gt'áos. E ' o E stado de S. P au lo ( Apoia<los .) 

1No ·emtanto, o n osso atr:azo é tão grande .e m Jnatcr.ia de. ins trucção primaria. 

que no ,proprio Estado d~ S . • Paulo, onde o Governo clespende quantia fabu losa 

com a manutençã o de escolas 'P l'i.mar ifiS, a infa.ncia 6 freq uenM. ;as aulas puobliet:'lS 

na j}roporção de 2 o/o d"t população! Si nesse Estado, cuja maior ·g lori•a é d•elTamar 

:t mãos -cheias a instru cção, ·a in [ancia a·pcnas na ,proporção <lc 2 'Yo fJ•equenta as 

escolas primarias, que .poderetllOS d izer dos outros E s tados , onde, !leio apoucado 

das suas renda s, a ·i·nstrucção prima·l'i•a é tão parca, tão escassn.mente dist t·i buida'? 

'1'0dtn s ·rstas consi dcrnçõe::oi o lc\ram, con vcn c idn mcn te, a affirma r que a ... I·ação 

B razilc ira, que o Go·vcrno Ii'ede.ral, '(JU C a União teem •O dever de inter vir. já ~ j á . 

ao en ·i no .prima l'io dOs Estados, si não directamentc (pot:que isto pôde parecer 

que fere m elindres constitucio.naes ), ao menos •POr m eios indircctos, por meio de 

um. aecôrdo. (T?·ocrl!ln- se (})J)Cirtes ('?th·e os S•·s. Pecl?'o Jllfoacyr, Dwiz Domi1L[}tlies e 

ontro8 DCJJ11ta<lo<J.) 

O prim eiro ponto, ,P.O•hs, que deve mos [irm~r, de modo incquivoco, é este : n 

União deve intervir, já e j á, em m a taria d·e dnstrucção prumaria, nos differcntes 
Es tados da R pnb'lica . 

. ;'1. ·intervenção, pois , •é neccssa.J,ia. (A.pDi!ulo8.) 

1C0t111 0 dCv('mos fazer, 1POl'Én1, essa intervenção? 

Devemos intervir ·directamente, crenndo es co.Ja-s · nes ta ou naquell<a capital dos 

differ ent s Estn·dos, nes ta ou naquclla cidade das dtrrerentes circumscripções da 
IP.epubl'ca? 

Podemos fnze1· ·isto sem fe rir o pacto constitucional? 
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Podemos correr em aux,i!io dos Es ta do , dando-l hes recurs.os, com os quacs 

possam clles distribuir com rnai.s largueza a lnstrucção popular? 

Esta ultima hypothcse é abraçada pela 111 ' \ioria da Co•nmissão de Instrucção 

Publica, a q·uc tC\m a honra de pertencer. 

Ind·iv·idua !mente, porém, sob a respon sabilidade el e eu humilde no·me, tendo 

em vista s6mcnte a convicção fir mada em es tudos a q ue procedeu sob.re o ' caso, 

en tend e que a RE)pub lica p6 cl c intervir clirectamcntc, Cl'Canclo escolas primarioas n o 

ierritorio dos Estados. 

O SR. PEDRO ::lioACYR - ·Perfeitam cmbe incon stituciona l. 

O SR. Lu1z DoMrNGUE>S E OUTROs SRs. DE>PUTADOs dão apartes. 

O SR. AFFONso CosTA - .Que inconven.ientc adv irá a este ou á'Qu cll e Estado 

da ma nutenção pelo Governo Fcde.r al ele cscokls nos ·seu.> tcrritorios? 

O SR. AS~'RO P INTO - Quando até os I]Jarticu lares .podem ... 

O SR. AFI'ONso •COGl'A - Que in convcnicnt·c pôde ad vir ao Estado de iPcrnam

buco, .Alagôas, Sergipe ou outro -qua·l<1ucr, coen a manutenção, pelo ~Go\'C:o rno F e deraL 

de um certo numero de escola s nas suas cidadc.'3 pr incipacs, desde que .a União 

não estabe~ccer a obrigatoriedade esco.la.r c desde que •a infancia nestas d iffc rcntes 

capitacs não foi ob •·iga toriamcntc compeli-i ela a frequen t ar as escolas fc cl e raes, com 

p rej uízo elas escola s cstacluacs? 

Porventurn a. União não mantém em cada Estado umoa sé rie da serv-Iços i.m

porta;ntcs .sem confJi ctos c sc1m ,Httrictos ·com Oi=' goYc t·nos c~ tad u aes? 

O SH. 1PEnHo I~IOACYR - 'Dentro da Constituição. 

O SH. _·\FFONso CosTA - Este é outro ponto. Veja m os agora a questão sob 

o ponto de vista con sti tuciona l. 

..\ Cons titu.ição co mmctteu , no <'lrt. 35, ao Congre"so Nac ion al a faculda•de de 

animar o cl e<s{'nvolvimento das lettras, etc .. .. 

PJ no n. 2° do art. 65 concedeu a os Estados : 

"Eom geqtl totl·o c qual-quer poder ou d·ire ito que lheõ não fôr ·nega do ·por 

clausu·la. exprp.~ a ou im plicitam ente .:onticlo nas clau sulas expressas da Consti

tuição.)) 

Onde a Constituiç~o F -e-deral commetteu ao E,ta.clo o enca rgo exclus·ivo da 

;in~trucção .prilln arla? 

Em CJU e artigo se encontra ·tJaxativamente este preceito? (A1JCt?'tes.) 

O SR. CASTRO •PINTO - A Constitu ição é como a E scri·ptura .San ta. Cncl.a um 

a interpreta a seu modo. 

0 SR. PEDRO o::liOACYR - V. Ex. já é ·protestante. (Risoa.) 

O SR. AFI'ONso •CoSTA - Donde '\"C m es ta the.;e de que a inst ru cção primaria 

pertence unica e exclusivam ente aos Estados? 

1Vem de uma tradição histoiica ela nossa legish1ção e ao mesmo tC<lnpo da s 
normas praticadas em outros paizes. 

A 'Constitui ção não estabeleceu cla ramente ,q ue o ens·ino prinmrio deva ser 

ministrado nos E·s taclos pe los seus go,·e rnos loca es ; mas como ljá no Lmpcri o, pelo 

Ac to Addic io na·l, âs províncias cabia a instrucção lJ ri ma ria, se tem entend·!,lo q u" 
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em materia de instrucção primaria a Un.ião nada pócle, tudo pert nce aos Estados. 

CVIa.s não ·ha nenhuma clctei·minação clar.a, de 1nodo a impedir a União, sinão 

n crcar escolas suas e.m diffcrentes territorios ela R cpublica, ao menos subven cionat· 

as esc-olas existentes ·neste ou naqu elle Estado. 

S.i não ha prohibição na ·Con tituição, que attr icto constitucion,., e esse qu,, 

Hl:i possa privar de tomar providencias cncrgi·cas, JJ romptas e e [fi ca zcs, no s~l'

iclo ele levantar llar rci ra ao analphabetismo, que \'ae em carreira. triumphanle 

vo nqui tanclo o espil'ito ela mocid•a cle, anniquilando-a sob -o pc;o tenivel da igno 

~\t ncia? 

Pelo faJcto de t er dito a Cons tituição, no He u n. 2 do art. 65 que em ;;crH l 

pertence aos Estados toda e qualquer faculdade que não lhe fo i neg;tda pe'n' 

c:ausulas implicitas ou e:>rpl icitas da Conotituição. pocl er-se-ha inferir que a União 

nfto po~sa crcnr e~colas nos di'ffcrcntes Es tados? 

O Sn. Lurz DOMlNGUEs - Ahi a Cónsti tuiçào está ·innocent e. 

O SR. -~FFONSO ·COSTA - Si as.; im fosse , nào chegaríamos á consequencia ele 

1ão permitt; r á União mui ta.s outras attribuições, muitos outros poderes que não 

·stão c:•a ramcntc cnan:i[es tn dos, ma s que c.stão em s eu csp irito~ como pensam todo~ 

,,s Jeg i.sladoores quando doutrinam a respe ito el e in tcrpn\ tação const itu cionn 1. 

E' a11i que ve m chatn ar em seu apoio o que e m tlh·c:to con•5 tituciona1 se dC:lO

:nina - poderes implicito.s. 

Ha um a sér ie de fac uldades, de pocle.r es , ctue, não e~ tando cla mmcn tc estabe 

'~·cidos nos tex tos con s titu ciona cs, pertencctll, e não llOdiam deixar de pcrtr:ncer, 

.l poder publico, porque sem o ·ex ercício dess es poderes e faculdade.; o proprio 

( x~~rc ic io da Constituição ~ se ria im·pos~ive l. 

E' .possivel que o legisla dor constituinte p retendesse que o Cong rc··so Fcderni 

:omcntas<e o desenvolvimento da i·nstmcção c das artes, c não lhe pcrm itt1~sc 

·n•ar, isolada ou concO'mittoante com os Estudos, esco~a s PL'imarias . 

Pois ê poss ivei que a Con stttulção prctenel e.sse •q ue a União ro mr nta<5s c o 

'r-senvolvi mento ela in strucção, das artes, do progresso e ela civ ilizaçào' e não lhe 

J1eruüttissc cr ea r csco ln s .pl'imarias? 

tParece-me um abs·urclo. 

Quando se discutia a tCon sti tu ição ·houve quem apt·rsen tasse em enda no scn

ti clo de tornar •bc.m c l:a ras as a ttribuições dos Est!\'dos c as da União; houv<' 

;;ma emenda concretizando o pen samento dnque!l()s <tue defen dô am os direitos de" 

:'stad,os c que já trmia m uma in cursão f~cleml na orbita das attr ibuições deste". 

rHouve unu 1 Cllll en da rccligicUa. assic.n: ((18,onsidcrarn-sc sôn1ente da compet enc ift 

<la U nião aquel.les poder es que l·he for !.'m expres>amente outorgados ., 

!Pede â ·Camara toda a attcnção para a reclacção cl rsta emcnd.a que foi reje i

tn da : «Consideram-se sóment~ ela competencia el a Un iào :aquclles poderes que lhe 

fo rem ex pressa tn en te ou torgados.>> 

Ora, s i n Oonstituinte rej ~itou esta em enda, foi por a :'! mittir qu e fóm elos 

lr·xtos eon5t ltucionaes h av ia poderes ,que a U nião tin ha competencia para exer-cer , 

independentemente el e d'spo sição ela ra. (Trocam-se m1titos a.JJm· t es.) 
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Está individualmente convencido que, de accôrdo ~u11 a Constituição, som of.f~asa 

aoti cliJ'Citos elo.; Estados, a União pócle cn•ar escolas primaTias suas nas dif(crentes 

cidades c, con1 maioria de razão, póde su bvencionar e colas dcs a natureza. 

A honrada Comoui·ssão de Instrucção Publica, entretanto, não foi tão longe. 

Elaborando o projecto em d-iscussão, de accõrdo cem a Men;:ageru elo Governo, auto

rizou-o apenas a subvencionar, de accôl'do com os Estados, escolas primarias nos 

territorios destes e a crear escolas .primarias nos terr itorio e co.!on ias ela União. 

:.\'Las, o honrado Deputado .pelo Rio Grande aparteou-o dizendo que ele modo 

contrario não podia ecr interpretada a Constituição; que ·a instrucção primaria 

em todos os paizes que se regem por leis semelhantes ás nossas, pertencia ao 

Estados. :o<ão nega isto. 

L'\os Estados Uni'd·os , a instrucção JJ.l'imaria •pertence de di.reito aos Estados 

e aos tt.nunicipin.s e bem assim, como já acabou de citar, na Su issa, na Italia 111 esmo, 

embora não seja Repub:ica, e. emf·in1, na RcpubHca Argentina; mas m nenhum 

eles s aJaiz-e o poder central se t.om descukhldo da .instrucção e oc proporciona r 

os meios neccssarios para que os Est:'l.do.;;; pos-·nm levar avante a s ua ingente tarefa. 

A propr ia grande -Republioa Americana, cuja <Con•stituição nos serviu .cJ·e modelP 

c cuj as leis pretendc,mos s ca11pre qu e s irvam de norma ao· -nossos preceitos e di s

posições, lem em .seu seio e nos offer cc exemplos bem fr1santes d·es ta intervençã o 

lndirecta. !Não é que lá faltem .estad-'stas CJUC en tendam, como o •hum1lde orador, 

que -a instruccão primurioa oc,-e ser dirigida m ais pela União do <JUe :pelos proprios 

Estados. Em 1870 houve m esmo quem aprcsen tassil no Congresso Norte Amer.icano 

um _projecto de !<'i 1q uc tinha por fim tarn.ar obDigatorio á propr ia auto.ridade nacio

nal o estabelecimento de um systema ca<n'[),!eto 1l sufficie.nte ele ins trucçã.o pub'lieoa 

em todos •OS Estados da Un.ião. 

Bem se vê · que na proprioa -Republica :-<arte Americana, nos Estados Unidos, não 

são pc-rt:gninas estas idéa·s, -p:;;ta doutrina da in tervenção e que, si a União não 

legisla directamente, não deixa de subvenciona r por modo .inclirecto a in·iciativa 

particular, tão effica z naquclle paiz. 

O SR. PBDRO MoACYR - Isto se pod ia fazer entre nós. I s tn é outra causa. 

O SR. A Fro~w •Cc·STA - Agora vamos tambem •á UepubHca Argentina. 

•Neste ponto, a Uepublica Arf.entina nos offerece um exemplo. 

O n. 16 , do a.rt. 67 doa ·Con stituição Argcnti.na diz: "' ompete ao Congress.o 
promover tudo qua·~to, etc,, 

Verlfica-•e que, pela Constitu ição Argentina, a Un·ião, o governo geral só 

tem compclcnc ia para reg-ul.ar os p.Ütnos elo cns·ino secundaria e universitai"tiO , do 

ensino .,;ecundario c su·perior; mas aquella Republica tem-se abstido par co.mp!eto 

dcssn intet'\"'ertção? N·ão; clla faz ha ·muitos annos ·o Q.U C vamos. 'fazer agora; -ella 

sub,·enciona ·em lal'ga esca h1 a i.nstrucção primaria nas pt,ovincias, e pôde citar 

o orçallll Cnto de 19116 que, sob a rubrica - Instru-cção primaria, 111arcou ·subven

ções para as provincias de S. Luiz, -Buenos Aires, •S. Thtago de! Estero, etc . 

. No orçamen to de 1905 fi•gurava tambem a me~ma rubrica e na Republica 

Argentina ninguem c lcn1brou de dizer que esse auxilio er.a inconstituciona.J. 



- 15S -

Seja cem o fôr, agora nJio falia na defesa de sua thcse; falla da the;c_,~uxilio, 

1nais restricto, como que.r a Con1m issão. 

'Pretcnd~u provar que a inten,enção d.a União não é inconstitucional; pensa 

er provado que a intct·venção ind irccta, como ;e Yac fazer p~lo projccto que om 

debate, .não ê inconveniente. 

Agor.a passern·os a outro ponto, passemO-ti ao nsino ccundario. 

:\'ão ha assu.mpto mais controvertido; não ha questão tniÜS debatid .1 do 

te es ta, que envolve uma refo-rma elo ens ino secundaria. (AtJOi.<lc!Os . ) São tantas 

. s questõc;; co.rrelatas, são tão divcr<.as c tão disparata-das acs o!J.)iniõcs, em toda a 

111 rtc, 1que o esp:rito altamente invc U; ador c philosophico de La,.,is::;.e escreveu: 

us di cussões co.ntrad ictoriH:s obre a reforma da educação deix .3.m o t\~p irito n.a 

nccrteza». 

Mas não deve m os desan.- mar no m omento, ju.;tamentc quando é preciso, por uma 

C' Cessidade tão pal·pitan te, re for1nar o ensino priJnario, COJTIO r eformar O• e·nsino sc

·undario. E' neste ponto que se Yerifica a s ua clivcrgencia com o illustrc relator do 

rojccto. E' neste ponto q ue nos achamos em campos oppos tos, S. Ex. pleiteamlo 

, introd ucção nos curGos, a ser instituídos de uma série de disciplinas, e u ora doJ· 

ntendendo que m ui tas des as disc 'p'lina.s não devem ser exigidas o'brigatoriamente 

·os estudantes que se c~est inam aos cur:30S secundar ic.s . 

As sua.s divergencia;; nascem ela convicção em que está ho je, como sempre tem 

stad o, de que um1 dos ma::ores males do ensino secundaria, uma das causas po .::1e 

oEas que mais tem concorrido par.a seu de~Screditc·, para que o ensino secundaria não 

ê os rcsultadcs espera,dos, é a sc•brccarga dcs progra•mmas. Be1n sa•be que, na or

anização de um •progra mma, são gran j c'5 ad difficulclades a vencer . 

Si o legislador pretende incluit· maior numero de scienc·as, ê accusado de estar 

lCrificand o a 1ittcratura e as línguas morta , por conseguinte, o ensino classicl!. 

Si pTetende introd uzir aoS lingua.s mortas, da·ndo ao ensino secundario uma tin

Jra mais viva de classicismo, é o leg islador accusado de concorr r para o sim

'cs theorismo, CQitn tpo ucos resu ltados na p1·atica. Nãu sacrifiqucn1os as ecie ncias, 

iz-'a •Arago ; não sacri fiquc1nos as lcttl'as antigas, dizia, Lamartine. 

E ne~se combate d ha mu itos a.nnos , se teeru empenhado os legislador eG, de 

todo que essa Yel ha questão em torno das lettras antigas, na escolha ela;; cli sc ipli

l!lS, sempre se r enova, é sempre uma (JUe~tão do dia. 

Ora, o pro jccto div i·ãc o curso ,;ecundario .em dóus cyclos. Não ê ·partidario da 

dêa dos cyclos. Nasce esta ncvidadc da presumpção de que é pr ec iso, no ensino 

'C"CUn dario, ter cn1 v'Lsta as a-ptidões inclividuacs, preparar, no ensino sccundario, 

pa ra as especialidades futuras . 

Ora, nas razões do seu voto combatl'U a d ivisão por cyolos. Entendia e entende 

a inda que o ensono secundaria eleve ser dado e<n um ti n ico curso, embora não des

conheça que a idéa tem sido victor:osa em differentes. orga•nizaçõcs ultimamente 

feitas . Mas, nes;as organizações sempr.e se tem em Yista es.sa .preoccupação de pre

J•:.ll'ar, no ensi no secun da r ia, para aJguma. carrcit~a futura. 

Não apresentou, entr tanto, ·E)men da. nesse sentido; limitou -se, apenas, man

endo os dous cyclo.s, a cJ"m inar do p r im eiro uma<; certas materias, que devem ser 
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int•·oduz:das no curso facultativo, c elim ina r do segundo cyclo umas outras m a t e_ 

rias, qur parecem d€snccessa rias em um curso de ensino oecundario . 

X o primcirc·. cu rdo, se ensinar á a língua m a t-erna, o eHu do pratico de duas 

Jinguas estrangeiras, o calculo ari l1 metico, a gecrnetria, etc. , e m a ia a educação 

physica que, .parece-lhe, vae se •· obrigatoria, pois f az parte do pt'imeiro curso fu n

damental, noção de sc iencias naturaes c physico -chim: cas, noções ele agricu-ltura, 

ele escripturação m er cantil, ele hyg·ene, de econom ia c de direit c• patr io. 

IPoi.;, bem, pleiteia a eli mi nação, no primeiro cyclo, da agri cultura, d·a e.scriQtu _ 

ração m rcnntil, el a hygi ene, da economia pol :tica e do direito patrio. 

Que l evou o honrado aut<>l' do prcj ecto a i-ntroduzir, neste primeiro cyclo, o 

ensino ~.:c~tas ultirnas disci plinas? 

.-\ convicção em que está de qu e o m oço, que vae cur~ar o ens ino secundar"o. 

qu..? sahe da escola pri n1a1·ia e quer ob ter mais algun - con hec. mcntca, deve, si não

que•· cursar .\cademias, sah l!· desse pnmei ro cyclc· levando as noções nece~ar i as a 

dar os primeiros pa ~os na v ida c para essa habilitação na viLia entendeu S. Ex . 

que eram nece~sa rias as n çõe~ de agri cu ltura, e escripturação mcl'cantii, d e hy

gil'ne. ele economia politica c ele direito patrio. 

Não nega a util" da le elo con h ecim ento de todas estas disciplinas, nmcs o que 

nega é a adaotaçã.: de lias ne.;tc primeiro cyclo; o que n ega é a n ecessid ad e de se 

exig:r do c tu "!ante que vac frC'(!Uf'ntar· o curso secundal'io, e não o cuL·so superior. 

exame de todas e-.s tas materias. 

Que noções são estas "I 

\ 'ejamotS por parte~" . 

~oçõc.· de agricu ltura . 

• gricultura é uma ;ll'tl' 1·aHissima : abr ange a agricu ltum geral, a sclv:cu ltura, 

a arbcricultura, cconc.cnica, rural, a z octechnia ... 

!) SR. CASTRO PINTO - I so nau. 

0 SR. AFFONSO COST A - J!:m senti do lato, abrange. 

O Sn. CASTHO IPtNTO - Não apoiado. 

0 SR. A .. FFONSO CoSTA - A_brange a vinicultura, etc. 

agri cu ltura, no sentido em que a comprehendc, abrange todas es tas partes 

a que acabou de se reft'rir . 

~l ar;; que noçÕE\-. são e~tas? pergunta. Qu e ncções ~ão estas que se vão <lar aos 

estudantes elo cu rso secundaria? 

Onde se vae ensina•· es~a >Jgricultura? No Gymnasio Nacional? Aqui na nossa 

capita l? Nos gyrnna~io' do.; differen t ec; Estados, onde até 'hoje não se cuidou <le 

co usas mais u tcis? 

~ãc• nega a utilidaJc, já o d sse, dt'sses con heci m en tos; maa quer que este 

ei'~u<i o seja feito em cu• ·~os espcciae.;:, com o devemos ter, c alguns E .; t adcs j á o teem. 

:l-Ias esse estu do de agricultura no cm·so secundaria -;1ão clal\á resultado será ..... ) 

m ais um a n1atcria para o tiH.'Orisnlo do rvcssos profc~Bor~; ou não será ensinada, 

ou deixará no cerebro dos aiu mnos U!lll a verdadeira confusão ele idêas e ele princ"pios. 

Xoçõés de o::scriptu r açãu mercantil. 
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Xão nega as ,-antagens da ú.::;cr;pturac;;ão mercantil; mas como a cscripturaçã ...... 

n1crcantil em um curso sccun .:l ario? 

Noções ele hygi.ene, el e economia ,polit:c,t c de direito patrio. 

Que noções são estas qu e vão ser dadas no primeiro cyclo? 

Economia politica já figura nos cur60S ele direito, e essa expressão direito 

pa trio - abrange um onun do de causas. Quererá o projecto referir-se ao direito 

usual de qu e fallam muitos pro.grammas es tra ngeiros ? 

Entretanto, ccrno não nega, ncn1 podia fazcJ_"o, as vantagens de certos conhc

ci tncntos sobre escri·pturação n1ercantil, .-:)Obre agricultura, sobre hyg:cne, cconon1.ia 

politica e direito patt<o, entende que estas ncçõe..s dcvcn1 ser dadas nesse cur&•'~ 

parallelo que o projecto e.stabcleceu. 

Ahi tüm, o estudante de óreparatorios l!U C não quer faz er o segundo cyclo do 

c1 sino ~ccundario, porque não prL'tenclC' matticu:ar-sc en1 escola ·dC ensi.no supe rior~ 

si quer adquirir conheci mentos, não co nl".cci n1entos vagos c futeis, mas conhecL 

nlen tos reaes a respeito det:~tas matcr ias, vac adquiriLas no curso supplementar, fa

cultativamente, sem obrigatoriedade. 

O SR. CASTRO IPJNTO - Eu não se i por que esta den cminação - complcn>entar. 

O SP.. Al~FONSO CosTA- A denominação é boa e seguida univcr.<:almente. 

Vamos a .outro ponto de dlvcrgcn cia . 

~o segundo cycio, entre as materias ensi11adas, figuratn a psychologia, a lo

glca e a .socur !agia. 

Vejamos, ·por part~s. 

Em n1uitos programmas, Sr. Presidente. da actualida le c do.;; ultimo.s tetnpos, 

figura o ensino da Iogica incle1 cndente elo da philosophia; ~m alguns figura on c·smo 

o c• nsino da \PSYCh o~cgia e da Jogica. No actual programma do Gymnasio Xacional te

mo.s cxcl usiva rnente o ela logica. 

Não comprehende, o ensino da logica fóra do ens ino ela philo.:oph:a; cotno não 

comprchcndc o en<>'no da p.oychologia f6ra do ens ino dessa mesma ~cicncia. 

Pretende que o esluclo ela psychologia e ela l og'ca seja substituido pelo da phi

l· .sophia em geral, que tanto concorre para o desenvolvimento do pensamento c 

para aci in vestigações scicntifica.s. 

Advogando a .substituição ela psychologia c ela logica pela philosophia, não 

advoga a introclucção elos nossos cu rsos secu ndarias cl matrr ia cxquisita e pere

grina. 

Ha PI'Ogrammas de nações civilizadas em que figura ,,, ensino geral da phi

Iosophia . 

Objecta-sc contra e.sse ensino (como ha pouco o fez em aparte o h cnrado Depu

tado pela Parahyba) : ,·amos t er o ensino da a !ta psyehologia, ·das indagações phi

lo<oPhicas, que nada constrcem, das eternas quo,;Lões da existcncia de Deu·, da in•

m urtalidade da alma. elo m rito c ·c~e merito das acções 11u111 anas! 

Mas na contingencia de ver figumr \lOS prcgnunmas do nosso ensino secundaria 

~'~ estudo dessa psychologia, que, Bi fôr ensinada. POl' um professor carola, não ha 

de passar ele investigações sobre a immortali :ade ela alma, da exi. tcncia de Deus 
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e do merito c dcmerito das acçõcs humanas, qu er, que a Camara SU'bsti tua o en. 

sino aclual da Iogica c da psycholog:a isolada pelo da philosophia em gera•! . 

Que importa que no cur.so secundar!". se discutam es.sas eternas questões? 

Pon•,•ntura não ser•á util .lt O· espirito do moço, que pretende dar os primeiros 

pa:sos na vida academica, ter notic'as geraes das differentcs theoria.s phi!osophica., 

,1ue tanto ruido t ccm rei · no mundo, seja a ele S. Thomaz, sej a a de ·Spcncer, a ele 

Espin osa, ou a de Descartes? 

Discutin·d•o .se essas diversas l•hilos<>phias e opiniões, ter. se.hia um csplcndielo, 

um vao;lo campo de gymnastica mental. 

Será uma extravagancia advogar· a introducção ela philosophia no cu r9o do 

cn.:. ino sccundario? 

D P certo que não. 

Ampara as suas palavras co m a op'nião ele um elos ma is notaveis homens que 

se te em occu]mclo ela instrucção. 

Fallc por nós Fouillée: (( Não é s ufficicnte que o ensi no das Gcicncias seja ani

mado do espiri~o plü!osophico; € preciso que tenha o seu complemento e, até certo 

p onto, o seu contrapeso no ens ino sério da philt.SOt~tda . 

• \ in strucção ~ecund aria se propõe a clous fins principacs: - fornecer aos que 

não pretendem continuar no ensino superror uma cultura sufficicnte •[lara as fun. 

cçõc•, da vida pril·ada, ela fam ilia e do Estado; e dar a todos os out"ros a somma 

de conhecimento;; n ecé,sariós á obtenção, com prov i t-o, da in~trucção superior. 

Ora, a philosophia é ~ssencial para introduzir a unida de nas c1 :versas sciencias, a 

uni dade nos diversos ramos de littcratura, emfin: , a unida<lc entre as scicncias c a.s 

lettras, entr·c as leis naturaes e as soc·aes ou hist, ricas. 

11' sómente dessa unidade que r C-'ulta uma concetpção sc icntiCca do mun·clo e 

un).a regra sup~rjor de con.ducta para os que não podem levar maia:::i l onge os seus 

e.studos. E' preciso .que o ensino secundaria t enda para urna philoscphia da natu

reza c ·para uma pliilo~ophia moral e soc'a.l. Sem isso elle permanecerá anarchico, 

afasta<lo ele seus verdacleircs principies, de suas conscquencias e de seus fins; 

será uma nnalyse 5em ~ ynthese, ou para rallar r.omo Arist. teles, um pessimo drama 

feito ·el e episo(lios . 

• philosophia é, p cis, cssenc'al a todos o.s que se devem contentar com a inst.ru. 

cçií.o ecundar ia ; é preciso que levem ele ~eus es tud os 'conclusões gerae:; sobre as 

leis e cs fins ja exiBtcncia, seja individual, seja collcctivn.. 

As scicncias moraes e sociaes são edu cad•ora.s por si m esmas, porque fornecem 

ás nos.;as mais el evadas faculda des um exercicio e um a'lim ento; todas a.s mais 

sciencias se d evem dirigir por esse caminho. 

Jlor sua vez a phn csot:Yhia não é 1nenos necrs::.;ar ia a.LS que se <l.cstinarm a·o en

<"inam superior . Com effcito, este ensino constitue uma certa especia li sação : é o 

il ii·eito, é a m edici na, são as sciencias, é a historia, é a litteratura, é a ·phi1oeophi2l, 

é a {heologia. 

rl1cdo.s os alumnos d·o curso supcr io1· não são obrigados a seguir um curso de· 

philo.sophia e, muita.-; vexes, no ens ino superior, a philosophia não tPó de tomar· a 

fórma de curso r 0gul•ar e completo; c, no cmtanto os m oços que enceta m o en i no 
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:JUper uc. r, sem ·es tudos philosoph icos an teriores, nüo podem haurir· desse ensino o 

proveito n ece.s.sario. 

Etl es .não teem criterio, nem principias g·eraes, nem facil perce·pção, nem me1os 

de re unir e cool'denar seus estu dos particu.are..s em uma concetPção do mundo e da 

sociedade. Serão ar tistas de phys.ca, d chimica, de histeria e ele litteratura; não 

te t· ãJG·, porém, ·o espirito des interessado, bem fonna.do, liberal e univcr.-.;al, que Ueve 

:le r " espi.rito das universidades.» 
l'a5sa a outra disciplina, cuja. eliminação pleiteia - a sociolog.a . 

Pergunta õ. orwd'Or: que é sociologia'? 
o SR. PmoRo MoACYR - Ninguem def ine. E' o maio r litígio ela scicncia con 

temporan ~a . 

O ~R . ~~~F'F'ONSO Cos'l'A - E ' a .sciencla dll..S factos sociae.s, d ize1n uns; a l}h ilo

sú phia rla histoi·1a, dizC1n outros; uma verdadeira pantosopllia, diz r_p.)IJia::' BatTt'lO. 

O SR: CASTRO PINTO - F oi .quem acertou assim a definin<: o. 

O SH. AFFONSO CosTA- Si a. .sociologia é uma sciencia, .qual é o seu objrcto'? 

Estudar as causas dos rphenomenc..s sociac.s , como se forn1am os poyos, qual é a s ua 

or ientação, s ua direcção, seu progresso ; e qua.e:; poderiam ter sido essa d irecçã o e 

p rogresso si tivesse .concorr ido esta, ou a.quel]a ou tt·a cousa no m; men ta his toriao? 

São investigações philosophicas, é uma nova m etaphys ica pelü qual pretendem 

substitu ir a m eta:physica da philoso1Jhia velha .. 

0 SR. CASTRO 1PINTO - Apoia~do; boa observaçãp. 

o SR. Al"FONso COSTA - Qual o objecto da sodolog.ia? Todos os objectos das 

differentes sciencias constituem, .dizem os a d voga dos da nova se i nc:a, o •o•bjecto 

ela sociolog ia. E' a cupola das outras sciencias ; é , pol'tanto, a sc ienc:a universa l. 

Antes <le Augusto Comte, Aris toteles, P latão e outros Unham med itado nas ra

zões de uma philosoph•a social, mas ninguem havia cogitad o ainda de concretiza r 

esses principias para a formaçã.o• d<l uma sciencia. 

UM SR. DmPUTADO - Arlstoteles tinha a •«Poollt ica», qu.e correspondia á socio

l•o,gia ·de A ugusto Co•nte . 

O Sn. Ab'PONSO CosTA - .Mas a sciencia social por excellencia, a sociologia, 

como nó.s entendemos hoje, se deve incontestavelmente a Au.gu.sto Com te . 

Oomo classifica Augusto Cotnte as sciendas? Colloca ~m primeiro l·cgar as ~1a

the matica.s. 

O SR. CASTRO PINTO - A Mathematica e não as Mathema.tica:s. 

O SR. A~'FONSO COSTA - . . . a Mathematica ; em segundo plano, a Astronomia; 

em teree iro, a P hy;;ioa em geral; em quarto, a Chimica; em qu into, a Biologia; em 

sex to, a Soci•clogia, como sendo a mais .clifficil, a mais importante, a mais gen e

ra lizada ele todas as sciencias . 

0 SR. PEDRO MOACYR - H a a inda a Moral. 

O SR. AFFONSO CosTA - Sim, Sociologia c .Moral. 

O SR. PEDRO iVIOACYR - N~o ; Moral como sciencia distin cta. 

O SR. AFFoNso COSTA - A Sociol•c gia, p0'rtanto, mesmo se lhe \d•ando fóro.s de 

sciencia, é a .que offerece mais vasto campo a d ivagações t heoricas, a Questões in

terminaveis, estudando -a cada sa.h io ao .seu modo e sob o seu p•c nto de vista espe_ 
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ela!; dabi temos a sociologia moral, a soc.ologla crim na!, a soclo;ogla juridica, ;l 

,oocl clogia r eligiosa, emfim, uma imm~nsidade ! 

IPara Esp' nosa sociologia é o espaç:o, a porta aberta, o .guia que nos cond uz 

ao estudo da s soci~dade.:; humanas: Spencer a liga ao seu -syst ma cvolucioniota ; 

Durkheim lhe impõe regras de methodo ~· cio logico concemcntcs â. c;;tatistica, >t 
constituição dos conc~i t o.; e ao estudo âa,s rPaiidades soc ,ae.;, independente de l odn 

consideração psychologlca e a1~p !ica rstas regras ao estudo d~ factos ecc nomi co~<. 

religiosos, commerciaes, etc .. . 

Tar·de e •I enouvier partem ela bas (lc uma libcrcladc m etaphyslca na obra das 

sociPdadth.; humana~ .por intermedio ·de ser es provid-enciacs c hqmens de gen io. Con1 

Kar·I-Marx SP aclmitte o ~rATF:RI AI.lSMO hi stor lco. Hypothese da subol'clinação c1 toda 

evolução á evol ução ~conoml ca . 

E Dupont Whlte, enaltecend o :l classi fi cação feita por Augusto Comtc', concl ue: 

ainda hoje a cadeia qu u ne sciencias é in •nterrupta, desde a mais simples daR 

sciencias - a mathenratica â. philosoph ia da historia ou soc iologin , que é a m a is 

OJFFIClL e CO :\IPLTCADA DELI..AS. 

Ora, si ella é urna ~cicncia tão confu~a a inda, tão vasta, que se presta 11. tão 

largas e intermi naveis irll'es tlgações, porque incluil-a então na organização do en 

sino secundaria ? E sta s sruo as razões theoricas que o levam a condcmnar a adopçã" 

ela o clol cgia no curso .;ecunclario; mas, além des.>aB razões theoricas, ha uma razão 

pratica. 

T odos os povos procuram, pelos seu ·homens mais nota veis, o•·ganizar >e s pro

grammas de ensino de seus Jyceus, el e accôr'do com a ultima palavra da s·ciencia, da 

experiencia e dos factos. Pois bem, o orador d cu-~ e ao trabalho ele organizar um 

quadro em que figuram todas as di~cipiina.s en.;Jnada nos liiffer~n tes paizes ma's 

civiiiza>dl)s da Europa e da Amer ica, e por e.-;te quadro vel'ifica-s qu e a sociologia 

figura apenas em um paiz da Euro•pa- a H espa'Tlha. 
# 

,\s,.;im, si o en:ino da sociologia traz tantas vantagens ao cspil:ito huma no e é 

l ndispcnsa vcl no CUI>iO se-cundaria, t odas essas nações vivem af;:~stnclas ela verdade, 

por nós agora descoberta. (Ha vm·ios apm-t66.) 

.\. sociologia nunc!t figurou no n os os 1 rogramm;:~s de en i-no secundario. 

Revendo todos os program mas or ganizados pelos estadistas do lmperio, não encon 

trou l\m qualquer deilcs o ensino da sociologia . Foi Benjamin Constant . quem, 

cedendo a influencjas de sei~a. introduziu peLa pr1meira vez no curso secundaria o 

ensino da sociologia, em virtude do decreto que organizou o IGymnasio NaoionaL A r e

forma de Benjamin Con tant foi ."ubstitui<:la pelas r eformas 'Fernando Lobo, _<\ •mai'O 

Oavulcanti e Epitacio Pessoa, ~ndo es ta a utima c a que es tá m v igor ; c nessa ' 

r eform!liS não fi g una absolutameJlte o estudo ela soci ologia. P ensa ter dito o bas

tante para dar as razões que o levaram a apresentar a emenda, m andando suppri.mir 

do curso secundnrio o ensino de sem elhante materia. 

Ainda h a na seriação feita pelo honrado R eta to r do projecto um ,facto que 

cha·rnou a sua attenção. S. E x . i ncluiu o estudo do latim no "egundo cyc!o. 

0 SR. CASTRO !PINTO - 'Mas, que ·latim? 

UM R. DEPUTADO - Nocões <:le latim, 
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Sn. AFFONSO CosTA - Não falia. em noções. S. Ex. incluiu o latim no . e

gundO {)yc1o, tendo-se esqui,-ado de coHocaLo no primeiro. Mas não foi, de certo, 

t•.,quecimento, foi antes acto del1be1'1ado e pensado. 

Entende S. Ex. que o latim deve cr en >!nado no segundo cyclo, isto é, no 

complementar . 

Quaes são as razões que nos pod m levar a conservar nos cursos secunda.rios 

o cn.sino do latim e do gre-go? <Razões hls toricas, tanto qoo.nto tcem s·ido dcscn

,·ulvido pelos que defendem a manutenção do en !no destas duas llnguns mortas; 

1118~, dentre todrus -as ra•zões, prevalece uma para que se conserve u latLm no curso 

F('Cundarlo
1 

i to é, o fado de ser uma lingua de que derivou a .nossa, de facilitar 

n conhecimento da llngua nacional, de · :10~ facultar uma grande cópia de raize~, 

t• mflm, de nos facilitar o fallar e o escrever com nHt·is correcção o proprlo vernaculo. 

O SR. CASTRO PINTO - .-\ Academia de Lettras acabou com esta preoccupação. 

O R. \MENEZES DORIA - O proprio Sr. !:Ministro do lnterim· jâ. deu o .;eu 

rcrecUctum a re peito. ( T1·ocw1n-se outrCFs apa1·tes.) 

O SR. AFFONSO •COSTA - Ora, Sr. 'Pre idente, si o latim é indlspensavel como 

pareceu ao honrado !Relator, que o con crvou no segundo cyslo; .,i o •latim fornece 

ao estuda•nte essa somma de elemento:; necessarl-a ao bom m1a.nejo da lingua nacio

nal, não compr hendo como . Ex. o tivesse rctiraodo do primeiro cyclo, para só 

(igurar no 2o quando convinh~ cumprindo que ahi figurasse em nocõe geraes, 

par.u ser ensinado com mais ' ' astidão •no segundo c ser continuado no facultativo. 

~ào de.•conhecc a razões que contru a manutençã-o do latim e do grego se tccm 

levan tado em toda a 'J)arte. 

Sabe que o lati-m e o grego, como diz um cl-istincto escriptor, constituem tos•ci., 

que não podem mais re~surgir e o en ino dessas duas linguas mort;as nã.o produz 

outro effeito sinão entu l·har por mais uma porção de annos as au!as dos cur~os 

·· m prejuJzo de muita cousa utll que nrs~e tempo se poderia c•n>lnar. 

oXão pensa, entre tanto, tass im. Embora tenhamos da littcratum latina tmdu

cções as mais completas. traducçõcs que reproduzem com vida, animação e real 

t'XPI'C ão os factos ~nais notavcis e as pns.sagcns mais >la lientes dos escriptores 

'a tinos, não acn·dila que· por essas truducçõt'<>, sem conhecer a ·Pl'opria língua, 

possa o c"tudla.ntc ele direito iniciar com facillcluclc o curso, pi·incipal mcntc do ele 

direito romano. 

E' cxacto que para o l'n:.;ino utilitar!o, c.:omo prctcntc muita gente, que para 

o ensino que tem ~m vista unica c cxc:usivamente habilitar o estudante •~ ·lucta 

pel1a. vida, o latim como o grego são verdadeiras specialidades, que não dema·nclnm 

a ttenção dos legisladores. Mas, seja c mo fOr, o latim tem figurado em touos O' 

PI"Oigramutas de ensino c nada justifica hoj a sua eU11ninação. 

O SR. •CASTRO PINTO clã. um uparte. 

O SR. AFFONsO CosTA - P\as>a agora a um ponto, que foi atacado pelo hon

rado Dcputarlo da f'.arahyba, o Sr. 1Cast ro Pinto, 11o ·cu nota,·ct discurso <:Je hn 

dlns pa.-s!ldos. S. Ex. achava incongruentt• que o p.rOojecto na Jetti·a I do art. 1° 

l l'l'lllitis.'(' qur o. ~ltlmflCFS ele estab~Leci!Jl entos de ensino particular pudessem con. 
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correr a cxame.s de pl'omoção ou . ~ ~ ·ies. bem como aos exames ele conj uncto, nesta 

Capi bal, no Gymnasio :-<acionai , c nos E . tados, nos institutos equiparados offi

cia es, sati feitas as formalidades l' eguuamentares. 

Julga - se na obr i.g<Jção de defender esta parte elo projec to, . porque e lia é a 

consubstancilação de uma propo,ição ele lei que foi apresentada pelo orador nesta 

Ca mara e, embora app rovacloa no Senado, ficou clorm1ndo, como tantos outros proje_ 

ctos de utilidade geral, sem que lograsse parecer. 

O intuito qu0 te\'C c-<n vista a 1Commissão, pcnuittindo que os e tudantes de 

coL!egios particulares pO>Sam p1·est<1r exames de séries e -m esmo cxa mos fi•!l.aes. foi 

fadl1tar, foi proteger o ensi·no particular, não sendo possivel m•1nter a 'Un ião 

c o.; Estados, em toda s as gra ndes cida-des de seu territor-io, -institu tos equtparados; 

.,; i não se désse essa facul dade. esses es tudan tes . er·ia m obr-igado~ a ;>res tar nos 

gymnasios officiaes o seu exame fina.!, de conjuncto, de cada um dos cyclos cr eu

dos, sem nunca terem passado .peJas 1novas ·de u:m exame publico. Sem essa 

Jiaculdade o ensino particular se enfraquece e se tem c-reado u m verdadeiro mono

poli o a favor dos collcgios part icwla 1·es equiparadoo que tanto .ma:l nos term feito . 

(Ha •cU,ve>·sos atpartes . ) 

A faculdad e que se concede aos alumnos dos es ta.belecimento pa rticul:al·es 

de fazerem exames de séries pe ral1te os coNegios off!CJLaes é [il,ha ele um p nsam cnto 

j usto. 

A Commissão entende q ue o estudal)te que vac pela primeira ,,ez fazer cx:a me 

de conj uncto, s obre diversas •ma-terias do cur.>o, enco•ntnl-Se em maiores difficul 

dades de que o outro passou por uma série de exa mes e perdeu o medo natura l 

que sempr e inspira m ~as mesas examinado,ras. 

O Sn. CASTRO 'PINTO - E' exame vago. 

O Sn. AFFONSO C'OSTA - INão ha incon ve n· entc, porque nenhum exame ele 

série poderá 'er p l'es tado si não na época re~u,Ja.mentar e não se pod er á <pre&t-nr 

mais de u~ru exaJUe em cada anno. 

O Sn. CAS'!'HO PINTO - •E' um <?xla mc 1·ago, c V . Ex. já fallou contra u exume 

O Sn .. \ F'FON~O CosTA - V. Ex. não m e compr()hendeu brm. 

O Sn. ICASTRO 1PJ:-<1'0 - POde ser. 

O Sn. A.FFONSO COSTA - "Cm outro ponto, a res.pcito do qual s e ljulga tauil>eiii 

na obrigação de clizrr H lgu ma·s palav•ras, é IRQ Ucllc que f's tabc·lece o cxa·mt' ele en 

tta cl a . A pprov:ad a a l'l'l"opma, nas nossas Academ ia s não se Tnatriculará nenhum 

c~tudante :-;f\t n C]UC' :-\t' .submetta a lht11 exum e ele aclmisxão, embora apresente cc rti

fie.acl o dP approvação nos exncnc~ dns cu rsos ~ecun tla l'ios. ll\1uitos suppõeJJJ esta dis

po,ição um 1·examc• , ·quando clha. é uma, providencia sa•lutar, clcante do estndo 

anarchico a que cli<'gou o Pn:->ino sccun clario e m •nos~o pai:?. . 

O Su. I'EDRO i<IoACYH - :\'esse ponto estou em completo ·cl<'s accõr el o 
,... mx:. 

CU UI 

O SH. AH'l'HUH OHLANDO - I~' a n egação dn aptid ão do PStuclnntet, adqu iricla 

anler!om1entc. E ' uma vcnl<açleiru s uperfluidade. 
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o R. AFFONSO •CosTA - A idéa de te xume de aqmissáo nasceu, omtre nós, 

do projecto aprescn ta do pelo Dr. Gastão da Cunha na legislatura passada. 

O SR. CASTRO PINTO - Fiara remedio. 
o SR . .\.FFONso CosTA - In urgiu-se o orador contra este .p r<Jj ecto porque 

s. Ex. c reava um exanw el e cntmda, não ·obre duas ou tres materias basicns do 

curso a que se destina o esbudante nas Acad mias, mas um exame geral de todas 

tiS disciplinas ensinada .no cu rso secundar io. 
o SR. •PEDRO ·:\1P.,CYR - JDm prineipio, sou contrario; sobreponho o ensino 5'11-

Jll'l'ior ao secundaria. 
o SR. AFroNso COSTA - ~'Ias, dadas as nos~as condições, reconhecida a ana r

ch ia, o descr.ed ito e a desmoralizoa ção a que ch~gou o ensino s ecundaria, o0 orador, 

que é professor de um dl'sses ins titutos, não vacilla em admittir e ·se exame. 

O SR. PEDRO M oA YR - Então 1)-<ra que a reforma?! );'ão é .para reformar 

,, ensVno secunda rio? 

UM SR. DEPUTADO - Não é para mot~l.iizar? 

o 'SR. IPEDRO IM>O ACYR - 'IV. Ex. a rg1.1menta cam os abusos da h ona. aclual, mas 

a reforma é pa ra isso. (.IWm·tcs.) 

O SR. AFFONSO CosTA - Nem é uma novidade e ·e exame ele adm issão, não é 

uma exqui6itice. 

O SR. PAssos DE 01rRANDA - E' a desconfiança sobre o corpo docente elos 

"Sbabclec1mcn tos. 
O SR. AFFONSO COSTA - Em va rias :Universidades ela .\merica do No•·te, 

tem-se creado exame d t'n trada. t:\ia (f-lcspanha, an tes tla ulti·mn reforma, oa tna 

tricu la no curso ·uperJ or não s razia s m essa .prova, e ·nJa propria J!'rança, os 

representante> nuüs extrem os das prerogativns do ensino secundaria, não v·acilla 

ram t'fll accc:tar e'se exame de entt·a da, attendcntlo as cireu msffinclas dc~graçaclas 

1111 que s e encontrou , nos u itLmo" tempos, o ens ino secundario naquella Republica. 

Entre nós c, a respeito cli s.~o. ·são pedeita'lllentc a.ppl icaveis as palavras de 

llibot, pal1avras que se no_, ajustam. com muita propriedade: «As faculdade.; se 

!Ueixnm de c não acharem ufficicntementc garantidas contra candidatos mal 

jJrel)ltrados. Assi m, a icléa d ,u lrlituir o bachar eloa tlo •POr um exa me á entrada 

<lc ca·da Academi a c d~J c~uJu car reira tem fei to cam inho cntn' os melhore~ ('.sp i

l'ilos. O di[[i c il é c\' ilar qu e esses exames clc,çam á cspccua l'lzação da materia sobt·e 

quo versarem.» 

t\fas ainda ahi não tcem t·azão os que com tant.Q denodo ~,. insurgem contra 

o exa me de admissão. Qual é afinal o cseo•po do ensino secunclario? 

E I! c só tem u•m r: m , uni co ? O ensino secu.nclla rio só tem por fim abrir n' 

portal; <'las Academi a,; '! 'N·ão , absolutamente n ão; t 111 por fim habilitar o" estu 

dantes a matricularen1-S nas Acadcmhts c proporcion a r- lhes con hecimentos necc>:-:

"arios a darem Os primeiros passos na viela; de •modo que o n~ino ~t· undario 

t.ncon tra n ua •p t·op i·i a sancção, c a .prim eira , a tua i::; im portante ele suns ~ancçõ s, 

no ll''oprio preparo q ue forn 0ce ao c tuclaonte para ser um cidlarlão. encaminhando-o 

ll!u·a diffPrcntes profissõe;; na socieda de em que v ive. 
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O SR. CASTRO PINTO .--- E o bacharel em lcttras vae ser reprovado, entra-ndo. 

na Academila.! 

0 SR. AFFONSO COSTA A contestação de V. Ex. nã,o procede. E por que ? 

No Gymnasio Nacionail não s e matricul-a ·nenhum estudan te sem que ·f~tÇa o exame 

de admissão; entretanto, jã. v·ae alll ap-pJ'OVIado pelas ec;colas primarias. 

0 SR. CAS'l'RO PINTO - 0 caso é muito diffHente.-

0 SR. AFFONSO •COSTA - E' o m esmo. ( T?'OCa?n-se cUver.sos a)Jartes.) 

O Sn. PRESIDENTE - Peço ·aos nobres D eputados que não interrompam o 

orado.r. 

O SR. AFFONso éosTA -<Por s ua vez pede aos seus honrados col 'eg,ts que não 

clê.m tapartes;- po,·que a hora estiá a t.ermlnar e desejava faz·er o posS'ivel de modo 

a •não fi<:ar com a palavra .pára amanhã. 

O SR. CASTRO PINW - S. ·Ex. é mest·re, mas os di.scipulos teem sua; objecções 

O SR. AFFONSo !COSTA - A' •primeira vista, espa-nta esse exame ele admi<;sã.o; 

parece que 6 um absurdo ex1gir-se do estucla.nte que ·&a'hiu approvado, a'tJé com 

cl.ist in·cçãJo, elo <:urso secuncl·ario, semelhante f!lrova de ·entrada no curso supel"ior. 

E -ntret:an to, quando ·se verifica que o exame de aiLmis·são vae visa·r unica e 

exclusivamen te sobre uma ou duas ma-terias basicas · do curso a que se desti-nar 

o estudante ... 

O SR. CASTRO PINTO - Como? ! V. Ex. pese bem as s·uas palavra;, 

O SR. AFFONso Cos~·A - ... não ha motivo l))a11a. esse espanto. 

Por exemplo: o estudante de engenharia faz exame de ma•thematica. l sso já 

éx is·te, •não 'é uma nov·idade. O estudan-te de medicina faz cX'amc ele physlca e chi

mica. O estudante de direito f,az exam e ele philosophia. Portanto, não se está dean.te 

de causa alguma que apavore. 

Demais, os len tcs dos cursos superiores não tecm o direito de .exigi r, do apunar 

o conheC'i mcnto do cultivo oJllen-tal d-os seus futuros discipulos? 'PorventurA não 

será ma.is conveniente -f.echar as portas -elas -nossas Academias á moclclacle i•nculta 

e imprc-parad.a, a dL'ixaLa cursar essus Acad-emias, :para de 1á sahir sen1 11-abilita 

çõ_es e sem .prepa•ro? 

O S•R. IPE!)RC! 'lVIJOACYR - Porque o en-sino secunda1~o preparou mnl. Já vê que 

a. reforma .não produzi-rá. os seus effeitos. 

O .Sn. O'AMES DARCY - _ reforma não .reforma costumes. 

UM SR. DEPUTADO - 1Logo. nã,o reforma·rá os cos tumes do ensino superior. 

O Sn. JA liiE5 DARCY - Nós adaptamos pr.ov!aencia' legislativas que nos pare

cem condu cente~ •a melho1·ar o en·s ino . • :vras costumes não podemos rel'or-mar. 

O SR. RAYMUNno DE f.\1JHANDA ~ IL.egislcomos sobre os professores. (iLtJOi<w:ro, 

(I.!JUI'tes.) 

O SR. PRESJDEN't'E ( Fazen,rlo soa,· U-' ty·nvpa1ws) - .-\ ttenção ! 

O Sn. APFONSO CosrA - IIlcpete que, Rpezar ele profe.,sor ele um curso secun

daria ~m um Gymnasio officialmcntc mantido por um Estado, não vacilla dar o 

seu voto .a essa d·isposição cl0 le i c não '"acHla jus-tacn Pnte porque. no actua] estado 

do ensimo secundar.io, esta reforma não poderá prodvzü, jã. e já, o~ effejtos deseja-elo~. 



- 169 -

O SR. ICASTRO PINTO - O exam e de admissão não ê loto a que s: Ex. se 

refere. 

0 SR. AFFONSO COSTA - Sl não -é, deve ser. 

o SR. 'CASTRO PINTO - Exaome de admissão é aquelle mediante o qual ·Os lentes 

nos cursos superiores vão se ca•pac"itar ela cultura. duental do estudante, saber si 

clle está ou •não no caso el e cursar a espec ialidade a que se quer dedicar. 

o SR. J AMES DARCY - E' di,;to qu~ o proj~to curcla, tanto que as provas 

não são as mesmas para os exames de admis ão em cada uma da. .Faculdades; 

as materlas são, umas para dlreito , outras para m edicina e outt·as Ilara engenharia. 

(H a 01ot1·os 01J0·1·tes.) 

O SR. 'PRESI-DENTE - Attenção! Peco aos nobres Deputados que não dêm 

apa·rtes ao orador. 

0 SR. AFFONSO •COSTA - Já se acha fati·gado. 

Os apartes por VIRl'ias ' ' ezes, •o teem afastado do ·rU'mo uue se tinh a. tmçado, 

obrigando -o a d·ar il.s suas ob.>ervações u-ma. orientação differente da que hna-

g in~ra. 

UM SR. DEIPUTADO - rv. Ex. é bastante Co!IliPetente no assumpto pa.m. nã1> 

·") atra.pÇJ.lhar. (Apo-ia<los.) 

O SR. AFFONSO •CO:STA - Esta., poi , plenamente justificada a adopção desse 

•'xame de entrad a nas Academia . 

Esva. justHica.da pela a•na rchla, desorganizmção, •Pela desmoralização, mesmo, 

<lo ensino s cundario; esta. justific~clia. .pelo direito que teem os pr·ollessores dos 

cursos SU!llCriores de ex ig ir daquelles que a elles se de ·tinam a prova mais segura ic 

,·ua competencia·; finalmente, etitá justificada tambem pelo que se tem feito na: 

nações civH izaclas, c pelo que cJ•iz o OL'gão competente d~ lRibot. 

- inda ha no projccto um ·Ponto d e gnl!lde importanda, um a disposição de 

;; •ande alcance: é aq u~lla peJa qual não se pet~nitte, el e ora em deante, a equ ip,a

t·;lção de es.ta beleciln entos particulares ao Gymnasio !Naciona,l, senão aos gy 111nasios 

elos Estados. 

A ielé.a. de ·permittir-se a particu.lares, a a$sociaçõcs clifferentes, a equiJxu·ação 

au Gymna sio Nacional era filha ele um .pcnsa.mento nobre, ele uma. ielêa j u;;tifL 

l'Hvcl, qual era a de não privar do ensino secundaria aquellcs que se não achta!:iSC'l11 

it>; portas dos .estabelecinw n tos officiaes. 

A p ratl<:a ~ntretanto, clemonstl'Ou a este . respeito como a respeito de outros 

c·asos, que nem sempre lll·S boas instituições de outros paizes podew ser transplan 

tadas Pnm o nos>o, dando os mesmos resultados. A pratica dH C(Jtliparação, n pra

ti ca elo rcgimen dos equiparados foi a desmoralização elo ens in o. (Apoowto8; nüu 

apoia<lw. 01Jc11·tes. ; 

Os equ iparados com DaL'aS excepçõrs, são verdadcl.ras casas de vender prepa_ 

ratorios, ernbo11a. nenhum dcllc.-:; se encontre nas cond.ições Jegaes. 

UM SR. DBPUTA>DO - Isto é deV'ido ao relaxamento do" governos qu•e temos 

tido. ( AQJoiados; n,cio apoiados,) 
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O SR .. An·oNso CosTA - E' lastimavel que urua instituição m principio, tão 

utu como a dos equiparados nã possa ser praticada em nosso paiz, sem o.s desas

trados inconvenientes, tanta.s vezes denunciados por tQdQs <Jue, de ;perto, teem 

~studadQ esta questão. 

UM SR. DEPUTADO Sejam· nom eados fiscaes que não sejam •politicos. 

O SR. AFFONSO !COSTA - E' lastima vei tudo isto, mas o que é '~rdade é qub 

us equiparados cada vex mais se desmorai'izam, Q)C!o mercantil ismo impudico . . . 

f\"ozas - l\1as, os estabelecimentos oUiciaes tamb m stão desmoralizados! ... 

O R, AFFONSO CosTA - . .. prejudicando-se assim a mocidade do nosso paiz. 

ILevamos 10 aonos a dizer que o en,;ino secundaria estava de moralizado, que 

os exames parcellados et·am a vergonha do en.~ino, e por uma fatalid.adc, na me

:hor das intenções, creamos os equipam.dos, que teem a tra•nsformado nos ultilnos 

tempos na vergonha da instrucçào pubi'ioa ... 

O R. CASTRO rPrNTO - E' a lei da quéda dos corpos. . decadencia "VIeJll ver 

tiginosamente. 

O Sn. AFFQoNSO COSTA - Send<i as im é prcci.-o restl'lngir o pt·iv!leglo da equi

paração, de modo que, de ona em dea•nte, nenhum instituto partkular poss."' gozar 

das suas vantagens. 

O projecto creandc agora es a restricçào exclusivamente a ra vor dOIS Estados 

terá feito uma novidade? 

O Sn. ,;\fAI.AQUIAS GONÇALVES - L'\ão é novidacl.e, mas é injustiça. 

O SH. PEDRO ~LoACYR - E' o ·ma is grosseiro attentado >á ilberdade <le ens ino, 

depois da proclamação da !Republlca. 

O Sn. AFF'ONSO COSTA- E os equlparmlos são a ca usa da maior desmoralixação 

do ensino. lJ.iegalidadc foi o que . e fez, pcrmit·tindo a eq uLparaçào a todos que 
não os dos Estados. 

O d~creto prlmitii"O que creava a e<t uiparação s6 a concedia aos Estados; 

porém, por um sophisma, por um erro, não sei si calcuiadanwnte commetldo na 

impre,;são de · e decreto, se começou a conceder equiparação a 1)articular " e aos 

Estados. A J)l'alioa demon~<trou que razão tinham o- que viam no decreto a restri . 

cção que hoje se pretende renovar. 

O !:'H. ICASTHO P1 NTo - .\ nunH·ação do· corr !igionarios analphn bolos pa ru 

cadeiras sclentifica~ dll..st> com os equiparados ou com os offici>a.es? 

O Sn . . \FPO. •so CosTA - , ão abusos que existem em todos os rcgimon.;. 

O Sn. CASTRO PINTO -Logo, pn1-a i(Jllf' conclemn~u· um c não o outro. 

O Sn. AFFONSO ·COSTA - A hora está a t m1inar, tem ainda dou pontos im-

1 ortnnt<'s elo ]Jrojecto a discutir. ;Re(ero-Ro no moclo do nomeH p rofessores c A 
creação elo Conselho do JnstnJCÇãc. Publica. 

O Sn. CASTRO PJNTO - S. Ex. eleve dPixa r t':-itc.;; ponto.:; pa1·a Gerctn csc:an~
citlos amanhã. 

O . n. /~FtroNso .COSTA - ~ \ ,hora rstá dada C' o orndor s•'ntc- ·e ca nçaclo; si 

"· &x. o Sr. 'Presidente pern11ttlr que conclu-a amanhã a~ sUfl:< considera!)ões, f icará 
>u mmamentc grato. 
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o St.. PHI'ls1 oENTE - V. Ex. ficarâ. tn~cnpto., para fallar pe[r, s~gunua l'eZ, 

awanhã. 
o SH . . '\FFONso CosTA ag radece penhorado n S. Ex. (.lHtito bC'm; mrtito bom. 

O orctclor é viva m em.! e C1111>01J1' i1rtent(lclo.) 

SESSÃO DE 27 DE ETEJMBI10 

O S r . Affonso Costa - Venho concluir hoje o meu modesto diti cu r>o. 

In iciado na sessão de hontem, e v<?nho fazel-o em breve· tet'mOO, por i o que me 

acho ;ncommodado, com o fac ilmen te se reconhece . 

. \.ppla udi a disposição do projecto que a utoriz.a a intervenção do Governo 

Federa l no ensino prima rio el os Estados, por ente.nder que não é mais justo nem 

rorwenicmte aba ndonnr â. simp les iniciativa dos Estado a manutenção ele escolas, 

n diffu ão do ensino priqmll'io, sem o qual, n.a opinião de um pensador modenno, 

.. o incllv iduo não é nem homem, nem cldadãp». 

Critiquei a ex igencia que -e faz do ensino da agricultura, da e crlpturação 

mercanti l, da hygiene, da econom ia politica, do d·irclto .patrio, '110 primeit·o cyclo, 

nstiluido no curso secundario, por julgar que assim dar-se-ha o accumulo do di"d

pllnas o que é um grande inconveniente. 

Por que são inoluidas nesse cyclo essas disciplinas? Porque são ute!s. Mas, 

por esta r azão. de\"i•a m ter ido incluidas muitas o utras tambem de g.rand<? utili

dade, e utilidade reconhecidoa. 

Porventura. não hnYerá grande vantagem €tll tmber o -estudan te os fundam~n

t o,, da >tenu~raph ia. da mecanica , a gravostatica e de muitas outr.as disciplinas, 

eujos conheci mentos lh e podem ser muito uteis na v ida? 

O ac umulo de todas essas mate t·ia• no prim-eiro cyclo trará como conseque.Jl

du a sw'n~é?~c,.g, e; e na .pratica o· profcs~orcs, ou darão noções su perficiaes dessas 

<liscí plina,;, ou se entr('.g ar·ão a vas tas in v'Cstigaçõcs. com prejuizo das outras dis 

L·iplint" qu devem ser tambem l'l1Rinadas, com o mesmo culd<ado e ao mesmo tempo. 

E' e.'<acto que JXtra muitoo pedagogo a ques~ão n ão está em ser o prog-ran tm a 

mais ou menos longo; tudo depende dos profes on' · c do methodo>'. 

E' mesmo nessa corrente d idéas que se exprc sava Reinnc.k dizendo que, 
nt·ste seculo d~ {lescobNta d e progrc so, a pedagogia con...,erva os :".C'U~ \'elsos pro_ 

c•• ·so, condemnados e censuraveis, faz.endo u. o de suus ,oclhas clilig enoi.as no tem po 
<los ca min hos de fer.ro. 

'Por outr·o ·l ado Coonpayré entend que os males do ens i•no não vêm do accumulo 

tlas mat~rh1s nos progrn mmas. mas do modo •POr que são ensinadas essas materias, 

Por isso que bons p t·ofessoTes podem dar conta de vas to programma com •proveito 

JJnra seus disci.puloR: no passo que outros, por mais llgeires (!Ue sejam 11<3 noções 

'IUc se exijam, en,inarão mal e sem re~uitado. 'Mas emq uant-o, Sr. iPresldcnte, não 
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é dado .ter methodos, e !H'Ofessores como os de que nos fallu•m Reiqack e Com

payré, não nos é lici·to esquecer que a sobrecarga dos programmas é, foi e se rá 

no ensino secunda1io, um dos maiores males dos tempos modernos. 

Figuram, Sr. Presidente, todas essas materias nos ·programma~. de ensino 

secundnrio aqui e no estrangeiro, accumulando-se nos cursos, porque os legisl<l

dores modernos cedem á .presurnpção de que tudo quanto ha d·e con.hecimentos 

mais uteis deve figurar nos cursos o;ecwndaüos. E' um tributo que pagam.os á 

idéas da nossa época, á sêde justa e expl icavel eo saber moderno, como diz Gon

zalez ex,plicando a seu palz as V<tntagens da ultima reforma decretada na 

..\ rgentlna. 
Combati a exigencia do ensino da sociologia no curso s ecundaria, por entender 

qu e, embora se possa .prestar este assumpto a altas investigações philosophicas, 

uma vez que comprehen d.e graves questões, para sabios como Ta·rde e Spencer, o 

seu estudo nenhuma vanta.gem póde proporcionar a estudantes de '!lrep;aratorios. 

·Defendendo a manutenção do latim, não o comprehendo no segundo cyclo, 

mas, sim, no prim·eiro, ·não só ·porque tenho em vista nazões de a lto val·or moral , 

como porque entendo que um .povo. que falia •a língua que do latim se deriv·ou, · 

não .póde ab.and·onar, reformando o seu ensino, as lições ele .tão bello idioma. 

'Justifiquei o exam~ de entrada nas Aca.cJ•emias, que vae ser um paradeiro â 

on&a invasora dos candidatos mal preparados no curso su·perio1·. Julgo que os pro

fessores de ensino su.perior t cem o di•·eito de f-azer seLecção daquelles qu e a esses 

cursos se destinam, ellminando os lncompel:eintes. 

Admlttlr-se que o simples diplo!llJ8. concedido pelo ensino secundaria dê ent rada 

franca a todos os estudante;; em nossas Academias é !])ermittir a cont inuação desse 

alluvião de matriculados incompetentes em nossas Faculdades, muitos dos quaes, 

~rrn vocação J)'ana o ensino que é nellas ministrado, não teem em vista outro fim, 

não almeljam outr.o cscõpo sinão a conquis-ta <'!e um dLpl01ma com c1ue a nelem depois, 

esta é a verdade, m endigando a t€ logarec de :vma nuenses nas ret>artições dos 

Estados. 

Neste ponto seri a até conveniente não nos esquecermos ·do co.nsel h.0 de Rei

nncl<: «a refo1·ma mais util nos tempOs presente· seria d!HiculM r o accesso na.; 

Academ ias>>. 

Começa va a far.c1· hontcn1 con~ i de J ·açõec:; !ll respeito elo concurso c suas incon

venJQncias quando, por tPI' findado a hora, fui .ac!V'C rticlo pelo honrado iPres·id rnte 

rle 'CJUO devia pôr um remate ás minhas conside·rações. 

<Ca,be-me hoje, rrtom"ndo o fio partido hontem, enlrar na analyse das dispo

sições do projrcto na parte em que innOV'3 a leg islação existente, determinan do 

que o recrutamento dos nossos profeso;or.es não se Caça, camo até então, vor meio 

de concurso, exclu tiivamen tc, ma" POI' outl'os modos, como publicação de JiV'ros 

u'teis c 111ais provas de competencia . 

E' a parte mais 1-mporbnte da reforme. :><ada va•lem as leis sobt·e o en.ino, 

nada valem reformas de programmas, si não se reformam os method-os e si mão 

se apuro.m os professores. Repetirá as palavras de Le Bon, pa-lavras I(Jue teen1 
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eol'l'iclo mund o co<JJO affil'maçào de uma \"Ct'claclc ab.,oluta: ~<·Com bons p t'Ofessot'C.' 

tuclos os prog-ramm<~s são excellentes. O que importa, então, é reformar "" profes

:;;o res e não os programmas.» 

.A.hi rc.'Üde ele facto o ·maior ma.l elo noss.o :~sino en1 tOd·Oti ~ st1Us ~ráu.':i. UJ1:-

con quistliliTI a posjção de \mestre por Ul ('J n de !Horas brilhã.ntcs tle concurso e. 

1lepois, pouco se incommodam com u ensino, deixando a cadc.ira em complC'tn 

abandono. 
O magi.c;;terlo deix,a d.e ser p·ar-<:l esses -o :PrincLp-;.tl 11ara tornar-se o acce~surio. 

Outros, elas Faculclacl~ el e Dil'cito, dedicam-se em absoluto á .advocacia cotll 

!JI'cjuizo d·o ensino e só se apresentam no cstabelcc>m~nto a que perten cem J)H:1 

fazer j(l,; no ordenado; muitos elas FuculclMle.o; de Medicina, cntreo;um-se com pl~

tamente à cl inica , só s e lembrando do 11111gistcrio, quando .Pela forÇa do reg uln

me nto&, são obl'i·g·a dos ~procural' <lS po l' tas ela.~ .-\.cad~m.hts . 

r~Lnguem contesta cnais qu~ a qu<-' ... 5tão dos cnethotlos e.'5tnrá resolvida, pel:l 

,.,colha dos professores. 

U"' ' bom pl'ofessor v a I c um bom methodo, me.< mo porque sem bons professol'e" 

nilo h a verá boas escolas. 

O methoelo é o profes~or. Um bom pl'ofcssor ensina a seus discipulo;; com 

cllH'ovcitamento, em larg-a cópiu, o Pl'Og ramma ele uma di ·ciplinn elifl'ticll, ao pa.ssu 

rt ue um máo professor é capaz ele e.<gotar as aulas successivas elo anno sem ir an 

fi m do progl'amma, tudo em pt•ejuizo dos di~c'.pulos. (.AqJo i.aaos. ) 

CrLtlcanclo o systema desses protessore que ens-inam como querem e como 

pode m, sem procurar o meLh ot· meio de tt-.s nsmittir aos (li cipulo.~ o seu pensamento. 

l'Screvc 1Fischer ·Ctn uma obra. :JnOd·enna: 

,<J:.vluitos pl'ofessot·es, em Jogar de reconh•ece rem qu(!, para ag-ir sobt•e um 

as umpto qualquer, é IH'ec iso e.,tu cl al-0, prct-end·em ensinar com o podem e comu · 

que rem , no caso do iTis ucccsso el e semell1ante processo, ao cnvez de mudar de me

thoclo. p retrmcl~m muda.r a naturez·a mesma da creanoa. Dessa noção pl'oceelernm 

~ j)roccdem ainda systenu1 s ten de!'l tes il mcca1n izar 1a in~tru cção; é ctern.rt tcn

clencin da p eda~og-ia a pt•edi>~Por as cou sas ele tal ma.neim que o mesmo m·e thocll) 

poss.a, servi·r a todos os mestres e a todos os di cipulos.ll 

Essa anarch in e fal.ta de mcthodo racional, çl-a elespreoccupação ele muitO<; 

professDt·es, quanto á ad•o,pção d~ methoelos conven iente, nota-s(! tanto no <msino 

rlas llng-uas camo no dras sc ien cjas. 

E', pois, em torno dresta g t·avc questão da escolha elo; professare. que vilo 

~~' l'ill' hoje as suas cons·ideraçiYes. 

Até ag.ora, tem figurado · ccono norma om nossa legislação <a ~scolha dos pro

f•••sOI'es ·por meio exclusivo elo concurso em ·P•roVlB.s publicas. 

A ex,p·eriencia .tem demonstrado que, embora muito apparatoso, este meio não 

é o mais conven iente par.a aquilatar competencias. 

O concurso tem s-ido viva e energ-icamente ataca do nos ultim es tempos. Como 

ins trumento d~ aferir conhecimento , (!!!~ vae se embotando aos rudes choques doo 

que o comba tem. 
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São ê I'HI'O vel', dura n lt · a.s pr ovas de u m conctwso, ou mesmo depois de sua. 

realiznção, d •gladiarem-oe os candidato· na imprensa, ra,.,en do rec •·imlnaçõcs, já 

,1 0 modo po•· qnc foram dirigidoas as pro\~ls, já a.o modo por q u e se portaram Oti 

professor<'" que compõem o jury, 

A lucta muita.,; vezes desce até ao terreno das personalidades. ~ão se refere 

sómcnw ao espcctaculo c1ue presenciamos nc.,ta Crupita•l dcpoi<s das ultimas J)l'OVa~ 

<le urn concur"o realizado no Gymnasio .Nacional; refer e- ·e aos factos que se obxer

va m tm todos os Esta<! os doa Republica, onde se realizam esse.s espectaculosus cer

tames. tMuitas vezes no eio das congregaçõeo se formam prurtidos a n tes <l o COJl

cu•·so, com 0 fim de proteger este ou aquelle candidato, <le modo que o julgamento, 

ao envez d • vcr;oar ,;obre as provGs de compctcncia dos concurrentes ·c dirige pelas 

conv<'niencias, paLxões ou intcr~esses do· m('Cnbros das con~regações . 

li: tal tem ~ido o descredito que acompanha Os concursos, tal tem sido ll 

elirccção que entre nós se tem dado a essas JJrOvoa.;, que, n os u ltimas tem pos, a 

Camaru deve estar conv ncida di .. ::o, o::; home-ns mais notaveis, o.· que tecm dado 

de sun. compPl'l'ncia para o m•aglsterio as provas mais eabaes e completas, ec 

nbsteem de concorr'er, não e inscreve.n paru os concursos, que assim ficam aban

don ados áqutO:Ies que, pelo simpl·es deo;ejo de obter uma cadei ra que 1.11<$ g.a rG ntu 

pingues ord nados, se entregam durante t rcs ou quau·o mezc~ ao t rabalho afuno.;o d•· 

decorar JlOntos ~. clurnntr "S prm·a.,, fazem praça desses conhecimentos ad<JUiridOti 

rm um estudo de poucos dias, dcs -a sciencia barata de retalhos «: de vlUlO!necum,•. 

ú-la mu ito, Sr. Pr.e idente, que entr u no espírito de nossos legisladores 11 

descon fiançn elos concur os e 11 proV'idencha que o proj cto i nstit u e h ol.ie •não f> 

111nis do que o desdobramento de um principio j'á existen te 11n leg islação e111 dgor. 

•No Codigo do Ensino j 'á se admitte a no meação de profe,;sores sem concu rso. 

0 SR. FERHE!RA BRAGA - Dispo.,ição infeliz. 

O SR. AFFONso CosTA - E' o principio a lli estabelecido que se d eSdobra no 

projecto em debate. 

O Codigo do En ino >~d m itte oa nomeação <le len t es s ubstitutos pa ra as n ossas 

Academ ia., indep<>ndentem<>nte ele concurso, toda vez que o oamdlda.to q ue se 

propõe prc ncher a cadeira vaga tem o a•Poio da congr egação, apoio que <leve s r 

basear no reconhecLmento ele requ isitos de ·se candidato oa.o Ioga r a que se propõe. 

O SR. FERREIRA BRAGA - L\1ecliant e a apt·.esentação de traba lhos que podem 

ser escrlptos pelo candidato ou ·por ou tm 'Pessoa. 

O SR. AFFONSO CosTA - O nobre Deputado que me aparteia deix.a vêr cloam

mente que é cQntrario á disposição do projecto. 

O SR. !FERREIRA 'BRAGA - Tenho ne-se entido opinião firmada desde 1903 

O SR. AFFONSO COSTA - S. Ex. tei•á occasião, e espero q ue o faça, <le e~pender 

não em aparte, mas em discu rso, suas opiniões sobre ponto tão in te r essan te. 

O SR. FERREIRA BRAGA - Si oachar convenien te fal-o -Irei e m ocoasião opportuna. 

O SR. AFFONso ICOSTA - /Muita gente não comprehen de outro m odo de r.ecru

tnr pro fessor s •inão pelo concurso (•A1>art !18) ; é isto uma questão de •habito. 

E ·tn•mos acostumados n Yêt· os nossos profe ores erem e< colhidos sempre po~ 
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éoncurso e dnhi inferiwos qu~ não ex:h le nut1·u 111 •;o d~ !l{JU!latar '' compcto'n~b. 

dos noosos professores. · 
Ouçamos contra. o concurso a opinii"to d um homem illu trado, que estudou 

as ,·nntagens -e desvantagens dO concur:o no s('u paiz c no C'st rang-ciro. 

Refi ra-m a. Gustave 'Le IJ3on: 

~o que podem valer para a instrucção c educação da mocidade, professor~ .. 

preparados pelos methodos universitnrios, isto é, pelo estudo exciUJSivo dos livros·: 

Para chega •·cm a ser professores lhes foi preciso a prender causas complicada<> •· 

sub ti s e são essas mesmas causas complicadas e subtis que nas aulas repetem a 

~Pu~ tl iscipulos. (Apm·bes. ) 

:"\a Allemanha, continúa Le B c•n, onde a odiosa instituição dos concursos nil" 

t•xistc, os professores são julgao-s p<:los seus trabalhos pessoaes c pelos seu.• 

successos no ensino livre, por on de comrçam sempre a ,.;ua carreira. Em França, pe :o 

cc ntrm· io; são julgados pelo m ontão de causas que podem recitar no concurso. 

E', em g•·ande parte, o.le\•ido ao systema de escolher os seus profesnorcs CJU •· 

na Allemanha o ensino, em todos os seu grãos, é s uperior ao nOi'So. » 

O SR. li RRRFJIRA BRAGA - !\1as quem é que vae julgar, não é a pro•pria con

~· t la,gnção '! 

SR. AFFONSO COSTA - Quem vae julgar é a congregação, ficand o esse iul

gamento s ujei to ao Conselho Superio •· ela lnstrucção Publica, !aliando em ultimo 

togar o Sr. Ministro da \Justiça, que não deixará de tomar em consideração n•' 

a dvertencias feitas <pelos membros d a congregação e do Oonse·lho. 

O SR. :vtALAQUIAS GoNÇALVES dâ um apart . 

O SR. AFFONSO COSTA - O aparte do honrado Deputado pelo m eu Estado faz 

riUPPôr que a congregação, julgando um concurso, não tem paixões, nem interes <><;, 

quando a verdade é justamen te o "contrario. 

O projecto eliminando o concurso como r gra absol uta, estabelece outras pro

videncias, que permittlrão, consoante o novo regimen do ensino uperlor, melhora•· 

as con diçõ 3 de escolha do professo•·, t nclo o 'Governo recursos seguros amra bem 

fazer essa escolha. 

Não sou um descrente das vantagens ela reforma que vamos votar. Triste deste· 

paiz, si na con.sciencia de todos os legisladores encontrar guarida e.;;sa phrase (!til' 

vae correndo mu-ndo «nada valem reformas» ; 'POrque então embotar-se-ha na oon

sciencia d·Js que as propõem o e.st imulo d e es tudai--as, e perdei>á o proprio paiz a 

fé, que tanto vale, na virtude de suas leis. 

O SR. FERREIRA BRAGA - Mas •Quem vae e<;colher os professores, quem é o juiz 

para fazel-o? 

O Sn. AI'FONSO CosTA - O apart•sta me p rgu nta: quem vae escolher os pro

fessores? L embra a S. Ex. que é a Cong1· gação, que terá como >nstancia supt'

r ior o Conselho Geral de Instrucção P ui.J iica, devendo pairar acima ele todas O&>ao< 

opiniões a sentença do r. ;.'[inistro da· J ustiça. 

O •Gove r no p61cl'e er rar, mas po1·ven tu ra não errarão tambem as congregações, 

julgando as provas de u m concurso, muitas vezes ·por pnixões, inclinando-se In jus ta

mente por es te ou por aquelle candidato? 
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O meio i·nstituido pdo prujecto é habil <' con,·enicnte. Xos domini s elo pr<jectO 

c·m <iebate existem as garantias neces ar1as para assegurar as boa condições da 

-co1t.a ,do professor. 

O Go,·crn o não está adstricto ao m ro juizo, ao simples juizo da congregaçãv 

que julgou as prova., elo concurso, cvmo até agora; o Governo julgadc 'obr e as in

f(Jnnações que lhe irão das congregações c do CGnsclho. 

O concurso está cond mnado pela.,; palavras que acabou de citar de Lc Bon, <lu 

mesmo modo .q ue não xis te em varios paizes .cla Europa. 

A AJ.Jemanha, por exemplo, não lança mão do c1mcurso c m o i·n ·trumento cll· 

aquilatar competencia. 

A Belgica tambem não o tem ; a H oi l>~.mla o dco;con hccc, a J ngla terra .não usa 

ah~olutamente delle . . , 

O SR . . JosE' BONIFACIO- V. Ex. pó,ie dizer- todos os paizes da Europa, 

O SR. NlALAQUIAS GONÇALVES - Mas a organizações são muito diffcrcntes .das 

110SS3.8'. 

O SR. AFFONSO CosTA - ... e a Suecia [H'Ocura, de uutro moela, escolher os 

eus professores. 

A l\o1·u ega não o applioa, a Dinamarca não o admitte, a Hussia nunca o teve, 

c os E .>tado.s Unidos nas suas Universidades ni'co lança mão a:bsolutamPntc desse 

proce --o de prova. 

O concurso é manliuo, que o orllJdor saiba, excl usivam nte no nosso paiz; mas, 

mr.smo aqui não tem sido elle atacado com vehemencia'? 

a:>orvcntura o concurso resiste hoje ás cl'itica.s sensa tas e sé rias , aos golpes 

l'ijos e duros que lhe teem sido arremessados? 

De c rto que não. 

Quem mais competente, para doutr>nar no a sumpto, sobre instruc<;}ào publica. 

entre os competentes, neste .paiz, elo que o Sr. Conselheiro l{uy Barbosa? 

Sn. JosE' BON!FACIO - Apoiado; esgotou o assumpto. 

O SR. AFFONSO COSTA - Conclemnando já em 18~2 esse systema ·de julgar o 

Jncrilo dos candidatos ao magisterio, escreveu o Conselheiro Huy Barbosa , passando 

em r evis ta differentes ,paizes: 

"Eis ahi modelos que as ·ás nos elevem clesilludir •desse prestigfo infundado que 

circunda entre nós a idéa do concurso, apezar elos gravis.sitnos abusos uc essa 

in tltuição tem alimentado. P or toda parte, nos paizes que acabamos de percorrer, 

encontramos o profunodl> sentimento de fallibilidade extrema desse processo de ve

rificação de capacidade; por tOda parte, a funcção de eleger, de propõr os candi

datos, entregue á consciencia de um corpo eminente de eleitore-s proflssionaes, em 

que nem sempre participam as congregações; .por tOda a parte, em fim., n interven

çiv.> provL'.encial do Estado, estabelecendo a preferencia ent r e os apoucados, mas 

nem sempre adstricto ·ás candidaturas propostas.» 

o SR. JosE' BoNtFAcro -'Muito bem. 

O Sn. FERREIRA BRAGA - Sl a suppressão elos concur os visa supprimir os 

abusos, então esse rrsultaclo nun•ca .erá attJ.ngiclo, porque o abuso, na orlem social, 

é como o acci<lenteo< •na in•dt1stria. 
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O SR. AFPONSO CosTA - Sr. Pres idente, a qu0 consequencias fatae.s ,nos i<waria 

a do utrina d >O nobre 'Deputado. 

S. Ex. reconh ece que o concurso, como o temos, dá logar a abusos; não lHe

t ende, entretanto, não admitte, não consente que ten temos outro meio, já que 0 
-existente está desmoralizado! Triste concl usão! Cruzemos o.s braços ! 

O SR. JosE' BoNIFAcro - Muito bem. 

O SR. CASTRO PINTO - O outro c tá tentado c taonbem desmoralizado. 

O SR. AI~F Nso CosTA - O Hl ustrc Deputado qu e me aparte ia, que tão com 

]Jetcntc c mostra na materia de inst rucção, que tão ·brilhante d iscurso profer iu ha 

dia.s n es ta Casa, parece que não leu attcnciosamcnte as di sposições do .projecto 

lll'Sta parte . 

Não .>erá mais ga1·an tidor pa ra o ens ino estabelecer ,q ue o Governo escol ha a< 

]JrvfeEsor es depo is d e sobre a habilitação dos candidato se ter m pronunciad o o 

Co~scl ho Superior da Instrucção Publica c as proprias congregações das Acad e

mia~, em qu e se tiver dado a vaga, do que prende r-se o Govern o no circulo aper

tado ele <;6 poder es·cG!her um elos can d idatos dos dous que a congregação indicar·? 

Pen.>o que não ha espírito, por mais obstinado ,q ue seja, ,ness e pt·estigio infundado 

,, já desmoralizado elo concurilo, .que não recon heça que o m eio estabelecido pelo 

]Jrajccto ê mais cO tl\'enientc, mais pratico e mais gara.n tidor da propria autoridad<· 

do ensino. (A1Jct1'tc.~ . ) 

O SR. CASTRO PINTO - Si houvesse concurso, não se pod ria imaginar a hypo

these el e um lente .nomeado para grego ir tomar professor de grego, porque nãn 

(lntcnclia patavina da matcria. Com o concur.s·o, absolutamente, não se daria isso . 

O SR. AFFON SO CosTA- Si a esse te mpo·, a que e r efere o honrado D eputado. 

t iwssemos instituído o pri.ncipio que vae ser estabelecido pelo projecto , ta l nomea

<;ão não se teria dado, porque si as congregações mentissem á s ua. nü são, appro

•·anclo o candidato que não tin ha r evelado competencia, o ..::onselho Superior, de 

.certo, não se deixa ria levar pela rn es1na corrente, c, acima deste, ai nda e::;taria o 

)Iinistro . 

C\Tão desco·n hece •q ue, mui tas vez.e , s ão nomeados indh·iduos para o exc rcicio d•· 

.c-a deiras de que, infeli zmente, pouco con hecem. 

O SR. M ALAQU IAS GoNCALVES - A 's vezes, ne.m isso . 

O Sr< . . FFONSo CosTA - Contra isto ê que nos insurgi·mos. E, para abolir eSilt' 

abuso, para q ue de.!'appareça de 'l'ez essa gravissima suspeita de incompetencia, qu<' 

ll ''"t sobre muito.s m embros d o professorado official é que o proj ecto a dmitte ou tt·o 

meio de pt·oya a o .lado do concurso. 

Está certo de que, approvado o projecto, estabeleci'do como determinação legal 

-e-sse modo de esco lher profes.sores, não teremos mais occas ião de Yer ifi ca r o factü 

s ingular d e que no.s clão notic ia, de professores de francez que não sabem fa lla r 

francez e de professo res de inglez •q ue ,não podem expreS~õa r-se nessa J.ingua, porQU<' 

'Tlão a sabem, quand o é h oje princi,pio esta·belecido q ue as línguas de,·c.n ser ensina

da~; praticamente. ( r l1>0 i<Od.os.) 

O fim é obrigar o estuJa.n te a fallar o idio ma que se lhe ensina, não ~e limi

tando o mestre a simples tra.ducções . H oje, quando as linguas mc·rtas de ,·em Sl'r 
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ensina·das con1o linguas viva=-:, para •O que se vão introLl uzinclo mcthoclos .novos:. 

de se enaino, não se comprchencle que, tratando-=.e de li.ngua;s vivas, que são 

um noderc.so instrumento pant a obtenção de maiores con hecime·ntos, 

sejam estas ensinadas como Jinguas mortas, limitand c -s~ o ~studante a tr·aduzir sum 

falia r no idiomn que aprende. 

O SR. CAST!lo PINTO - O p1·ojecto não tem um cc:tiJ de pro,·idcncia a esse 

respeito. 

O SR . . \FFONSO CosTA - Está c rcado de uma onda d(• sc('pticos! 

Não acreJitam .nas vantagen.· da reliorma, não confiam nas Yirtudes do 

exame ,de admissão, não creem nos resultados do m eio estabelecido pelo projl!t!to 

para a nomeação do.; professores, ao lad•o do concurso! 

).llH.s os qur tts im ~q uerem não trazem ao conhcciment•J da Camara, á ne,-;.::a 

cOntiide ração, um Jlrojecto quaJquer. capaz de ren1Ccliar esses males, ca·paz ._:c substi

tuir, cmfic11, con1 provc:to, f'Sta prc·posição de lei ctn que SS. EEx. não confiam! 

O SR. GRACCHO CARDOSO- 1\'"ó,s duvidamos da scrte das r eformas. 

O SR. JAMEs DARCY - De todas? Então cruzemos os braços. 

O SR. GHACCHO CARDOSO - Das r eformas que se teem traziclo aqui, attint•ntes . 

ao enr.iino . 

O SR .. \PFONSO CoSTA - .\ reforma valet·á pouco si a pratica não a secun lar. 

tomando-a uma realidade; não acredita que o honrado Presidente da Hepublica, 

que tão empen hado se tem m ostrado na so lução deste magno problem a, tanto ~IU (} 

f z da refcrma ela Jn strucção Puu:ica o ponto basico de sua mensagem, não se

cunde os nosso<> votos, exped indo um reguhunento que não atisfaça á.s nossas as

pirações. :'>lão; não o pôde acreditai·. (A1)0icu:to.s.) 

Utna outra providencia que o pro-jecto adopta, e (JUL\ assun1c ao meu juizt, real 

importa.ncia, é •• ela creação de um Conselho Superior de l nstru cção Publica . 

Infelizmcnté não temos um miniEterio eBpecial, por onde corram os negocies 

I'l'fercntcs á In.strucção Publica; o Congresso, .que crcou o Ylinisterio ela Agricul

tura, squeccu-se de ton1ar i.Jentica proviclcnciaJ ce m relação ao ensino. 

E', por isso, sóbc de ponto a cr·eação desse Conselho Super ior de I.n~ t.ru cção 

de que cogita o projecto. 

Dado o rcgimen em que vivemos, mantida.s, pela União, Faculda es d e Dircitt> 

c MeJicina, bem como esta beleci mento<; de ensino secundaria; dada a vasticião de 

no ·<o paiz com as clifLculdadcs de comm unicação que apresenta, torna-se urgente a 

cr·cação de um corpo cc.nsu :tiYo, cujos consclhcs possam robustecer e mo jificar a,s 

d ciaõe elo )l(inistro da Justiça. 

O Conselho será uma fonte de informações prcciosissimas; er á mesmo o antc

páro neccssario entre as congregações e o Poder Publico, fazendo, as ilm, desa!,)pa

recer neste rcgimcn, que é o nosso, esse odioso que ainda se attribu c á official :.sação. 

do ensino. 

'Por muito bem intenci onado que seja o titular da pasta da Justiça, por muito 

interessado que s mostre em conhecer c d ecidi!·, com segurança, todo3 os assll'lnptos 

que lhe são presentes e submettidos á ;;ua co.ns·ideraçãe,, - S. Ex. , á quem são 

sujeitos eEtudos de outras materias, S. Ex. a cujo conh ecimento são )evadas outras 
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questões, sentir- e-ha, <.liUitas vezes, em difflculdades para poder n•solYer com se

gurança; as informações, o.s dado;;, que e"se C c nselho lhe poderá fornecer, sc·riio 

excellen tes . 

Sob este ponto de vista, entendo nccsmo .que a crc;lção c · tabel ci Ja no projecto 

vale por um bel lo remate á obra architectada. 

Não trata do ensino s uper ior. O pr()ljecto limita-se a autorisar o Governo 

a reformai-o sob as bases que julgar mais convenientes. 

Não andou mal o J,onrado rclatcr do projccto, não andará mal a CalH ara, 

approvando esta disposição tão lata, pot· isso que, ern materia de ens•ino r-;uperior, a 

reforma d Yerá cifrar-se a muito pouca cc.usa . 

O Sn. CASTRO PINTO - Pouco que fazer? Porque é ensino .,;uperior c•ntão todo 

o mundo pôde improvi.:nr cotno á um violã•:.? 1( R i .ISO.) 

O SR. APFONSO CosTA - T cda.õ as •q uestões agitaJas por occas:ão ·da disCthsiio 

das reformas do en<SLno gyram, e1n gt:!ral, em torno do ensin L' sccunJario. _\.s n1ate

rias ensinada.,; •nos cu•·sos d e direito ou no' cursos dç engenharia -c.u nos cursOti ele 

medicina .são 1n toda parte 1nutct-tis 'lnuta,nctis as estabelecidas n t.5 cut·sori ~.: as nos

sas Ao.:'l.deJnias. 

O SR. CASTRO PINTO "' ou·rRos SRs. DEPU'l'ADOS - Não apoiado. 

O SR. _-\FFONSO COSTA - .Si I1a alguma alte ração a •fater, si ha n ece::si'Chtde 

de intercallar n-esse ou 'llaquelle c ur;;o mate rius novas, substituir algumas cxislen 

_t es ,por outrat; que não tenhatn figu rado ainda no prog·I'I3.111"JH1 1 •nós conlliamos que 

o r. Mini•slro da !Justiça, a quem se vai dru· autoric.cção 'tão amplla, Nlberá, lan

çando mão de !la, conciliar os int.eresses do ensino c-om os dictames da o;cicncia. 

Bom sei '{JUe são vaGtas, intercninaveis mesmo, a9 qucstõe::; que se ventilain 

em tomo (la monutenção ou eliminação d.e certa-s d'isci'J)Iinas nos cursoo superiores. 

Por exernplo, não falta quem enxergue innumeras ;vantag.cncl na supprcs.•ão do 

dbreito .ro1nano nos cursos duritlicoe, e11n ~nosso paiz ... 

V<>ZES - Deus nos livr.e. 

O SR . . --\FFONSO ,CoGTA- cowo não falta quem pleiteie a intro,lu cção da 

cadeira de hyg.iene na:s J!'a.culdrudes de Direito; e ·não são poucos o- que ncgum as 

vantag.en :J elo estudo da economia politi·ca. 

O SR. J~MIDS DARCY- ·sãto grandes extrav1ag~ancias . 

O SR. AFFONso COSTA - Si desce r a considerações sobre cada uma cles;;as ma

ferias, á amalyse de cad-a uma de· -as doutrinas c opiniões, não chega ri-a ao fitn da 

minha ,tar.efa, principalmente ·hoje que .me acho .realmente fatigado. 

O R. ICASTRO .PJNTO- rv . Ex. ~t~ exactamcnte .prowmdo o contrario com 

relação •á sua opi n:ião. S i ha controvcr::>ia a roopeito do ensino superior, cabe a nó«, 

Poder Lcgisi,ttJvo, ootabelecer as rc,pcctivas bus~s pa.ra que não fique no arbilPio 

elo ;Ministro. 

O SR. PEDRO MOACYR - A ICommi><;;;ão devia f·ruzcr a •·eformn. in,tcgralmentc e 

não delega l-a ao P oder Executivo . 

O SR. AFFONSo .COISTA - ê'IICste pon,to de-fende;, embora a minha clefcsn não 

Beja ·precisa, o. tr'lt balho da Commissão. Ainda hontem eu cJ.is, >e que não l:a a.s-



-180-

sumpto mais controvertido, em que mais se dividam as opiniões do que a organiza... 

ção de um progra n1n1a . 

Si a Comm:issão desces&e a detalh~s, não chegaria ao seu fim . 

o SR . PEDRO MOACYR - rrsto é uma questão de reg ulamento que .com pete ao 

Executivo . 

o tSR. AFlFONs o •CO'STA - Si a Commi&São, em :vez de traçar bas€15, formUJl<:~sse, 

en1 todras as suas linhas um I]_Jl'O'jecto, -o result~do sel"ia 111ão e 'fazer, este anno, a 

r eforma, quando o paiz tem affi.rmaclo, por todos os s eus orgãos, a nece.3sidade 

della. 

O SR. rFERREJRA !BRAGA - [[)á licença para um 8\)a,rte? P•Or<Ju e é que a Com

missão formulou de preferencia o plano elo curso •secundario em relação ao Gymn.a

sjo X·acional? 

,o SR. ' -~FFONSO •Cos'rA - Justa m ente pelas razões a que ha .pouco se referi-u : 

quando se tmta de qualquer r.efo rma de en sino, •toda a questão gi ra ·em to r n.o do 

curso secund·ario, por isso que € esse eniSino- o ·e11sino prelr.in1i nar, o ensino basico. 

UM SR . !DEPUTADO -Basta verificar o que se .faz na 'Fra-nça e 11a A~-l-em a11·ha 

para ver que ha cllfferença racNcal. 

Nestas condições, penso t er me cleseml>enlh ado do compromisso .q-ue ass umi jus

tHicando a •rll'imeire. 'emenda que apresentei .n o sentido d.e se •mocl i.fica r a ser-iação 

estabelecida no p•rimei ro CYdo <lo ensi no sccundaTLo, faze ndo-se a el-iminação da SO

c iol()gia eles es estudos c passando-se o -ensino ela agricul-tura, do direi to· .patr-io, 

ela economia poJ.ili ca J)ara o curso paranelo ou faculta1 ivo . 

•. ~inda me corre o .cJ.rver ele justiDicar a ultima das em~n cl•as, aqu ella que d iz 

respeito ao a rt. 2• do ·proje.c to . A.pprovado este artigo, como -está redi-gido, 0 Go

>'rrno não poderá .põr em •execução a reforma sinão d·<ll>Oi.s que o 'Congresso a·ppro

Yar a s tabellas ~ os reg~tl am entos que forem eJ<pecl idos .pelo Pode r Execu tivo. 

Ora, si a reforma é un1a necessidade, si na consciencia. da Gamar a p enet rou , 

,.;em so mbra de duvida, a conveniencia ele se fazer já e ·j á a .reforma <do ens i-n o, nii.o 

comp.r eh endo como possamos prend er o •Governo nas disposições ck> art . ·2•. 

Assim, entendo que se Jhe deve dar, ao Govemo, autor.izlj-Ção mais ampla neste 

ponto, permittinclo-se que a.J:>ra, des<l~ j á os crecli tos '!'lecessarios á acl®ção das •P•·i

meiras 1Jrovidencias qu e a r eforma -clemancln, fi ca•nclo, entretanto, -a.s tabellas .cJ,e ven

cimentos <los .funccionarios que vão ser nom eados cacl r efere>1J(/,u,m do Congresso. 

T e nho assim cumpJ'ido a minha mls ,•ão e vou concl:.J i r , p eclon do aos h onrados· 

membros da C'o mrnd·ssão, m eu.s cl istinctos coll~ga~. dcscurlipa .por ter tido a o us-adia 

de enfren ta.r tão grave· e õmportante problema .. _ 

O ·SR. \Jooll; IBONJFACJO - Discuti•u 1brHhantemente (wpoiados). 

O SR. AFFONso •COS1JA - ... ou•io •estudo, mais a S . •EExs . d o que ao o.ra
dor devia ca·ber. 

O SR. !CASTRO !PINTO - E' uma elas voze.~ ma~i · a·utor-iz·acla,;, a r espeito da ma
teria ( wpO·i.o<~:lo s ) . 

o SR . AF'FON\SO •COSTA «Depois do pão, dizia em 'F.ramça Danton, a educação 
é a primeira n ecessida de do p vo» . 
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Em nossos din.s, diz Al.ft'cdo .C r oi<;set: «c•\ democrac~a. m a is que 0:1tro qualquer 

reg.i1ncn, ·tem necessiclCl!de de contar em seu t:;c io um grande n u mero ele l10111en~ de 

intcHig.encia cla ra e d e vo n tade for te.» 

Ha m ultas dezena;; d e a·nnos que estas propostçoes foram profer idas. :VIeclc•ia, 

entre OS tempos em que cad•a •Uma foi dada á luz da publicidad.e uma grande .solu

ção ele con·tinu iclacle ; 1nas a verdade que elllas encerran1 continu a a ser eterna e 

immutavel. 

A Republ i ca carc.ec ele a~tsentcu· os seus f uncla t.ncntos em soliclas base~, cduc.an

do o po vo na~ liçõec~ ela ltberdade, no r ·pei to ao direito ele toclo.s, 11a co mprehen;;ão 

de seus d•everes, e, só a in s tr ucção, in mtran clo - se .por todas as camadas populares,· 

desde as nossas c ida•cles ·rumurosas a té os ma.is 1onginquos sertões dos nossos Es

tados, poderá condu•zir-nos á posse 'invejavel desse ideal .republ icano . 

O qu•e fizcmj)s sob o imperio <fo i pouco; o. que temos feito na "Repu<blica é 

muito m enos 1a i·nda : edu cação ,popular, in strucção pu b l•ica, nos mohlc.s en1 que a 

scienc.ia moderna aco·n..:; eH1a e Ht:i no.:. .. c:; as necoss idades no pa.lz requC'rN11 , n:.1nca ti

V1Cmos n os tenll)OS C]UC CO I'l'Clll. 

·A educação tem se rvi do, é ce r to, el e t h ema a beiJas e retumbantes p·latrufo rmas 

poloiticas, ap resen tadas por cand idatos ·intelligcntes 'l1a•s V•espera.~ de ple itos elc~to 

ra('6; a int3t r ucção ,p ublica não pa.s.·a, presentemente, ele -uma 111entira . 

U1n pa iz de a nalphabetos € llm pai.z ·llte escravos, e uma n1 ocidadc 1nculta., e 

clPsapparelhacla parn. a Iucta ela v ich t n:l sociedade modern a, é rontc de g1~\\"C9 ma

lc:-;, -em cl i as ·n1.a is ou n1 eno . . proxirno,..-.:, pela esterili zação das ini c·iath·ar:;, pela des

preoccu pação do f u tu t·o, pelo abanclo110 do s cH reitos os n1ais sag-rados, el'n fi.m, pelo 

cresci mento, sempre assombroso. do •para.sitisnlo e1n torno do o~rça.mento d a X ação . 

Votemos a .refo rma, e oxalá cor re~,po ncla ena, na pratica, á intenção daquelles 

que >t incpi raram 1 •• (Mn1to ben1., 1114/ i.to b1m•. O o1·a.cna.r é viva·m<Ynte j(Jl/io-i;taclo). 

O Sr. Fer·reira Braga - S r. Prcsklcntc, os apartes que dei ao m eu illuslre 

collcga, S r. A. ffon~o Got3ta, obri.gatn-llle a v ir á t ribuna para cxpôr, 1igcir~ll11C"nte, 

minha op in•ião so'brc o projecto ·elaborado pela illustrada ICo mmis"'ão ele Instrucção 
Publica . 

An tes ele tudo, não com prehendo porque, t en do apresen tado o •plano ele ensino 

r e1abivo .ao IG)11mn a~s io , deixou a .Con1missão de f ~l1Z.er o n1es.no quanto aos cchtbe

lccimen tos de em>in o super ior. 

-Penso que, na orga.nização sc ientifi ca do 1Gy mnas·io, a Commi _ISão não foi f'eliz, 
c vou pl'oc.urar de•n o·nstral-'0. 

·Decompondo o curso total <l o GymnA&io .em duas partes. uma constit:tinelo o 

cu t·so ehamado j wncla·nientc<l c a outra .forman do o curso a que denominou comple

me1Ha,?', incl uLu a Cotn1nissão , •110 priJneiro desses cursos, o calc:.Jlo algcbrico C', no 

_segundo, a algebra até as equa ções elo segundo grâJo. 

Vê- se clara mente : e>.1i.ge a Comm issão n o curso fundamental um e-s tudo ele al

g<Jb ra ma·is dc.~en vohido elo que o do c urso com~~J.ementar, qua.n<lo s;!r in natuml que 

estabelecesse exactamcnte o ·contra ri o . 
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O . R. •CASTRO 'PINTO - D i sse - o cu ·Com menos cvm pctcncia, ma., ch<se. 

o SR. FERREIRA IBHAGA- E.~ ta con cl usão é irrccusav el, po i s 11ão se póde acL 

mitlir que no cspir.ito da illustre Com mj ssão paire q ualquer du v ida sob r e a equ i 

,-nle'>cia elas .cxp ress~s - algebt·a e calC!blo alyob1·ico . 

~i a tCon1n1 is::;ão, reduzindo o t.'c:iltudo da a!gebra elcn1en tar no cu r so con~plemen·

tal'. á parte• que vac até á" equaçõ<'ê do 2° g.rfw. i nspirou-se na ncces;•i cl adc d e eco

nom i..;n r a . ...; .(m·ças 1nc•n t :H\S dos alu m n os pela suppr cssão de cstu clo.o;; inutei s, não pro

CPcleu c\1.:11 ncerto. 

':'\ão ha duv i dH que a r iqueza i ntellcctual, sendo a mai.s p r eci osa d e todaR a;; 

que no.s foram lt~gada~s p-elo 1>assado e temos de transJnittir âs g.eraçõe.3 Yin do u nts, 

exige, mais (lo que qualqu r ou trn, uma s-é r ia regu1 a n,cn taçã o. 

:\'a ordem intcllectual com o na o1·dem social é i rrecusuveJ a n ecess i dade d e i m

Pl"imir uma boa dirccção as nos~o" trabalhos . Q uan do uma in:m1ensidade de r e

-~ i õvs clcsconhccicla' apl'e«cntam á ·nossa ac!'ivicl acle intelloc tual os ph enomenos rc

lati\·os á nn I u reza hutllH na. n - o é j u~to que o n osso espiri to se pe rca em d·ivaga_ 

ções algebrica~. mu ira.~ das qun.es nrnlnun n uti lidade offe >·rccm deba ixo el o ponto 

df\ Yista logico. <'. muito m enos) 1ROb o as preto fi-C ien t ifico. 

)Ia,3 é necessHrit) convir que "CS~n regu.lam enta ção ·não pód e i r a o pon to de tSJP

l)rimir o e~luclo de u ma parte itn ~Jo r ta nti !5s i m a el a ::Llg bra cl irecta. 

0 cle,eni"Oivim ento ela algPbra e!NnenttJ•J" apresenta t-I'CS op hases, r espect i vam en tp 

proprins á antiguidade, á idade méclhl e ao pc-riodo de t rans icão n1 od crna . 

. -\ prim<>ira qJha,;p é re·latiYa á resn l u~ão elas equa~õcs do 1• g r ão a ·uma ou " 

Yaria~ ineognitns. c o SPu clt·sC'nvolv imento ope rou-se d u ra n te n n1·etnora ve1 evo lução 

sciC'ntifica. con1 que: a eivilisaçâo grega pr epa t·ou 08 Plen1en tos do -snboer h um a n o . 

.-\. ""guncla phn. c comprchencle n ·resolução algeb r i cR el a equaçiLo elo 2• g r áo a 

um a incognitn, ~ o seu tlesenYolv i mento consti tu iu o f ructo el as locub rações elo.; 

f!('Oillêtras a1·abes, na idadC' méd,ia . As noçõrs capitacs da algcb ra clirccta d evem f'er 

norm>1lmcnte refe rida~ a esla segunda phase. ·Ella consbi tue a f orute el a;; noçõ e-s re

latinta3 á in1clginnri<"daclc- õas Taizcs, aRRim co m o fo r nece os dUCio...-; par a a tl C' t c rm i

nação el o~ 7narci.m~rr e ,u,,:nimta elas fu n cções elo 2o .gráo . 

A tcr 0eiJ'(l phase do clesen volv·i m ento d o calculo -algcbrko comprch cn dc a r e •o

Jução analyt>ca das cq uaçõM !lo 3° c 4° g r ão, e o •eu de•cn v olv imcnto cr.r~ctuO U -F.' 

pri n cipn·lmente na Italia. graças aos esforc;os conYergon tes d e Carcl on: T arta g!ia., 

Leonardo de Piza, Fcrrari c outros geometr as . 

Esta phasc completa o e.~ t u elo do p rob lema capital que consti tue o de• I i n o st<-

p rem o d,as -~nv·e.s ttgaçõe~ al;!ebr ica' : a r Molução a·nalyt ico da cquaçõc A fra qut za 

do csp i rilo h urnanú nfto po rmi ttc leVAr a r e •olução algebrica das CCi t: ações all'm 

clC'StSc~ caso~ . 

A''"' \"{'"ZC a, algebro tem nect'ssiclacle- de nbnnclona r tnomcntaneanlf\ntc a re o

lução daR <'quações, .])a1·a i nst itui r V<' l'cln clciras l e>s de cra nsfo rma,ção; m as en tão 

e!.la ~·e a f asta da sua m i ssão para tor nnr -•3e u m slmp le" aux i lia r el o calcu lo at,ith 

metico . 

Realizado integ>·a! mcnlc, o estudo ·da algcbra apresenta vantagen s sc icntiri

cas e sobretudo alta cfficacia logica. DesproYido, pcrém, ela aprec iação da ter -



- 183 

ce:ra phase. es<e e.s tudo p erd e to la su a imtYcrta ncia não só sob o ponto !lc Yi sta 

do metlwd'o como da doutrina. 

O plano <lc ensino elo Gymnasio elaborado P<'la illu.stre Commissão colh.cará 

os a;umnos, que completarem o cur.so cl PSSe estabelecimento. em condições i.nfc

rior~;, qu an t 0 ao prPpa•·o algebrico, á.s dos arabps depois do notavel impulso <JUO 

c ivili ... ação islamica i n1primiu ao rl s~n\·oJvi n'lenfo do calculo d as rclaçõ't•s 

t1 irectas . 

Outro ,:._i.cf cito, qu e n a minha. opinião, apre.-;~,.•nta o plano <l c t'n.<= Lno f ormulado 

p c>la C<Jmmi.;sàlo, se rPfe•· ao estudo da parte da scicncia mathematica den cminada 

g t'Onl(lotr ia p r el imina r. 

En1 pri nlPi rü Jogar. é preciso r econ hece r que a •Õi\·kão da ,..:c icncia geon1ctricn. 

-em geo metria p lana e .no espaço é uma cl istincção puramPnte a r tificial e que c:e 

1110 l o algum c-;e harn\' niza c0 111 a ·natureza sciPntif;cH ·e philosophica do p r incipal 

,1omim i o da sciencia fundamental. 

A n1a i" ligeira r rflexão sob r e os •phcno n1 e.no::' gcon1etricos deixn patente que 

todas ,h..; fórn1a s geometricar.:, plana.~ ou não planas, só podC' m ser c c. nccbida:; no 

<>spaço . LembrC'lii CS r apkla men tt\ c1n que con siste o espaço tat corm o é consklera lo 

n o ('Stu lo d ar:i l ei s qU{' presicl(_\m os phC'n•o m enos geometricos. 

Hi~to ri camente, a in sti tu ição do espaço constitue _a mais antiga eon stru cção 

abstracta do espir ito hunHl n O· . Rt•cluzida a sua significação positiva. a côncepção 

d•o espaço consiste :-; inTple . .;:; n, .n tP Ctll que, ao 01nvez el e consiclerarn1 os as propric-

4la d. \s da r-xtcnsão nos proprios corpos, nós as concC'bctnos num ITI Ci·o hypothctico, 

d <' ~xistPncia p u ram e:lt<• subjectiYa, e no •qua·l suppomos mergulhn d~ todos oc s 

corpos elo univer~o. Esse meio idea l é concebid o como in clefiniclo e gazo&o, isto é, 

como analogo a o cnvo~tori·o acreo do planeta hun1ano, tnas dota•do de uma densi 

dade immen.-;am ntc infe rior á elo ar. Uma t'. pecic aquatica teria provavclmcnl 

imaginad o um espaço liquido. 

Qual a nl eceS<Si dadp <lesla constru cção subj t•ctiva, qual a importancia cl<•sta 

imagt' nr fu!lldanJ cntal? 

T'am r e ··poncle•· a t•s ta pergunta. n r. tem .s que os att•·ibu to.s g ometricos não 

exi stem isoladamente ncs co1·po.,; qu e o mundo exterior apr esenta. A CC>ntemplação 

'<la r ealidade co.n creta,. p~rmitte reconhecer qut', cc·njunctamentL' com c.sc;e.(: attri

but"<', o.< ser es cHecti'.'CS apre;:M ta m ·propri<'d•aclP~ de pe ·o , calor. l uz, electr icid,tdP, 

a ffinklade ohirn ica, phenom cnos vitaes, i se trata dos ser es \'iYOS, etc. 

Ora, SP-n-clo a inlclligencia humana tão fraca qu e se detem impotente àianle 

da rt•;;ol ução alg<•bri ca. ela ,•quaçã o geral do 5" grão - limite intran sponil•el dos 

mci s normaes da dedu cção a lgebrica - não poderia cr;sa intclligencia 1d1esven •~ar 

as h'is geraes da ex t C' n. ã.o, ..;i, ao m esn1o tC'nl PO 1(1U C con~"~i·el ·era os phe.nomcnos gro

metri c •>~ , f osse des \'iacl a para as outra.;; multil}las propriedadt'S inherentes uos 

COI"j)O.', 

Jl'OJ·nàYa-sc entã() nt•CEs·sa ri o •q u e, por u n1 t'Sforço de abstracção, o esp irito pu

(lCSse isolar as proprirdadre ela fón.na, eli min ando as .de natu reza mais conl

plcxa., como são os phcnomenos mccanic(' . ..;, o.s attri:butos phyc::.dco 1 etc. 
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Este maravilhoso resultacl•o foi conseguido graça.;; á instituição elo espaço e á 

concepção correlatiYa dos typos icleaes. 

)1ergulhaclo.,; os corpos no espaço, toi'Jla -se neccssnrio suppõr a so'licli fi cação. 

parcial e passageira d'CB I imites superficiaC's ou linear s desses mesmos corpo.!. 

E' claro ·que sob o a,pecto gcometrico o vestigio que deixaria cada corpo 

quando retirooo do meio fluido pócle P<'rfeitamen te .sub.otituir o proprio corpo. 

E.se vestigio constitue o typo geornetricu; a sua cuncl'PI;ào permittu ao espirlt<> 

pensar na fórtna indepen-dentemente da~ lH'- pncdades de categoria tiupcrior, cuja 

cons id eração difficu.Jtaria immcnsamente as meditações g eom etrlcas . 

. O C()ncur~u permanente da<> concepções do espaço· c ·do• typos ideae.; consti

tue a ba ··e subjectiva da geometria abstract>L. 

Oriunda das faculdades ele abstmcção do eSPi rito humano, essa dupla ]Ibtitu,

ção l•cgica permitte simplificar ononnemcntc a s()l ução do problc.na capital qu • 

limita o campo -da-s investigações geometr i ca.s _ á m e<:l ida in lirecta ela extensão. 

Effectivamentt·, graça.,; á in~tituição du C<Spaço é que podemo:;, partinllc ela 

extensão considerada com tres dimen:;õe:-:, conto a cncontJ·am~Cs nos corpor:: th 

mundo phyEico, chegar a conccbel-a són1cnte con\ <luas din1cnsõcs e fonnaaêu a~ 

6Uperficie:::;. Para i-sto basta c~nccber a dimensão guc se quer elitninar con1u dc

cresccncl•o gradualmente até' '\JUe se tor11~ i napn·c:ia\·d em relação ás outras clLias., 

adquirimos assim, por um trabalho cerebral, a noção do typo i Jeal que constitue 

a ,;upei·ficie geomctrica. 

Por um novo trabalho ,ele a·b,tracçãu, supponclo que uma das <l uas climen.~õe~ 

que caracteriz am toda a .superfície ditninue inc!cfinidarnen re até tl{. rnar-sc inapre

ciavcl, ch ga-se a conceber a extensão co m uma ~õ Lli mcn.::ião , constituindo o typo 

geometricu que st• ,ienomina linha. (Jl uito bem.) 

Dahi resulta a UectJJuposição do IH"~ •blema final Ua geotnl'tria ern tn.•ci parte.::;, 

que ficaran1 collJhecida~ 111a scicncia sob as ~ucnonünaçõe.s de rectificaçct.u) quaclru

tu,?'C.t e culJUtU'1'c.t c que são detstin·a clas re~pccth·amcntc á. medida da.s ·linhas, das 

superfícies c do· vol um es. 

_\llas não é tudo . A concepção do ""paço e cl•c s typos permitte •d ilatar consi

dcravekncnte o· horizon tes da sciencia gcon1etrica e cnriquec~ r gruudeme~lte o 

carnpo tlas .-.;uas exp:o raçõc.~. De facto, si as in1agen.s geurnctricas fica55em ligadas 

aos COI"l>~,.s co rr ·spondentes, os no.'5Sus estudos no domini o ·dBS:-;a scicnc;a ficarian1 

fatalm e.ntc Hmitadcs ás fórmas objcctiYas, isto é, á· que emanam da contemplaçãc. 

do eF;pectaculo exterior. Com o auxilio, porém, Ja concepção do meio subj l'ctivu, 

as meditações geomctt·ica:; podem se exercer sobre Lypos artificiaes creado..; p~la 

intaginação humana, rne·dinntc combinações mais IC. U ·m nos complexas, c em nu

m ero indefinido, elas fórmas fundamentae.s qut só pod em ema na r da reali :alle 

exterior . 

Etn ra.c das con~idcrações prccrdentes, comprehend'c-se CjUC todas as f(rnnas 

geometricas de v 111 se1· conccb!das no espaço . Outra .não póclc ser a sétle hypo

th ctica da,; figuras pia na.o; ou não planas. 
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A ellipse deve .ser in1agina ... la sctn pre n•o rncio subjcctiv u, do 1nesn1o n"lvdo 

que a hcli cc de Archimede.s ou qua lquer uo.s tres corpos r edondos são sempre 

concebidos no espaço . 

Nem mesmo as convcniencias clidacticas tornam acceitavcl a ~divisão da. geo
metria em p!a"1a e no espaço, poi<; na a j ustificari a a separaçãv da medicla dos 

angu-los recti lincos da dos angu los d iedro.;;, ou a separação .d'a quadratura dos 

JJ Oiyed ros da deter m inação elas área13 dos po !ygonos . 

Accrcsce que, r e l uzindo n•o curso fun,dam en t al o estu do da geometria preli 

minar ao caso das figuras pla,nas, con1o fez a ill u.:trc Cc 11 nm Lssão, esse e;-;:;tudo 

per de toda ou quasi toda u a utilidade. Com esses co nhecim entos inCO llJ pletos, sem 

as mais elementares noçõcõ ~·v brc as cuba turas, mesmo ias fónna.'i pol'yl'clraes, 

não po,d'erão os a lum nos determinar o volume de a r contido em um ap csc>nto, 

questão rudim entar .que c prend e ao estudo ela hygiene. exigido pela Commis.<àJo 

no curso fun da m enta·! . 

A insufficiencia desses co nhecimento.; tambem ve<lará o estudv Llas noções 

de sciencias vhysico - chi mlcas, igualmente incl ui,d'o no curso fundamental, estudo 

que j ãm ai.:; I)Oder la ser realizado S Em um prepa<·o mais extenso de geometria pre

liminar. 

0 SH. Jos ,~· CAHLOS - Apoiado. 

O SH. FEHREIHA BRAGA - V ej o a in•da. Sr. Presidente, que o pwjrcto i.nclue no 

curso complemen tar a psych ologia, logi ca c sociologia . 

Si a !ogica a que se r efere a Commissã..J ê cs.<e conjun cto de regm s que rece

beu esse non1e e que, a ffir mou -Sc, const;tu ianl a o.1·t e ele p enJ:iCM'J en tão e~sc e.~tuclo 

deve ser eliminado com o ra.cl i calmcntc inutil. 

Sónt ente racioci nan do sobre exci'C ic io..s que não sejan1 nem mu ito ... i1n plcs , llC'IH 

dt' masiadanlelltc cmnpl eX~c s, é •q ue apt'l'll·de m os a ra cioc inar. 

U ma arte .qualquer .só se pódc aprenJer .Pela pratica . 

A d esco·berta <la verdade envolve srm p •·e tres operações ou trcs JHll'li'S do 

met h o<Jo univer sal: a in.ducç~o, a dcclucção c a constru cçat. . 

Cons istindo em npa n h n a expre.;:são :~:1 constancia na pcrpctl)a !luctuaçfto u~s 

apparcncia,.s, a induc';;ão é a!gumas vezc . ., pm prcg~d ·a em mather.natica, mas I() se u. 

principal d esenvolvimento se cffectua no e.'tu do elos outros ramos da hi era r chin 

scicn t i fica. 

Na astronomia, cuj o objec to é o es tudo ce!e..;tc elo planeta human•o, isto é, 

l" ludo da terra, quan to ás su a;;; relaçõe.s g com et ncas ou meca nioa ~ com o~ astr06 

capazes de influir em nosso d~ tin·~ s. ,dese-nvolve -s e co n :-;.clera\·e· . ~tl cnt~..· o nl l'Lho lu 

de o•bservação, que é uma das partes <lo melho.do incluct ivo; m a no campo de;;sa 

sciencia, as observações ficam limitadas ao sentido da vi.!'ão, unico que pMe 

ser em p regado na cxploraçàJo de co •·pos que se acham a tão gran Ir~ <listancia;; 

do no.sso p lan et a . 

E' principalmente u physica qu e fo.r nC'ce o ca Jnpn .. n1ais a.r)J·opJ·iado pa I'a o 

pleno de.senvol,v irnento do g en io illld'uctivo, J)(is. no S<'U don1inio, a obtoõe n·ação, 

que rm astronom ia ficãra limitada ao sentido ela \'ista, p6tic .;er realiza.ia com o 
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(·mpr<'go de outros 'entidos. Tambem a !'X]Jl'rimentação, qu e c nstitue outra parte 

do rn elhodo in.~uctiYo, ê largamenlp empregado no àominio é esta sciencia. 

_-\ impr rtancia da chi mi ca é mai.,; scientLfica do que logica, pois q ue n<:> seu 

àominio nenhum progresso uecisivo realiza. o methoào po<;itinl. O Pstudo desta 

sciPncia d soC~nYolvc a1Jcnas os pJXcessos inducti\·o.s qul' surgiran1 e se con~<;tituiram 

no ca mpo .o) a physica. Entretanto, não deixa a chimica de participar da !.'labo•·ação 

do metholo universal, introduzindo o artificio das nomenclaturas systcmatica.s. 

Qua•nto á bi•clogia. ella aper feiçoa o conjuncto do metl·:odo ·positivo pelo des

rnYol\· im cnto caractcristieo da logica cwlpat·ati\·a, cuj o g(•rmen apparece no do

minio geometrico, mas cu ja systematização pertence ·á theo?·i.c< ob.,tmcta ela viela. 

Além di&-:;0, empregam-se 0.." processo~ ~c raciocinio rlabora-dos pela~ ,<o:c:cncias 

ant1 \1'ÍOI'CS. 

Etn ~ociologia e moral P llCOIJltrH-SP o c:mp rego, na mai. lal'ga escala, do 

m r lh vJ o hi,turico - ,· erdadeiro mic•·- scl}pico mental - e do methodo constructtvo, 

qu e a mathematica c.;boça, ma.s que só elo cstu.jo ela natureza humann p6de re

ceber a s ua conRtituição definitiv<, . 

Do exposto resulta que cada ramo da scicncia abstracta concorre para o ürs
' cn vnJ\·inlPnto d o 1nc-thodo positivo, prC'pondenln•.:':io t:t! ll n1ath en1atica ·O en•pr<'go da 

Jogi ca cle. .i1uctiva, na physica a logica incluctiva c ccn 1noral a. l()gica construct iva. 

:\'[as a mathen1atica tambcn1 crnprcga a inducção, poi s que o~ seus funda

m ~•llo3 p•·irnor.iiae.s cmnnam ela contemplação da realidde exteric •·. O pi'Opria 

mrthodo c n-"'lru cth·o é L"dboça do pol' essa sciencia , cujo clo1nipio ,nais e~eYaC: o, a 

n1ecanica, termina pcia C(J!l·strucção de uma in1agem que, espcntanca na 01'Clem 

concreta. túrnu-.sc- systemR tica rwra & razão aLstractE.. 

E como ao emprego elas tres partes do mcthodo uni,·cr.;a.l a mathcmatica 

allla a ;;1mplicidadc dos phen-cmenos, póci e a. intclligencia dcs\'cnelar, no domini v 

d t-~a ·"-'Cicncia, o conjuncto das leis ·lJUC prl'sidcnl ao raciocínio normal. 

Esta notavel aptidão .cJa scienc:a fu nela mentul, moti\'a a denominação de 

Loyicc1 que clla mereceu ~d e ucn dos mair:i cn1inc~tcs pensaGore:-: que a espccie 

hun1ana. produziu . 

Base eterna d1o YCrdrudciro saber •hu mamo, a mathematica con..::tituc~ pois, a 

vcr rladcira logica . 

Continua ndo, Sr. Presidcntf; , nâc merece meus applausos a idéa dt inclui r 

a sociologia no curso do Gymnasio. :'\ão CO:lcor.úar ia igualmente corr. a in tro

clucçâo dessa sciencia no cu rso ele qualqu er outro e.;tabelecim nto official de ~!l

sino sccundario ou ,uperior . 

Con><tituida pelo eoniuncto das leis que rr-;;rm a ex istcncia da ,;ocieclaclc e pre

slcl ~m ao s eu progresso conti uo, a "ociologin positi\·a acha-se rundad.t eleselc !Que 

o innnortal autor da Synt/te.•e 8ttb.iecti va •l·ibcrtou os pl1cnomenos sociae.~ da tutel~ 

divina e demonstrou a sujrição desses phcnccncnos ás leis naturaes. 

rC~ll'actcl'i~adn. P<''Ja subord·inação neceEsa r i'.':t c per-manente ela imaginação á 

ob:.;ervaç:Io, a sci cncia socirul conduz á PI'C'Yisão do.-.; phenomeno~, pmborn C':;ta já.m ai.~ 

PORSa ser ren!•izad-a com o mcrsmo g1·áo de Prf\cisão com que o astronot1l o .pt~c vê as 

sccnas do espectaculo celes te. 
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?\ia::; é p:-:ta a z'iOCiologia {JU C a Comenissão introd uz nos e~ tudos do Gymnasio '? 

Si é, como pr{'tcndc a Com m:ssão qu e os cu tholic o:-3, srmprc preoccupados cocn as 

in\·, ~st igaçór•s relati n ls á nnturezfl intim a elos :::cres, sua s cau::ab primar·ias ou fitHlt"S, 

e tc. , possa m acccl tal -3.. ·r 

,\ccresce que <1 scienc ia social não pódc ser es tudada sem o con hec im ento prévio 

aa<> leis ac 1·n e" da vida, leis que fonnam a biologia . De fac to, os povo~ cndo entes 

emlncntem e ntc vi\''OS, a ot•clcm vital clom inn fnta].mente a orde m social. 

~ \ Comm:s.são p rPci sari a, portanto, in cluir a biologia com o estudo prepara to r1 o 

do ela soc iologia. 

:\Ias c,s s(' r C's Yivos ~ão co rpos que, embora muito n1 a is complexos e delica dos 

do qU<' ac; suiJSl<1ncias inOJ"ga n ica s, não deixam po1· i ~so de ,;e r dominados pcl>~s l<'is 

g erar.-; d,n orcl cm ma ren a 1. 

Está pntcntc a subordi-nação n ec~"sar i a da bio logia c, po1·tanto, da • ociolog ia 

á coF mologia. 

•:\1 3S a cosmologia se d co mpõe em duas part , {JUC pod em se r denominadas 

c o:o:n1ologitt terrestre co.<mologi·a cek~·te . . send o o es tudo d.a terra o obj cc to com-

mum a PS&'ls clu.as scicnci-as. A pritn c ir.ct c.s tudn a existencia csp~cial do Jllancta 

h umann, rn1quanto ciu e a segunda apr.0c i~a as suas ·r c!ações gcomctric<\~ e mccanic.-'ls 

com ns outros a st ro,; do n os ~o mundo. A cosmologia terrestre acha-se subordinada 

ã cosmolog ia C<'lestc, ~m virtude do mesmo .principio CJU C e.~tabelcce a clepcndencia 

da '-Oc iologi a á biologia e a desta á cosmolog ia . 

A cosmolog· ia tcrres t l'c é, por sun vez, forn1acla el e duas sc icncias, a ch imica 

e R pllysica. a prin1eira repou :-;a ndo nccctisari·amcntc sobre a ::.rguncla. 

4\ cr,.,~ mo!ogia ce leste ou astronom ia € o estu do geometrico e •m eca ni co dos aRtrn:; 

capar., .. s de influir C' m noF<s os d rs tinos. 

il\.fas é c la ro que es se e.<tU•do j áma is poderia ser effectuado sem o conhecimento 

Jll'é vio elas leis ,gcracs elo numero, d.a cxten ão c elo movin1en to. 

Da hi resu lta que o €S lCJ cl o celeste do pl.a-n eta huma·no tem por base indispcn 

sav,,! a sci <: nci a que ap J·()cin a cxi stcncin universal ab5tt·actamcntc reduzida aos 

seus mR ieo;. s imrllrs c •g t·os sC"iros attributos. Es ·a sciencia é a n1ath mntica c o seu 

domin io cl c-con1põr -~C' <'lll trrs g ra n des ramos que c:;ão o colc·nloJ n geom,e"l Tia._, e a. 

nt(•conica. 

Pi1 l'ecc f irmncla , dr ·moclo irrcc u~a,·e], a n cccss i·dacl c d o c..;tuclo dotl biologia. . da 

chiwiea, cln physi ca , da astronomia. da mccan i ca~ d·a geometria c el o ca lcu,lo para 

qu P ,c f~ tot·n (' poss i v el o ('.~:1tu clo da sociolog ia, qu e rrpou sa fatalm ente sob r e ess es di

vcr~o:; h"'J'H1os ela h ier.arch i a ~c i e:n tiri ca . 

E ntrc l nnto, o projecto ex ige a sociologia, supprimindo os estudos sobre os 

qWlt'S rrpou.sa •logica e tidcntificam~ntc o conjuncto das leis que rcgetn os JJheno

mrno~ :5ocb1C$. 

Sinto di.<coJ·clar dn illustrc Commissão quanto ft creação elo ConRelilo SuperioJ;" 

de In•stru cçiio Publica, no {IUal clla d posit.a tão lisongeiras es pcrnnças. 
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Entre as attribuições que o projecto confere a esse conselho acha-se a segu inte: 

E mitt in· J){!!"CCCI" &UU/",C I'Cg!t lC111W11tOS e jJ1'0YI'Cl"nma., CiOS CSt!ódOS COilC6'1' llC>Ll 08 

<i.s in.sUtwições ele ens.ino. 
o ,c0 nsel!1o de I nst r ucção se co mporá das seguintes m em bros effectivos : um 

lente de cada uma das 'Facul da des de ~1cdi cina do R io de \Jancit·o, da •Bah io , de 

D ireito de S. Prtulo e do R ecife , Escoia JP.olytechnica do Itjo el e J aneiro, l~scola ele 

;.\iinas do Ouro Preto .e elo Gytnn a>Si o 1?\íacio·nal; ele dou::; cidadãos ele notaria c ompc

tencia, someados pelo Go1·crno. 
Pois btm; es.<c co!lsclho o1ss im constituído tertL, por exemplo, ele cmittk parecer 

t"obre os prog nunn1as da;; cadeiras de hydraulica ou de astronomia di:t E::;cokl Pol:r

tcclmica do !Rio de J a neiro. 

P et•gunto: que valor pódc te r c.ose J)a rccc r el e um conselh o, ouc será sem odlll'itla 

cowpos to <lc homL'D..S Hlu:;tres,_ dotados cl.a mHior c ompete.n cia na s mat~rias tq uc lccciO

nn nl, mas q ue, na :-:ua n1aioria , nunca estuclaracu hyclraulica ou a tronom ia? 

Que opinião póde ter sobre o prog·rammo<t cl.a cadeira ele n1ccan ica raciona~! e 

calculiJ das varia<;:õe.s llln professor de •grrcgo ou el-e all.c mrto do G:rm na~io, por n1ais 

pistincto que seja na sua cspcchlliclaclc, si el!c fizer p.arte elo cc;nsclho? 

Ou .o conselho concordará se mpt·c com o.s lentes que ela bu 1·arcm tacs pro.grat11!lla s: 

~:, neste C.;;l SO, sc t ~á inteira.mentc inutil conccdcr-ilhc e-':i ta attrribuição, ·ou se m.a.ni

fl•,;ta rá e m clesaccôrdo com cll c c então pad mos af firmar que ct-raJ•(L quasi sempre. 

Do me-smo modo, que valo r pó cl c ter a oPinião el e lentes ela Ji:scola P ul y technica, 

ou das ·Faculdades ele ~eclicina, qu.~ ndo se trata r, por ex emplo, clo.s prog m mmas 

cle allcmão ou ele •latim? 

Outra attribuição que o projec to imJJÕC ao Conselho Superior e que, Jon:;e de 

consu:tar os in.lC J'CSSes elo ens ino, os fere profu·ncla·m ntc, ê a segu inte: 

<< Interpor pa recer ::.:obre as proposta:-5 el as cong regações ])ara a nom ca<;:ão de 

lentes c professores.» 

Sen1cLhn ntc clisposiçãú é da. mai·s alta inconveni cncia pnra o ens ino, cctn o é 

facil demon str-a r. 

Fig ul'c mos a h y poth csc de .achar- se vaga uma cade ira da Escola rolytecbni ca , 

por exemplo. a de as tronomia. 

Diverso~ pretendentes n es. a ooclcira apresentam traba•lhos publicados sob re 

tlworias astronom ieas c pedem di spensa d,a ·real!ização eff ectiva da provas. is to ê, 

do concur.-;o p ro pr iam ente clito. T: eun icht a congregação, dec ide e ta, depo is el e um 

('X.;HllC cuidncl oso dos trabalho.:.:. ~c i ntifi c os apresentados, oue 11cnhun1 elo:; ca,ndi

da tos á e.adeira vaga. se acha nas condições de cnerccc r n norncação que solicita 

Independentemente de concu rso. 

IntetTé m então o Conselho Supcrior, q ue pôde concorda r com a cong rc-gn~ão ou 

uwn ifcstar opinião contrari a ao parecer 'Cl es ta. E como nn hicr.clrchi·a. elas ·C(Il'PO

rnçot<s clé c r.~ino - uma d as 11oviclallc;; do projécto - o ·Conse!.ho Supe1•i<>1' es tá. 

co11ocaclo en1 nivcl s uperior ás cong reg.açõc , é certo que prcvalccc i·á senq)rf• a 

opi nião dartuclle, a.pt~7.~ar da manifC'S ta in co mp.etC'nCia ela n1a ioria cl,c seus lní' mbros 

em todos os ('U~o~ .analogos ao (]UC -acaba de ~c r figurado. 
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O SR. T EIXEI RA 03RAN.OÃO dá 'll ll l aparte. 

o SR. ·FERREJRA .BRAGA - Dar-se- ha então est e [acto c urioso : os yotos de !entes 

datl Facu•ldades de Djre!to, de .Med ic ina e elo Gymnasio Na ciowal , d eei clind o dc> 

valol' de t ra].}ml·hos qu e pod em r e[e rir -se :l.s Jml is alta~ theodas da geo metria c~ leste 

.ou ela mccan i·ca ceieste. 

Perg~untv, Sr. P resi.cJen te., q ue valor tem, poo· ex.cmplo, o voto de u m pro fe:;sor 

-de nllemão, por rwa is di sti'ncto •q ue clJe s ej a, no j ul·ga me-nto do. valor scientifico Je 

uma tnc.morht sobre os method as pa ru a dctcrmtin~ação clns orbitas planetarias'? 

·{Ap,"·te.;. ) 

IYills o mai:; serio ele todo.; e. ses inconvenientes que encontrú no projecto, 'O 

.q ue J)l'o duzi rá os m a.is cleplüra·vcis rcsul,taclos , accelc ra.nd.o o ~movimen to de deca

dencla qure (tocl.os obse r va m no ensino .publ ico, é :-= em cluv·ida a suppre . ...:são dos co n

.currso.-., !IJO I'<:JU e a .isso equ ivale o 1u odo de prov'imcnto cs tatuido pelo projc~ to. 

Pa·rtidal'io i ntrans i g~nte dos concursos , t enho sob •·e es te a ssumpto opinião 

rrght rada n os A1b?WI C1S d o Congresso desde 2·4 de novem bro de 1903, dia ~m rtue, 

justif ican•do um proj ec to sob •·e o ensi no •super ior, man ifestei -me .neste term os : 

u..l. scgun Lla condição ind ispens·avel para •q ue H educação scientifica ou t ech nica 

~c torne fec u nda em re su ltados mora•es, in tellectuaL•s e pratico", é a elevada ca.pa 

·Ci clade dos mostres. 

O meio mais u . ual pa r.a a ap re-ciação do prepa ro intcllectual c aptidão d idactica 

·dos cancHd~tos ao magistcr io s u peri or é 'incontcs taveltn.ente o concurso. E' m esmo o 

unico que se harmon iza con1 as bet~:e zu..s do regimen rcpublica..no, a cuja sombrn se 

.ab 1·i ga 111 os sagrados dc.stirno~ el a n ossa 'Patria. 

Im perfe ito, ·como imperfc·itas são tod·as as croaçõcs ela especic ·humana, o con

..c urso é, c.'ntre tanto, o ·meio que pcrmibte formar j uizo ma is sc.guro sobre o mereci

mento absolu to e r ela ti vo dos preten·d entes :l.s vagas de lentes das escolas supe. 

riOI·es. 

Pn ra não fat ig-a r a !Ca-m;alia com un1a demora da leitura, solicito de V. Ex. a 

publicação do pr ojecto a que m e ref iro., assim . como <lo1 ;.nt,·od,ucção com que justi

fiq uei a s ua neces i da de . 

. Ai n da tenh o a nota r q u-e a Comrr, issão 'frsqueceu- so- cl<. ind ,ca r n «. proj ~:ctr, o 

rcglme n da frcq u e·n·c ia que pretende aodoptar para o ens·i:no superior. 

O SR. T EIXEIRA BRANDÃO - Dep·ende de regu lamentaçã,o. cho que deve ~er 

·ob riga tori o, ,porque, s i o ensino é prat ico, não se pódc absol u tamente conciLiar a 

necrssicJ.acle 'da pr a t ica com a liber õade tota.l e comp,le ta da fre<quencia nos labora

ÜtJ•ios. 

O SR. •F ERREJRA - BRAGA - ~ este ponto sin to achar-me a.inda em desaccõrdo 

•Com a !Il ustre Co mn1issão. 

O SR. T EIXEIRA BRAN'DÃO - E' pi·ecjso notar: até hoje o Cocl igo de Ensino 

·drterm :n a o fact o. 

O SR . ·FERREI RA BRAGA São esta's flS •lige ira s observações que tinha a fazer 

~obre o proj ec to. (il'f?lito b t?<ln ; m 11it o bi>n' . O o.,.aâ.o?· é v i.va mm•l e c'' ""1n·mnentado.) 



-190-

DOCUYIENTO A QUE SE IRI:C,FERE O SR. .FEHl~ l:;;lH.A iB!l'tAG.-\. 

PROJECTO 

Jndrocl11cçüo 

Entre os pocleroso100 n1cins que poden1 concorrcr para a pe rfeição moral ('1 engr~tt1 -

d ec i•mc'r1to n1'a tc ria11 de um po vo, n enh'u.m ex C'rcc n1 ais d:ccis iYa influencia do que a 
edu cação scient ifi ca c philosophica das me•ntAl idaelcs elos j ovcn~ que hão de ser os 
d<"posi tai·i os elo iunn en so capita l •inte.J i eotivo que a g'C' I·açi"LO IH·escntc h enlou do pas 
sado c t em ele leg.a r á s gerações futuras. 

Con sidcraç;ÕC's n1uito sirm plcs faze-m r ealçar o ' tenebroso quadro que aprc::;cntari:-t. 
a cspecie llt:onaiHt si, por terrível fatalid a de, vic-s:c a ·ex ting u i r-se a cha mm a da.s 
scicn ci n ::; . 

A~ •pe rda. do ines timavel deposito ele conhecimento~ accu mu Ja.cl os pelo~ grandC'S 
gen ios que .cons tituem a g loria Õ•ll. 11uma~nid a dc, o cle ~ apparccim c nto -des-se i.n1m enso 
thesou ro que produz as clcUcia:; dos seres pcnsa1ltes , faria ce-ssar sub i tam en1:e a 
nan'gação astrononüca, as com munica ções t eJeg r.aph icHs, a tracção P~ect ri ca . . 1s 
multiplo.; meios de transporte pe:as m aehinas th~ rmica s . 

P r o·ducto de ingen t es c sc:culares es forços, que só pucleraw 'er realiz-ados graças 
ás preciosas indicações forneciCas pelas thcorias sc ientificas, o ·impon ente edifício 
da jndustria. human~<:l.. perderia tod~ as ~edra~ dos seus ma$CS tosos c solido:; alL 
cc r cc-s. P1·omptacmentc r esu rgiria·m os t •mores produzidos tHl infancia ela ci\·Uização 
P'elos ph enccmcnos celestes, os 'CTr os oriundos da. lg·noran~c in elas vc rdaJc iJ\qs r elações 
elo planeta humano com os astro., ca pa zes de in[illi l· em nossos cl est;·nos e el e novo 
se n1 cr gulharia a humanidade nas trevas profu'lldas dos priml•iros tc.n1pos dL~ sua 
hlstoria. 

B erço ncccssar io da philosop h1a c da sci.encla abstracta, a c i\,.ilizaçã.o gTeg.:t 
1·evclou m todo o seu c·plendor os maravU.hosos resultad·OS procluxi-clos pc-l a cd UC>t
ção inrte!lec tunl de t.:m p0\'0. qu e ficará perpctu em ente s0m exemplo nos ann.a··~ do 
:mbcr .hu man o. Duas bellas cidades, itllun1 inad.as pelos cl arões elos mais vi g·o rosos 
r<l'Pirit<r.< , tomaram -se os fóco de impul são e propagação el o m ovi men t o se iuntifico 
pcculia 1· á ant iguidade. Essas cidad.es celeb res, que tão preciosa inf.lucnc ia exer
cera-m sob 1·e o" des tinos humanos, são Alexa.ndria , centro da irradi a ção dos es t udos 
ma.th~maticos c A thcnas, que, depois el e haver' sido o t h eatro elo descnvolvinu~nto 

litterario e philosophi-co, cons<ervou ~ ·i ·nda por mtti.to tempo, no ·meio da cl ecaclt~ n c ia 

da IG~·ccia, algunfi v cs ti g1os elo. seu antigo esl}) l cndol·. 
Nu·nc.a d c~·sas Iu nün oo fl s insp irações fanJiili·a r cs >aO seu lucid·o es·pi rito, o iJ1l usti'C 

Condorcet as-.;i m c <'Xpri.m <.' sobre o influxo -que da civilização g rega resultou para 
o entendimento humano: 

«Esta de<>cob er ta foi em seguida t ranspoT ta·da pa ra. as g t•egos ; para este povo 
que ·exerce u sobre os p rogressos da especie hunl<tna innucnci-a .t ão pod erosa e tão 
feliz, ao qual o gcn io abriu todo os cam in hos da verdade ; que a ·natureza tinha 
preparado e a so1·tc tinha destina do a se r o b c•mfc itor e o g uia d.e todas as n·ações, 
de tod os os tempos, honra de que a tê aqui nenhum outro povo partil hou. » 

::Ra·11ido .lan ce de v ista sobre a c ivi li znção grega m ostra. Que elha se .caracte rizou 
po r um a r elig ião po.ly-t he ista presiclin.do um regim en militar qu e, por cffe ito ele 
certas cond ições sociaes c da ~xcepcion al •posição geogra phi ca da 'Greckl, não podia 
t e rnlinar na COJ1(JUista. 

O prin cipal fru.cto dessH situação foi .a advento cl·e uma cla sse theorica, livre 
do j u.go sacerdotal, formada de e piritas emanciprud os e ca11az de d cs~nvol,"er-se 

ind<>pende ntemente de toda a r egul a nHm tação social. Com o qua~qu e r co n.cepçi'to 
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poly the-i .. t:t ..;uppõr o \~xcrclcio r, portant;), o ine vitavcl ch;;::,en\·o~v im ento da razão 
a bsti·acta, a conscl]uenckt natural c logica foi a realização de immenso dcsenv'Olvi
mcnto esthetico, ao qual succcdeu desde lOgo um movimen to philosophico, abstracto 
c livrr, que se operou na s intelligencias vigorosamente organizadas . 

. .\. elabomção scientinca propria á Grec!a cffe•c tuou. sc no perioclo comprehenclido 
~ntrc o fiw do V Jl ~eeulo anteo de Christo c o .v seculo da éra christã. 

E' pela educação scien tifica c cultu ra 1Jhilosophica , in sepa raveis na infancia 
como no estado nonnal ela razão l1umanil, que a no · ~a inte-llige-ncia .se transforma 
em um espelho fiel do e.,pcctaculo exte r ior, c ujcts · cenas podem ser d esde então 
previ~.; ta:-3 nas nossas thcoria.-.; reon1 a approximação CJ.Uc con\-é-tn ás neccssicl a<l-es 
humanas. Os rCCl,I I'SOS por clla fornecidos, 1\S regras scrtn excer}.Jçcio qnc ella estabelec~, 
habilitam o e:-;pirito a r<.'aliznr a prev1são dos phcnomcnos observados em todos os 
ramo-s do sabcl" humano, d'Csd e o do~Tninio mnthetnatico - que .apre-cia a ordc1n 
t xterior abstractam cntc reduz-ida l'o'il sC' us majs simples c g ro.. .. sciros attributos -
:~té a scicncia SUJH'001a, a moral, que in s titue as le!s gcraes elos phcnotneno ;::; relati
vos â natureza hu ml8.nfl. 

Um exemplo ca r ac t'C'ris tico, <.'ma'llado da t;Ci-enc ia cc:estc, \" m pôr em relevo 
a vei'dadc irrecu,Hvel das considerações preced en te~. 

Todo probl m a astronomico t em por fim con~truir em nosso ce reb ro a mprcscn- · 
tação da realidade de modo tal oqu e a successão dós no so pensam · ntos s cj <l o 
reflexo nitido da propria · e\·oJ ução dos acontecimentos cc!es tes . A fidelidade com 
i !Ue as construcçõC$ theoric,;1S, rca.liza cl as pelo g·enio as tronom ico, reproduz em a 
m archa dos ·ph enomcnos elo mundo solar é tão perfeita que O' astronomos podem 
dcterina·m à pr-ioTi, cot.n dh·ersos annos de a ntccecl en cia, o C3tado do céo p a ra un1 
lagar <Jual qu el' c pr('\'Pr , do Rio de J nne,iro, o nasce r e o ocaso do sol em Constall 
ti nopla J)ara u m dia detcrmi·" ado ele u m anno ~runlqu e r. 

E', graças ao prepa·ru tiCientHico c á cultura philosophica, que o homem de 
Esta do, inspirado no conhecim nto elas l·eis ge1·a ~s que regem a existrnda e as 
rvol uçõe::; bOCiae~, pod erá prever os g r.andcs acontec:n1entos <}uc se manifcstc:11n na 
,~ida dos povo::: , as grandes co·nv u lsõcs que agitam a alma hutn ana , os pe rioJos 
te.mpe- tuoscs que constitu m as re,·oluçõcs. E' vet·d ade <rue a complicação su perior 
dos phenmnenos que_ tccn1 para séd-e o organismo social , o numero nlu.iti&si'Ino n1 a is 
vasto de circum6tancias que influ em sobre este delicado systema, não llermitte 
r<'al'i za r a previsão com o m es1no ri gor con1 que o espírito do a tronomo, transfor
mado cn1 um.a irn agE I!ll ·fiel do espectacu lo celeste, arnnuncia aos povos a realização 
do.;;; cclyps~, cl csfazendo-Ules a mi ragem .dos terrores e rccei·o.s que I)S dom.ina ra411 
noo primeiros tempos ela evolução humana. IMa a socieda,d.e U:.mbem é sujeita a 
leis immutavri,, que r pgem ;,s suas co•nd·içõ·es fundamentaes ·da xistencia e ,pre
.-idem a o s eu progrePso continuo. Desprendidas ela observação do passado, essas leis 
>ão tão i ncontr; la\' Cis como as que rege ra o <:mbate etenno das on·clas do oceano 
ele encontro aos roch~d os ou as que p residem ao b ello esp~ctaculo do céo nos climas 
em ::tu c a serenidade do a r convida á contemplação · dos astros . 

Alguma' indicações h is t or'cas se tornam n eces· aria sobre a importantissima 
noção de l·ei ·natural. 

IFoi Thales ele Mi!eto que m, fundando a .geometria., teY'C a gl<JI·ia de desvendar 
a P rimeir a lei abstmcta; ·~sta d escoberta consti tu iu a aurora da ~volução sci•entifica. 
Com as medi tações de Pythagoras c as fu,lgurações do privil~g1a-do c.<l)'irito de 
Archim deos- o pri·ncipe et.erno cl·os \' C' rdadciros geam~tras -a noção de lei r ecebeu 
d~cisivo impul so, fi cando, entr etanto, limitad·a até então ao cl om~nip ma th eonoa.tico. 
Graças á fu nclnção da tr igonomet ria c ·da a tronomia scienrtifica, r ea liz.ada pc!o 
maior astranomo da a.ntiguidade, elevou-se á noção d.e lei aos p henomenos celestes. 

DUI'I1'11te a ida de méd ia a civiLizaçãQ islarnica conservou c aperfeiçoou o saber 
huma no; ao tenuina r essa phas.e, o genio urabe projectou ;;obre a Europa m od.erna 
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o prim iros raios de luz que vi·cram d·issipar as trevas em •Que e><ta [·icou envolta 
durante qnuitos seculos. 

Inspira·ndo-se no. trabn•lho- de Hippnrco e dos astronomos de AJcxamlria , lan
çou Copern ico a concepção do seu systcmtt llel.iocent rico, preparando os bcL!os dias 
da ~ci<mcia que deviam raiar ccun as br'il hantcs prod ucções ·C sábias obse rvações 
de Kepl<> •· c Galil u. 

O ubli>mc espirito de Descarte , tantas ve"'€'> a ureo lado por im morredour-.l.S con
qucista s, es tabeleceu, pela c•·eação da g·cc•netria geral, a intlma e- in dissolu vol ai.Uança 
ent1·c a logica das j,mag-ens c a dos s·i gnne ·, inaugura·n•do, desta arte, o aJd miraV'el 
movimen to scienti[i!Co que, após um semi -seculo de memoraveis trabalhos, devia t er
min ar pela fund11ção lcibnitziana do ca•lculo infin•itesi·mal. 

A noção da lei r eves tiu-se ntão, 010 dominio ma thecna ti co, de extraorcl inario 
c unh o de pr c isão c clareza . 

Fundando a physica, já e boçada na l!lnti~uidade pelo princive dos gcometras, 
e (••ta bel cendo a legislação da quéda dos g rave, o vigoroso espirito de Galileu 
abriu ãquella noção novos c mai,; •amplos horizontes. 

Com os bcllos trabalhos do inco·m.Panavel N ewton , cccuja gloria, diz Lagrantg e, 
jli.mais se1·ã igualada, porque só havi·a um yst m a d~ mumdo para ser desvcn.da don , 
a n oção de lei penetrou nos phencmenos da gravitação e no attributos ca lori[icos 
c lu minosos; com as investigações de Volta, o impcrio dessa noção estendeu -se 
ao~< phcnomenos clcc tricos. No [ion do XlVIII seculo a genial .elaboração el e Lavosier 
c ·Be•·thollct [irmou de modo il·rcs·;s tivel a su jeição dos phenomeno ch imicos li. fata_ 
lielade das le is noturaes. 

::-< o scculo passado, a ex ploração elos phenomenos v ita es const ituiu o a. · um1)to 
de ;rranclio,a.s locubr.açõcs de IBicha t, Gall, Broussa is, etc. A br iram -·se então as 
j){ll'llls da bi<Jiogia li. noção de lei. Resta ,·a fazer penctPa r essa noção no elominio 
do~ phen menos sociac . .; e 1nora es., que são os que mais de pe rto nos itnpressi onaJn . 

A p.-iomeira ten.tativ·a para trans.POr a barreira offer cid a por ess s phenomenos, 
r€'alizou - a IMontesq·uieu •no seu notave·J trabal-ho intitulado «Esp.irito dns Ieisll. 
A Rc.gunda. C'ffec tuotLa o illustrc Condorcet em u ma preciosa ob1·a, em que li 
e!ega ncia do m ais apumdo estylo s e allia admü·a voel ·pro[ll!lld eza de vi ta. 

i:'\o <• E . boço de um quadro historjco dos progressos do espir ito huma•no». Con 
<lorcrt procum apanhar, ·no meio d·os accidentcs da sua lenta evolução, a marcha 
ner.essari•n do enten dim ento humano . 

• \o immortal auto r da cdPolitica pos:J.tiva >> estavn. porém, reservada a gloriosa 
c nlta missão de pro,'ar, li. luz de irresistivel evidencia, que os phenomenos sociaes 
e mora es a1ão escapam á fat-alidade das leis i•nva•·iav.eis. Coroand.o a sé rie immen · 
dos esforços secu ha.,·es Yealiza.dos •pelo seus predecessores, o emi nente pensad.or 
fraortcez veiu libertar esses phcnomenos da tutela divina e. sujeital - o ao •jugo das leis 
na.turacs. 

•:Maravilhosa creação do ·g~nio abstracto, f·ructo de a r duo e len·to t rabalho do 
~pirito hu mano, o dogma das leis immutaV'€ols dominou emfim os diver os ram os 
da vasht hicrarchia encyalopedica. 

F ecundas e prcciosjssimas rencçõcs sociaes c m ora cons tituem admiravei Iru-
ctos da cultura scientHica .e ·philos01)hica. Na extensa jornad•a que ef fectu·a 0 espi
rito para elevar- e .g,·adual mente das m a.is simples invesNgações num e-ricas, da;; 
noções arith1neticas construidas pelos pri-meiros lampejos da razão ·humruna lli. .; 
mais eminentes concepções da ordem socia•I e m oral . onde reside o termo morma ' 
das nossas m editações scientificas, n. cupola do onages.toso .edificio destinado ' 
11ttestar á posteridade a grandeza imnlC'n sa do genio· de T ha les, ·Pythagor.as, ArchL 
m edes, Aristotele , ·Descartes, Kep'ler , Galileu, Newton, Euler, La·voi.sicr, Bichaot 
Gal l, Augusto Comte. etc., nes c longo percurso, uma das mais importamtoo acqui
siçõcs é o d·esenvoolvim ento do sentim ento da cOnt·itn.u1.c~ade, · que ·é o caracte r essencia l 
da especie l1·uma·na. 
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Longe ele' se r p r j uelica el a pela obscn·ação elo pas;<ldo, a rea•lização de um 
pt·o.;;,res ·o con tinuo aprese-nta - !Se, ao contrario, COtllo um prolongamento da estrada 
:tbcrta pe los esfo rços ck1s ·gerações fi ndas. Healizanclo a ma is profunda revolução 
,1ue jámais $C tenha opPrado no en tendi mento humano - a fundação da geometria 
_ ubjccti,·a - Descar te- faz notar qu e o panto de partida dos ·cus tt·abalhos é o 
conju nc to das proelucçõcs 'lega da· ã sciencia pelos geometnts gregos. 

Por sua vez os lJh i losoiJ hos ·gregos c1ue fundararn. de ·envolv<eratn e prO}>agaram 
a sciencia abstrac ta, ináugu rando o movimento scientifico, tomaracn por bases 
expcr im entaes os t t·a bllc hos elos pratico que o· ti n.ha m p recedido e cu ja can t inul 
dadr, na grande thcucracia egypci-a, elaborou as noções artHiC"iaes e simpl s que 
-...• rviram de pedestal âs primeiras construcçõe do genio ·cientifico . 

• \. fé positi n t, isto é, a di spos ição para acceitar pela confiançu, os principjo; 
insti tu ldos l)elos g t·an cl cs gcn ios, as ''~ rcl adcs descobertns pelos •mais fulg idos orna
mentos da :no :sa c. pecie, torn a . e a ba~c indispcnsavcl da ·vida social. Pouco im
porttt que, no a uge da s ua a li ucinação, o org.u lho revol ucionaria proclame a necc.<
sidadc de cada ind ivi duo a·Pl)iicaT t>óm ente o pr inCiJJios cujas dcm<>n tr<1ções lhes 
sejam conhecidas. Procedendo deste modo, ficaria aba·lado até os alicerces 0 ~oberoo 

monumento s cien tHico construido pela razão hu mana n ll sua secular evolução 
ab ·tracta . . :O.: em os m>l i<S sol ido elemen tos ba ico ela sci~ncia resistlt·iam ao sopro 
do tufão revolucionaria. A propria doutrina do movimento terrestre, proclamada 
no sr,tt' lll :l hclioccnt ri co de Copcrnic.. e magictra,imcntc tabclccidn .,obre bases 
iJTevo;;a l·c t · po r Ga li i u, s6 .ser hl uccc ita por um pequemo numero de i nd ividuas , 
purque mesm u nas Jlopuiações occidentacs, Taros ão o.- cspirlto.; que possuem 
u prcpa ro gC'omc t rico, m ccani co e 11stronccn i co indispcn$a vel â con1 IH·c11cnsão per
feita ela dem onstração do de ·loca mentos do planeta hu ma no na immcn<idadc dos 
t~paço . .:-:o do minLo scientifico não ex iste, nem poderã jâm ai<S existir a liberdade 
uc con:>cicncia. _-\ili , a ve rdadeira lii.Jerdacle s6 poderá con;;istir na -ubmissão á 
ordem unive rsal, no res peito con tan•te c P·rofu nclu ás leis natuMe.s, cu ja invaria
IJ iliilade exerce t>llal im perio sobre os de tinos h u manos. 

L onge de ser um acer vo de fac tOs incohcrentcs, um .,incp,e · cata lo" o elos do
cumentO<; emanacios ela con templação da realidade exte rior, a scientlia torna -se 
então um mu ndo ideal, capaz de representar o mundo reM com a approximaçao 
cxig<da pelas n"ces. idades huma·nas. 

Uuta das conscquc.ncias moraes do ma is elevado va lor, que comporta o ·dogaua 
da inV'ariabiliclaoc das leis naturae , é o dese nvolvimento habitual c sy.;tematico 
da resig-naçãu. ); a ·impos ib ilidadc de ·modificar o arranj o fundamental, a DI'<'Icm 
imm utave i qu" .pesa tiO b rc os nossos des tinos, p rocur>am oti conhecei-a pura melho r 
cliJugirmos a nossa canduc ta. 

~las, si a ordem u n iYer saJ é in altera vc.J nos seu~ fundamen to·, si, na fiuctuação 
Jltwpctua das a ppa rcncias, o ar ranjo elos phenomenos con;en"!l-Se can&ta,nte e inac
~essivel ã n ossa acção mod ificatriz , o m · mo .não aCDntcce ã intensidade dos phc
nomenos, que póde ser modif icada dentro ele limites su ·ccpti\·cis, em muitos caso3, 
do serem fixados p0 Ja sabedoria humanot. 

Ek; cocuo o p rinci pio da modlficabi\idade da intcn idade dos phenomenos se 
torna o comp lEm ento neoe- ·a rio do dogm a ela invar iabilidade das leis naturaes. 

Fon te eter na do exercício da adividadc humana ·ob1·e o planeta, este princit)io 
mostra a possibilidade de aper-feiçoar a natureza humana c de melhorar as condi
ções da nossa ex i ·tencia. E que estas m odificações tiãO profundas, attestam-no de 
maneil'a eiDquente a s u perior idade men ta.! do h omem civili zado so)Jre o seh,agew 
e a oonJ.I)ar açà>o dos .g randes monu men tos da his toria modenna - ver<ladeiras ma.J1a 
v ilhas >do mun do - com as a rma·s e u tens ílios rudimentare , construidos na aurora 
ela civilização por e~s>t soc ieda de 1)ouco numerosa ele homens que tornavam ela caça 

e da pesca os meio~ de subs is tcncia . 
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lctnR Ca!~a compreht'nsão do dogma da modlflcab.ilidade i·nsp it·ou a cc iebrG 
hypot!'.cse do rran ;form!smo de Lnmark, su~tt'matizada no seculo pa <ado por 
Darwin e 1!-l ccckel. .. \ Pxploração d as leis que prpsiJem aos phenonH•nos \'itaes 
nw~tra que consld cra ,-,,1 é a modi fica lJilidnde a n ' nal ; que fecunda é a innuenc ia 
que a herellitnriPd3ch• , o Pxcrcicio e o temPo podem l'Xel'C(Ir para o a perfPic;oan1t'Jlto 
ou a nHdiFi cação de U(IIH raça ou de uma f:\specic; que o pode.r que o h orn 11 f:. 
cn pa z de exPrcer ::-olJrc os -sert•" org;tn:zndos é n1 a ior do que p nrcceri a á primC'ira 
vislol . 1io,![H R es~ :h':' altc r açõC's são ~ujeitas a li1nites (ataC::; que jfima~i poderão :-;er 
ultrnpa .. "i~n,Jo,..·. Supremo juir. de toda..; as conqubüas dH nossa. intcl ii·g enc ia , a 

ob~crvação não autoriza n levar es " mocli[icabilidade além da intensida de do .. -
phcnonH'nO::;, n~tu penn ttf' estf:'ndel-a ao aiTanjo de}'tes, o qual fica rá setllPrC' innl 
tPravt•l. ~uppondo . por pxemplo, quP o num 1·ro de vertebra. huuwnas poJeria nu
g rncn ta r ou diminui r no fim de um longo periodo --le tC' m p.o, OLl que o no~so Ol·ga

ni ... nw 3eria um Ll in pl'tl\'iclo dt• a za5;, con ..;.titulriac1JO~ hypothe:-\l' nnti-sc icnt ifi <nl .._·~ 

iJwe rifiC>l\'Ci.~ , isto é , c1ue não podre1am ser .sanccionada · pela obsenração e expe

rl cncia .. \bnnd onariamoH a s. im o terreno po"ith"o, procurando substituit· o absoluto 
no relativo, a imaginação á {Jbsen•ação, a fi cção á r~alidaclP. 

A s ystcma tização da hy-pothese de Lamnrk con~titue o emblema ela ~l tuação 

metaphysi a ftue n o XlX seculo domlnou o i.•statuto dos ph(\nOtnenos ,·itnPs. Tã o 
conslderavel Coi em relação aos dominios s u perio res o des nvolv;mento do L\<1) irito 
metaphy ico ne.;;;se seculo, que no m an to da ~ua va:-\ta inflUC!lcia sob re n biologia 
a sociologia e a nlOI'al ficaram e-nvoltos numerosos ~pirito. eminen·tcs . 

llo exposto resulta que, <lt•sde o seu a lvot·c·c<'r, o espir ito sclentifico se apre
_,onta ca ract<• rizado por e.<te dup•l o J)ri\,ilegio - 1Jrever c moclij•ica,·. A's suas pri 
meiras -cintillações, ell~ lança o fundam ntos da arte absrracta, qu<' constitue 
o instrumento primord·ia l do poder ·e da gra ndeza da n ossa esp~c i t• . permitt ind o 
a a cção do homem sobre o planeta c o ruperfeiçonmento continuo, posto que limi
tado, da 'l'latureza humana. 

Hesulta mais que, no pont-o de vi"ta mora l, a educação cientiCicn e philo.-o
ph ica é Certil em resultados dO mais e!e\'ado valor. 

Ora, para QU C' R influen cia real c beneficn da sciencia sobre o....;; tre::.: e!oucntos 
fundam nta es da al ma humana possa exercet·-se e-m toda a plen•tucle, duas con_ 
dlções cap itaes sr toí·n"'m necessarias: a alta ca pacidade do.~ nu,, tt·es c a libercladt•. 
uHi s a liberdade pl<ena, do;; discipulo~-

Esta duplr, necessidade fo i sentida, d e modo incomparavcl, P<'ln povo grr.~o, 

como indica Condorce t no bello e inspirndo trecho qu e se segue : 
f(~rsses prim eiros ttmpo~ da phi losophi a ~ rega en contrálfl1·0-s o primeil'O (' unico 

ex PmPlo de uma in. f I'Ucção a bsolutamente livre, indf'pendPnte ele toda upm-.;tiçll.o 
<·mancipada de torla a in fl uencia dos governos, sem o utro Cim para o mestre stnao 
prooagar a v(• rdadc- e fo rmar homens; sem ou lt·o objecto para o discipulo sinão 
r cebér luze., c aclquir-it· virtud~ . » 

Xo e<tado actual da sociedade brazileira, pat·ece fóra ele duvida não ser po~

. i\~ct a -libcrtHção do en::;ino ela influencia goven1am ental. Paiz nov·o, que surpr(l. 
l•enclt', é certo, pela fertilida ee do >CU só!o, que d<'slu mb ra, é verdade-, pelo esplen
do r das suas bellezas na turaes, mas que tem a :;u;! indu"b·ia no t'M.ado nnsct'nte 
e n s u a lavou ra sob o peHo de um a tremenda cri«· , não poderia o Brazil, na phnsc
(jU(' ntraveSHLm~~~ ma,ntel' <' cola!=: ~uprriore~ ou :;rcundn!'ias . em os rrcursos mntE"
rines fornecidos ]>elo Governo. 

·P t·obl<-nm do tuturo. a suppre;;são do ensino of(icinl não ·rcc~brrá pro\'fi\'t'l
mcntr a sun solução de finiti \'a na primeira mrtacl<' d o <rculo ha ·pouco i.nnugut·nd o. 

Sómtmte na épocn e m que os elemento,; da o r,lcrn mnd rl'l1 n t-l\' e t'cm ;;ub;;tituido, 
dP modo completo e em todas as c0'11sclenc1a;;, os ultlmos vrstig iO< dn ordem th<>ol <•· 
l!'irn r mrtaphy lca ~e tornará. 'J)osslvel o nd \'Cnto de um sacercloclo inteirainent~ 
li\•t·c el o Influxo !,mvemamcn t ol. 
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Ernquanto o ensino superior não póde prcscindh· el a tutela elo Estado, con\•én a. 
pelo m~nos, dar- lhe o 1noxi?nu .. m, gráo de lliberd(\dt· compatível com a sua subordi
nação transitorja ao poder temporal. O art. 1° elo pt"'jécto, ora ujc ito á ('Scla re
cida a:J}I'OCiação ela Cwmnra, é destinado á reali"ação deste objcclivu. 

#•\ segun da condição, indis pensa'\rel para ·que a educação scientificn ou tcchn ica 
í"iC torne fecunda em r esultado.::; n1 0rae.s, i·ntellectuaee:; e p t·aticos, é lê\ cl-cv•rt da capa.
cidade dos me~t 1·es. O meio mais usua l pa ra a apreciação do preparo intc!lcctu,l 'l 
c ,aptidão dicla ctica dos ca,ndicla,tos ao magisterio superior é jncontcstnvclm ntc o 
concurso . E' mcsnto o unico que se ·harmoniza corn as bclleza~ do reg·itncn repu
blicn no, a cuja :::;ombra se abrig.ao1 os sagrados destinos da noss;t Patr :o:.t. 

Im per reito, como imper feitas são todas as creaÇõe;; ela e.<pecic hum ana, (• 
concul\SO é, entre tanto. o .meio que permitte formar juizo mais seguro sobre o 
me recim ento a bsol uto e relativo dos pretcncleo1t s ás vagas ele lentes das c.;col'M 
superiores. :\llas, para que o concurso seja efficaz, pa.t·a que elle Pe l'llli tta a1Jreciar 
sobre todos os a$pCctos o •preparo scientifico, p hilosoph ico e tcc luu.:o, é preci~o 

que, ent re as provas que o constituem, figurem a thesc c a respectiva defesa. D<lô
pro\niclo deste.> im pon a nte$ elementos de aprec iação, radicalm ente illu ,;o rlo se tOI'n:t 
q concurso. Para demonstra·l-o exuberantemente, algu mas cons·iclernçõc• se fazem 
nccrs arias. 

Lnconvcnientes capita.es apresenta a ex posição puramente dogl11aticn elos conhe
ci mentos humanos. Sacl'i fica.n d-o a filiação ela i cléas, desco nhecendo os p~nosos 

e~(o rços que dus mais fulgentes mentalidad es ex ig in1n1 as con cc:PÇ.ÕC'-.s humana·, 
toma·nclo im pl icita um a sé rie el e ·Proposições que a ponderação h.i to·I·ica tor.na 
ma•ni<festamente. explici ta, esse modo el e proceder prej udica o espirito ele invenção 
c ele pesqu iza. Mas não é tudo. Examina da" excl u.siva:mente á luz elo methoao 
dogma tLco, cer tas concepções scientif icas tor.nam- se verclacleiramente on ysteriosas. 

Appliqu emos a dOU$ exemplos exem·plos as cons iderações qu e precedem. 
Deante ela fórmula em que o aclmiravel genlo de Lag-ra.ngc encerrou o ccliricio 

inteiro da mccan ica rac iona l, e el-o modo elega nte pelo qual e;o; geometra fa z (l clla 
ccuana r a sol ução de todas >"LS questões da theoria geral do m nV'imento c do equi
librio, alguma c u sa de assombroso e a·podera de nosso espiritt'. 

Não couÍprehendemos como a intelligencJa hum a•na teve o ext i·aorcl in ario poder 
de es tabe-lecer tão engenhosa syn.th e..;e, mediante processos tã-o grc1ndiosos e fecun
dos, m as cuja creação pa1·ece constituir verda{leiro nlilagre. 

O ~nieSnlo facto se ftâ, e ai nda e1n 1nai alto grâ.o, .no exa,me d·ogmatico dos 
princip..io.s que sel'vem de base ao cal•culo infinite8~ma•l. Si a leg-itimidade destes 
lH'inciopios já não é pos.ta em duvida, e is to devido ás multiplas e ' ' ariaclus conSP
quencias, empre veri fLcadas, qu e cl.elles resultam e tambem •ã. li!nflu enci.a que, em 
cada razão i·ndividual , exerce a sé rie cantinua elos ·gmndes espiritos desde Th ales 
e Pythagoras até •Barl'ow e Leibnitz. 

Os defeitos in he rentes á exposição dog.matica só ;podem ser co:Tigidos pelo 

m,ot hoc! o h i sto?· ico . 

Em um a ele suas ma is fe lizes imag·ens, um espiri to iollustre, ha pouco tempo 
ar reba tad-o im piedosam ente pela morte, qualificou es te methoclo de •nicrosC011io 
men.tnl . 

. Pondo em relevo o longos interV'allos elo tempo decor ridos entre o.; advento.' 
de concepçõe scienti ficas que, no ens in o dogmatico, e apresenta m for mando unw 
succcssã.oo rapicla, o ·metl'odo historico •pTesta á inteLligcncia se r viço comparave l 
ao q ue elo micr·oscopio recebe o sentido da vi.-;ão. 1:.\llostrando, co m toda à ·nitidez, 
os obstaculo~ não ra 1·amente intransponi.vei", que se oppuzeram aos g ran des csp!
ritos ·na descoberta c pi·(}pagação da '~l'clacle, a apreciação historica dissipa as 
nuven s que CôC'Urecem as bases dos grand es methoclOti scien·tificos e impedem a sua 
compre h nsão cln I' a c precisa. 
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l:iquiEsirHu é r> quadro das consequencias resulwntes do mprego elo methoclo 
historico na exposição da scieneia . Sem erguer completamente o véo que -o occulta 
.aos nossos olhos, ]Jrocuremos desvC'ndar-lhe os trnços caracteristicos, a.s linhas 
m<J.is importantes. 

::\Totavel é o subsidio que á theori11 positiva d-o ensino fornece a ap:l}!icação 
tlo methodo historico. D facto, si como a ob ·en-ação o indica, a marcha da intl'i
!igcncia individual reproduz a do e$pil"ito co·llcctivo, differi•nclo apenas quanto á 
v locidadc que é menor no caso da especie, legltimanwnte podemo.; conclu ir que o 
conheci m('nto da evolução humana ext'rccrá inf1uencia cat gorica na educação inrli
viclual, concorrr•ndo, portanto, para esc] a recer a thcoria elo cnS>ino. 

A vcrd•acleit·a theur~a po:;itiva do entcndüucnto humano, ccn cuja con ·trucção 
, :-;c immortalizn·I-atm Ari~totcle.-:i , Dcscclrtc.s, Hume, Diclcrot, Li.bnitz, ICa1nt e miu.sot 

vntt·u.; philosophos que serão pe rpetua mente lembrado.;; na· mai bri•lhantes pag1nas 
elos annues do saber humamo, tambem recebe prcci-o as e in.ten as luzes da a:vrecia
ção historicn do dc~Pnvol\•imento scicntifico. Estudando a evolução elo espírito co!_ 
Icctivo é que •podemos apanhar as leis do entendimento, porque só ella apresenta 
lll ll thcutru bastante vasto para a obsen·ação C fOt'llCCe COJUO eXOOl:PIOS dec.ic:;ivos 
c <:aracre•·ü,ticos, os typos humanos nos quaes a gran deza da.S fu ncções intellectua~s 
adctuiriu taes proporções, que ficamo;; momentaneamente em cluvidtt s i e1!es pcr
tL·ncE:.m á nossa cspccie ou si pairam em uma reb>ião sublitnc, a que ns imperfe i
ções humana, nuo p rmittiriam ascender. A lt'itui-a das obras legadas á posteridade• 
pelos grandes homens assombra-nos d tal modo, que, nos pt·i-meiros momc.ntos, 
çhegacliOS a l)ensar na subversão da ordem univers-al. ... ~\..figura-se-nos que estam os 
em prl':H~nça da~ proclucçõe;-; d\! entrs sob rena turae.-5 claqucllas crcações mystet~wsae; 

quo povoando os cerebros do.~ homens, formavam o oojecto dos seus sonhos, o 
a." umpto de suas continuas preoocupaçõcs, durante a ·longa phase em que á thco
logia coube a noore missão de .dirigir os destinos humano.>. Pa1·ecc-•nos i!lllPo~,;ivel 

que os hOtnens que legaram tão preciosas dadivas não tenham escapado ás contin
gcncias humanas, não tenham co ntitituido e:'<:ccpção á fatalidade biologica, a que• 
está .sujeita a 'llOSM fragil organização. 

•E' méra illusão, simples miragem que cle.sappatecc á primeira invocação do 
dogmta da dnvariabilidade da ~ leis naturaP . Esses homens extraordinario;:; tccm 
o· cerebros con~tituirdos fundamentalmente como o a])parelllo cerebral do mais 
lmmilde doo entes humanos. 

Elles pos uem, exactamente como lJÓS, orgãos ela con,tcmp•l<lçii.o ab. tracta, con
templação concreta, meditação inductivoa, UI<'ditação deductiva e linguagem, além 
óos orgãos relativos ao sentimento, que constitue .o motor s·upremo da existenci>l 
humana, e dos orgàos concernentes á activdclade. 

Desvendando o systema do mundo, o privilegiado espírito de C\'ewton só paz 
l·lll jogo a . .; ·mesmas funcções cerebraes que possuin1os e que entram eu1 cxcrcicios 
em nossos raeiocinios ha bituaes; nt>nhuma funcção diffcrente destas interveio na 
mwgistral descoberta cúm que o geometra ])ritannico alca.nçou 0 mais brilhante 
rriump.lto ela sua gloriosa existencia. 

M.n onde então o aby,mo que dos g raJldes tyi)os ela e\"Ol nção Jlllmana epara 
os homens vulgares? 

E' na intensidade das runccões cerebraes que reside apanag·io elo genio inven-
til"o, a sup,·rioridade dos .mais em in entes vultos da no~sa pecie . . ::\Testes, a capaci
dade mC'Iltai adquire ·grancleza extraordinaria, tornando por isso 0 seu estudo 
notavelmen-te propT.io a esclarecer as leis do en tenclimen to. 

O exame hi torico elo desenvolvimento <lo espírito scientifico mos tra, com ÍITC

sl~tl~el ol!llreza como se constituiu -o pod r do entenchlmento huma·no, como se enri
queceu lentamente o seu domínio e como e d·ilataram ·gradualmente os .·cus hori-
7.ontes. 
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Nessa apreciação vLmos como o trabalho elos seculos fez succcssivamenle surglt· 
e d~ envolver-se as diversas 11a rtes -dQ metho·clo unlversn•l. 

Assim, •na admiravel ·evolução mathematioca e astronomica, com que a civili
zação g r ega preparou os elementos do saber humano, voemos nascer e alargar-se o 

. methoeLo e'lel:lu.ctivo, presenciamos o despontar elo 111-ethoelo incbuctivo. 

•"a r·egcn eraçã>o total do regimen celeste, l·hiciada ·POr Keplcr com o c cla reci
mento da. leis geometricas dos movimentos ·pla.netarios, encontrámos o 1notho<lo 
eLas hyaJotheses e o dcsenvolv·imento do 1neNtoelo eLe obsm-vação, que constitue uma 
das (partes elo m ethoclo !nductlvo. 

O trabalhos ele Gall1eu, Torl'icelli, Newton, Volta, etc., Tclativos :l. fundaÇ)ão 
e engrandecime nto ela physica, apresentam, em larga escala, Q C•mprcgo_ ela expel·i
mdntação - q ue consti.tue outra .parte do m ethodo induct!vo. 

As descobCt'tas clümica- de La~• oisler, B erthollet, Bergma11n, cavendi h , St·ah . 

Guy.ton ele Men»e!liu e tc., es·tend·wn o emprego elos methodos j:l. inoluidos introdu
zindo, além ·d isso, o ewti /1.cio c1Ja.s nontencLatw·as. 

As conquistas realizadas pelos exploradores {lo do.minlo biologico deixam pa 
tente como se ~Oil1&tituiu e se desenvolveu o methoe~o cO?W/J01'CIN1!o, cu jo germe.n se 
encontra no estudo da parte objecth'll. ela geometria .geral, mas cujo pl~·no d~sen

I'Ol·vdmcnto só ·Póde emanar ela apreciação elas lris que regem os •phenomenos vitacs . 
. \' sciencia ·da vida é qu~ compete a in stituição ela theoria log ica das classiCicnções. 

A apreciação historica do" trabalhos que prepararam, fundaram e desenvol
Yera-m a scicncta social e mor<~Jl aJprescnta-nos a systematização expJ,icita do 
mc/llwelo histo?'iço c o emprego, no •mais alto g râ.o de complicação, do methoelo con
stnwUmo, que a mathem.at ica es•boça, ·m·a. que só o estudo da natureza humana 
póclc definiti vamente' constitui r, para oDganiz.ar a direcção n01ma1 ela nossa espcciC'. 

Pm· ultimo, é o exa me histoJ·ico do clc.scnvolvimento das concepções humana. 
que oper·mitte descortinar as ·leis geraes qu~ regem o equil ibrio c o -movi.men.to de 
to<k~s as •nossas construcções inteLlectu aes. Os traba·lhos dos grandes phllosophos. 
desde Aristotelrs até H:ume e Diderot, revelaram naquellns concepções as clua6 
pa:J·tes dls.tinctas que foram sy tem·atiza da.;; por K ant sob as denominações de 
subjélot ivo e object irvo. 

O gramdc pri'ncipio que col1oca .todo organismo ma clepcndencia do meio cor
rc.'twnclentc torna- ~ en tão o prolongamento da fom1utla devida a uma luminosa 
!nspimção do mais fulgiclo ornamento du c ivilização g·rega, Que proclama que 
?~rndet ex ist e n.a inteU.igcncia Cflte nc'io tenhet 1J08Mtdo 11elo.~ .• emt-Lrlos. 

Rcconhccen1 os Pntão que, no ·apogeu de sua riqueza imag,ina.tiva. nns n1ais 
anojadas das suas <''l-ncepções phanta"ticas, na maior fertilidade das suas e~·eações 

myste riosa,, os m ai., beJl.os representante,' da arte huG1lnna tertn o seu poder limitado 
P~lo imper io elo mll'nclo , cffectivo, porque os elcmcn·tos primordiars ele todas ~IR 

F: uas construcçõe , por rnais caprichosas r chimerica que PRT-eçam r ta . ~ão fm·
neciclos p!'la realidad e exterior. 

ICcoubinar elem entos escolhidos e srpa rados na natureza, e tabelecrr rntrc 
elles ·uma Jigação fictícia , construir ·Com o seu auxilio u m conjuncto que a realiclad~ 
concreta não apresenta, que mão se harmo,niza co m os sêrc. rraes, eis o QU<' con~ti

tue o tt~abalho n~a .. xLm7Wt , ele id ca·lização, ei a que fica recluz ido o cxtraot·dinario 
poder da n1nis f()cunda -im agi,nação arti~ticn. 

'l'al ê, palliclamrnte cl lincaclo, o d.eslurnlna·nte quaclt·o elas consequencias inhe
rentcs ao mcthodo hi storico. 

Da contemplação desse quadro, embora r~cluziclo ã>; suas linhas predomi
nantes, res ulta a convicção p.rorun.cla e ina•balnvel de que a expos1çao histol'lca 
do uma sciencia q ualquer, illumina . {!0111 ext raordinaria inten icla.d.c, o campo dos 
llhenomenos cu'ias l ~is rsta in stituo c cuj ,, previsão é d<'stinada a re:llizar. :'11ai~ 
rlo que isto: legitima se torna a affirUJação ~olemne ele que o conhecim nto pcrrcito, 
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a compre.hensão niti'da ele uma sciencia qua'lquer, é impus~ i vel sem o estudo ela 
sua hi toria especial. 

Ora 111ão eXli;tindu actualmente a thes.e e a respectiva defesa. nus concut..,os 
ao magi:,tcado superior, clalü resulta que o prepa1·o dos ca ncliclato.s não pôde ~ct· 
convenien•temcnte apreciado no tocante é. evolução historica das m ater ias que pre
tencl•em leccionar. 

De facto, co.mo rcY0lar numa prova escripta, que não pócle cxceclc' r de quatro 
horas, ou numa prova ot·al, qu e se cffectua no curto espaço de utua hora , o pleno 
conbccim.ento ele uma evcyl ução, muitas vezes ma is ctue secula r , que conduziu o 
espinito hu.mano a fundar e consti·tuir uma theot·ia sci~ntifica qualquc•r'? 

Como é .possive l, por exemplo, em provas dessa ·natureza, mostl:>n o conheei
mcnto pro(undo. tal! co mo deve possuir um mootr.e, da long-a elabor aÇão e elos 
memoraveis trabalhos scicntificos que prepararam o advento elo calculo infiniotc
simal e a con~tituição clefionitiva ela theonia geral elas tangentes? 

A unjca prova, .em que os candidatos podem revelar PI'epa.ro hi,•tO I'i co su fficie·n
tcmente vasto. é a these, e e-~ta, JJara tomar-se ~ff icaz , deve 'ser ·completada 1lcla 
respec tiva detesa. 

Entre as me didas contidas no art. 2• elo pro jecto, acha-se inclui-da a que 
r estabelece, nos concurso", essas prova s ele tão elevado n!ca;nce para a garm1tia 
lcgit!ma das habilidad e~ dos que aspiram a ardua missão ele en~inar os homen,. 

Em face elo ~xp_osto, não pó ele h a ,-cr duvi'd'a qc1anto á infl-uenc ia bcnefica que. 
no ensino superior da IRepubLica, exercerá a app•t·ovação, pelo Congresso ê\facional, 
do seguinte projecto de ·lei: 

O Cangresso .Nacional resal1•e : 
A.r.t. 1. 0 Em ambas as épocas do a.nno lectlvo seré. permitticla aos alu mnos 

cln Escola Poiytechnica . elas Faculdades <d0 'Med icina e de Direito a in ;cripÇ'ãu 
p.ara os exames elas materias d;e qurulqu cr ann-o, ind·epcnclentemcnte da frequenc.ia 
das ·respectivas aulas, desde que tenha<~.n satisfeito o pagam·ento d.a taxa. r1egula
mentar e estejam appro·,·ados em todas as materias elo a nno ante.rior. 

A:rt. 2 .• No provimento elos Jogares elo magisterio dessas escolas. serão obser
vadas as cli>pC>siçõe<; constantes elO ca]l itulo IV elo Cocligo approvaclo pelü decreto 
n. 1.1159, de 3 ele dezembro <d e 1 9:2, excepto quanto á commissão a que se .refere 
o art. 91. a (Juwl seré. ccmstitu1da por t1·es .!en.tes catheclrallicoR effectivos, eleitos 
pela con gT•egação. 

Ar.t . 3 . 0 ~Ficam revogadas as disposições e.m contL·ario. 
Sala das o0s;ões, 2~ ele no vembro clr 1903. - Frc,n.ci.,co FCITeira Bl'a•ga. 

O Sr. Augusto de Freitas (MovimenU.o cl<J attenção) - Si m e fos'e 

dado, Sr. P•resiclente, esperar (ia ilo!lrada Commbsão .ele Instrucção rP ubli ca a 

tol•c t1ancia pawa uma cr itica sem roticen.cias a generosidade .para un1a J)a·lavra, que 

não pôde, nen1 deve. em a~::;u11:uPtos tacr:;, mode-lar-se p elas cortezias conVlencionac,:;, 

oneclias sNnpre d'l ]Ju•reza c da v0Tdacle .elos sent imentos, eu dir·ia é. illuo;tre Com

mi ssão ( JU C o nro'jecto em debate não é um projecto clr rrfol'ma cl~ in s tl'ucção, :-;inão 

uma homenagem política no Governo. na pessoa elo illu~tre , honrado e eminc•ntc 

Sr. NHni,tro ·rlo Jntt't·i·Ol'. 

Co m N•tc· projPcen, :-·c•rnil orPs, nrm conq ui . ...;t.a. a h onntcla Comm i:-:sã.o o rcconheei

mcnto publico, nem conqui ta o aprrço elo proprio GO\'Cr!HL 

O l'Pconbrcimento publico, sim. porque. dc'xanclo ele collaborar na !r i com a 

indciativa da acção e com n originaJi.dad.e àns i déas. l)usradas na c:loquencia dos 

fartas e nas lições da cx pcriencia , preferiram os honl'ados si;;natar:os do pl'ojectü 
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I'l'ndcr uma IIumenageUJ pulilica ao Govc!'llo, tuclo approvantlo, tudo Jountndo. 

sancciona ndo tutlu que dl'sceu das a I tu r as do poclN! 

O apreço elo Gn\'01110, lambem não; porque, quando com ju<>t<t razão o hon

l'aclo ·::l'[inistro do 1-nteriar devia esperar da Com missão de J nstrucção !Publica a 

aclVertencoia anli>ga e o con ·eJho prud-ente, pelo menos claquellcs cuja responsabi•li

dade sc 1·ia tl gara•ntia segura ela "ndependencia das idéas c da cohcrencia dos actos, 

os digno,; <>igna ta rioJ do ·p roj <~c to, perdoem SS, E Ex., convertem-se, tele momento, 

em cant.ores de enco11nmen Ja , a entoaren1 hytnnos en1 Lorno da mensagem do hon 

rado Sr. [Presidente da Republica, pondo em relevo a inatilidaàe, sinão a jnca

pucidade desta Camara! 

O S·a. Tmrx~JIRA BR'\NDÃO - IDntretanto, o •JHOjeclo da Commissão contém 

idéas que não são a apresentadas na mensagem do GoYerno . T Hei occasião cl~ 

mo.strar a ·v. Ex. 

0 SR , AUGUSTO DE FREITAS - V. li:x. <;abe quanto me é emp1·c agraclavc> 

recon!1 cce i' •O erro. Serei o p l'imei'l'o a render s in ce 1·a homenagem a Com.missão ele 

lm.otm-cção Publica, e sobretudo ao seu l'minente presidente, si encontrar neste 

projec to, entre as icléas acceitas, outras que não sejam elo honracl Ministro do 

Intet,ior. 

Serei aca o inju ·to na~ li.g·eiras ponde1~a~ões que aJ1i f icnm? ! 

SenhoL·es, qua ndo, vae Jl)ara algun mezcs, se annu nciou Llue a Hlustre "om

missão de In.otrucção Publica da Camara trabalhava neste· projccto de rcfu>·ma, 

na.tural era a nünha ancieclacl-e por conhecer a suAs icléas. 

O pas.;aclo. a illuslração, o saber ;_•eguro àe muitos elos •nemb i'os da Commis

são eram garantia da min J·a eS'perança. 

Dominado, em outro;;; tempo , ·pelo amor a estes assumptos, quando ac i'Cditava 

flincla . q·.1e rra poss iv<:>l ha ver governo sério que enfrenta sr o 1\YCOblema com de<.'1S

t-:n1111Jro, nntu1·Hl e-ra o meu consol<>, tf iado naquella segurança. 

Passaran1 -se os dias e a imprcn:sa começava a a'Tlnunciar os preambulos Lla re

forma . 

. lo; minhas clccepçõe>, Sr. tPre~tid ente, se succcdiflm ele momento a momento, 

até á h ora em qu e 111c cahiu nas mãos o J)roj ecto, ora em cl cba.te . 

[)cccpçõcs, sim, Sr. Presi Jentc; !Porqu e, quando, eu esperava que a i!lustmcla 

Commissão el e Instrucção Publica, ob a •p r csiclencia elo eminente representante elo 

J·;:::;tarlo do ruo <.le Jan eiro, v i es~t? trazer a il'Sta Cama ra i la..s (JUC' [OSfi('l11 o r~ .... ul

tado ue suas ol>scrvações. a C'om missão entre"·a-se ele mãos atacla.s ao Govemo, 

l1ntregando .co n1~::iigo a pr-opria Can1ara. (Protestos 'elos 's1~s . ~f' e i.::ce.ira Bn,?Utcto e o1t 

lms Dep1ttctdos) . 

O SR. T'Nssos Dl'l MIRANDA - Si o illu ~•trc orador me der licença, dire1 que 

as idéas toda.s do :.vtinistro constH'm, mais ou menos, ele pro.iectos qac aqui fnmm 

apre.;entados, pencl ndo alguns d pa 1·ecer ela Commtssão ele lnstrucçãn Publica. 

E foi com grande• talento e p ru dcn·cia que o •nobre :.vtini ~tro se ~oub aproveitar 

1lr todes e:ttas sugges,tõe~. 

UM SR. DEPUTADO- Bntão é uma con. o:idação ele projeclos ç1a C'HnHll'i1, . , 

1 Riso), 
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tQ SR. AUGUSTO DE FRErTAS - Sr. P.resldente, o aparte com que me honra o 

nobre Deputado pelo Parâ. traz-me á. u1emoria um .facto 0:1 uma tPhrase, que nem 

sei onde li, nem de quem li. 

Imterrogado alguem .sobre trabalho sujeito lí. sua critica, di.;. era: «Tem cou

sas boa c cou as novas; a ~· novas não são !boas e as boa não . ão nova . » 
(Riso). 

Si tudo i.; to que aqui está. . .. 

O SR. :PAssos DE :\!JRANDA- Pouco mais 0:1 menoo. V . Ex . sabe que ·t nho 

nlguma.s diVCl'gencias com o projecto. 

O R .. AuGusro DE FRElTAS . .. consto de pro jectos já. a,prrsentado, ou 

e<slá. na leglslaçã.o, a ommi;;são de Instrucçã0 não apresentou trabalho que UH'-

reça as homenagens a que tem direito; é isto um trabalho de con..;olidação. c m e

lhor sel'la, .senhores, dar em um simple.c; al'tlgo a preci<'o autori<wçã.o ao Governo 

para consolidar o que existe . 

.O SR. CASTRO PlNTO - Já. exi te no pensamento da Camara. (Ha o1<t1·o.q 

U!JQ1't ) • 

O SR. AuGUSTO DE <l!'RETTAS- Lancei tão longe esta phmse, foi tão além·. tal

vez, do meu pen am ento o diz r que o projecto tem cousas boas, que não são no

vao:, e cousas noyas que não ;;ão boas, que contl'!lhi para Jogo. por uma levian_ 

da de de cx,pressão, o dever de provai-o . 

Senhores, isto que a honmda Comm!ssão de Instrucção Publica nos apresenta 

como o fructo >do trabalho de tanto tempo, com o o remedio para o gran de mal 

que corroe as dnstiluições pollticas, como um grande elb:i r salvador da itunção 

de anarchia, de d~cadencia elas ·instituições, opela mlser ia do !nstr ucção. não é nada : 

é uma de tas muitn" panacéas apregoadas como rernedio !Jlara todos oo 1m1.Ies. que 

consola m o doente, fallando -lhe lí. imaginação, mos deb:am que a mole!'tia no 

corpo pel'Si,.ta. 

Que idén" traz a illustrada Commissão sobre a r eforma da lnstrucção no 

pajz? 

Senhores, ~ntro neste debate sem pn~tenções a esclarecei -o c menos com o In

tuito de C()l!aborar com a nobr.e Com missão. 

0 SR. PASSOS DE :\11RA NDA - 0 que é pena. 

O SR. AUGUSTO DN FR31TAS - Collocada a qu !'lão no terreno em que a Com

mi >.são menos corrcctnm{)nte a collocou, no terreno ela conf iança política, e:1 6into 

que o voto desta Comam está preso a um dever, qual o de dar ao Governo CS'la 

prova de confiança, habilitando-o a fazer e C{'Sfazer na reforma da instrucção 

publica. 

Senhores, nos tempos que COlT<'m, na Rcpub!ica que ahi está., no primeiro 

anno do governo de um Pr~identc. póde se-r dado c!l))crnr que ~e tenha a liberdade 

ele 11egar um voto de confiança?! ImJYroductivo será todo o esforço de quem qui,wr 

1r contra esta avalanche. 

O Gov~rno reclamou uma pro,·a dt' confianr.a; a Commi>~o a tlcu e!11 nume 

d-a Camara, 
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As minhas pond erações, pai: , erão s imples n<: tas á margem do projecto , às 

quaes me vejo forçado por certos compromissos que o passaodo lançou .-obre 06 

me us ·hombros, c gra•ndc pezar teria. eu, Sr. IP rcsid entc, i o meu ·silencio pudoose 

passar opor a. sentimento a estas id'êas, a. es te programma de reforma. 

Venho encontrar, nesta hora em que faJlo , quasi esgotado o as.~umpto . A.' pa 

lavra erudita do nobre Deputa'do por P ernambuco, o Sr. Arthur Orlancl o, a qua l 

n ão lhe serviu a in.(!a para ha:bilitaLo a pos içõ s outras eminentes na pol'iticn. na 

cional, ou .para lhe conferir o diploma ld'e estadi;; ta , sim1)lcsmente l)Orque S. Ex. 

~e tem des curado d'e dirigir a sua activida'de intc!Hgentc l)ara o estudo do commer

clo internacional •da manteiga ('l'i,so) um dos problemas lrlle alta releva ncia, que 

com justiça estão fazend o no paiz os grand es homens, conferindo-lhe h onras su.pc_ 

rio res; á palavra criteriosa, á ob;;ervação pondera da, á illustração f eita d o !nobre 

Deputad'o .p la Parruhyba, o Sr . Cas tro Pinto, q ue, com o cri teria por todos admi

ra do, enfrentou o problema com superioridooe que honra o E stado q ue S. Ex. r e

presenta; á elevação de vistas C(}m que o nobre Deputado por Pernambu'co, o Sr. 

Affon so Costa, defende ·O trabalho da Commissão, dive rgindo embora em a lguns 

pontos, eguc-s e, Sr. Presid ente, na ordem da. dis cussão, a palavra IdO reprcs ()ntante 

da Bahia a lu tar com difficuldades, tendo de se pronunciar sobre o assumpto 

tão debatlld'o . 

·SS. EEx., .porém, permittirão que cu procure estudar o caso no ponto d e 

vis tn. mais pratico, de ixando essa região s uperior em qu e já .se fizeram ouvir a s 

illus traçõe.s, verdade'ir(}s ornamentos desta C a mara, para estudar o problema . 

dcante do interesse nacional no momento. 

Anarchla no ensin.o ! 

Desapparecimento da i·nstrucção no pai"! 

Ameaça elas instituiçõe.s republicanas pe lo a nalphabetismo, que prolifera ! 

Desa:ppareclmento das sciencias e das lettras·, pela incompeten cia do.~ d'iJ)l u-

mad o. q ue sahcm dos institu tos 'de ensino! 

Eis, ·sr. Pres idente, a•~ ph ra.s~.s que vecm ferindo os nossos ouvidos ide algu ns 
annos at1·az. 

No cmta.pto, Sr. Presid ente, si V. Ex . clemorat a attcnção sobre ca da uma 

dessas ·phrasns pcrguntar'á naturalmente : anarchia no e.ns ino, Por que, motivo? 

Jncompetencia dos diplomado ", p e r que ? 

Senhores, mal po,s<;o •comprchend er se pretcnitl'a leya.r remrdio a os males, sem 

primeiro estudar a psychologia da causa que os produz. 

Qual a causa da cl eca.clencia elo ensino supm·i<> r, pergunto a<> nobre prcs iclentc 

da Commissão de Instrucção \Publica? 

o SR. 'TEIXEillA BRAND-'"0 Eu já tive ocoasião de respon Jer- a intervenção 
Li o .poder publico. 

O Sn .. -\ UGUSTO DB FREITAS - S1·. Prc.s idcn te, tomarei na dP-vida oo n ~ id craçãu 

o aparte do h onra.(! (} presidente 'clla Commissão de I·ns trucção Publi ca, para Jogo 

(!pmons tt'ar a S. Ex. como, em vez ele afasta r, de remediar o mal , S . 1-tJx . o a ggra _ 

v!\ com o pr.ojecto m debate; e s i conseguir isso d emons trar, espero que S , E x , 
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ven ha em apo i<> de minhas ob.,ervaçõc.s, desfazer o erro commettiiJ'o. E' i~lo natu

ral e nobre em um ,l,omem el o valor de S. Ex. 

Sr. Presidente, o problema da instmcção p ub lica só se ·O póde r etiolver estu

Jando as •cauc:;as da sua decalà'cncia1 os c!en1.cntos necei\sari06 para c~ti1.11 ular a 

efficacia da mesma instrucção . 

Não con heçc·, Sr. "Presidente, o u tros m e ioo de conseguir, co m segurança, o 

fim almejad-o a .não .•e•· a seriedade na i·nvestid u ra 'd'o profe..,sor n o magititerio, o 

regi 111 cn disciplinar dos in.stitutos, a natureza C: as diticiplinas que se ministram 

ao alumno e o systcma de organização de ensino . 

Buscae, nas linhas desse projecto~ un~a paJavra c-üqu er, sobre qualrqucr desses 

pontos e dlzei-mc quae.s as novas idéas da Commissão, sejam ·cs institutos de in 

st rucção secundaria, sejam o de inEtrucção s uperio r . 

A Commissão não t em idéas! 

Preciso ped ir ao honrado PresiJcntc l:i'a Commissão de Instrucção - ubli ca, 

antes de proscguir, não yeja S. Ex. nas minhas pala vra.s, que traduzem apenas 

a shnceridade de uma conv icção, o ma is ve ·desapreço pela competencia de cada 

uni dos m embros õa me.;;ma Commi;;sãc . Disse que a Cvmmis.são ·não tem ~cl~as, 

porqu e as idéa.s se traduzem pela· pala \Ta, e cu não vejo, neste •projcpto, uma pa_ 

la Vl'H siqucr que tnc de'ixc ver o pensa"ncnto da hc·nra.da Co1nm lt:i..~ ão Je Instrucção 

P ubli ca, sob •·c o regimen escol ar nos in&titutos de en-~ino s u perior, como .-;cbrc 

outros ponto.s. 

O SR. TEIXErRA BRANDÃO dá u m aparte. 

O Sa. AUGUSTO DE FREfTAS - Antes, porém, de entrar nesta •O·r<lem de con

tiiltl'eraçõt>s, d L"VO a.br ir um parenthe~ is, pai·a tomar no devid<> apr eço o aparte do 

honrado rep resentante d-o I io de Janeiro, quando, ha pouco, d'izi a se r a interven

ção d.o poder politico a causa primor<:lia l, sinão uni ca, da c1ecadencia ld'o ensino 

superior. 

o SR. li'NJUUJIRA BRAGA - O Congresso tc111 siuo fa:ctor muito imJ}Grtante dci:isa 

t!ccadencia. 

O Sn. AUGUSTO DEl FREI TAS - Sr. Prc>;identc, ao ler o p1·ojecto 'd'a Com mis.,ão 

de Ins trucção Pu'blica, deparei para logo um artigo, no qual se dá ao G·uverno o 

direito ele refo rm•ar o en,og ino sUPL'rior, conce.Jentlo ás congregações das respectivas 

Facul<la<l{\~ a utonomia d idactica e })CI'I'SOnalicl a•cle civil. 

Palavnts bellissin1a:s, ::;)r. iPrcsidentc, dignas ele figurar c n1 UJtHI.. v i tri·na, CJUL' 

tive<~c <lc ser cx·p·csta ao es t rangeiro. 

,\ utt .noonia .cJi<dactica c personalidade civil ! 

Comfrsso á Camara, as palavras m e impre.ss ionara nl , go~tci da s·onancia dcllas 

c tlissr com tnig·o : tEulOS hon1cm ao leme . .. 

Está sa lva a instm cção pu•b!ica pela a uto.nonli a d idactica c pela llCI'Son alLauc 

civ il , com que nc va.r tdo tar a congregação ela cada um dos institutos. 

Ainda sob a imprcssiio, ."atisfeito e alegre, ela pompa dessas phrases, percoiT i, 

a vi el e!, os artig-os elo project o. 

Busquei a autonomia d~Lclactica , cn ontrei a escra vi .1ãL ; busquei a perso•na

li<ladc ciYil, niio a depar e i l 

• 
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Pcrsunaii Jalle civil e autoncmia didactica! 

J•mp1·ec ·ionndo, S1·. PresiJen t e, com o fulgor dessas expr c:sões, comecei a re

memorar, em tl"abalh Ol d e meditação. as mi•nhas fracas leituras de t cmpcs i<los. 

P rocu rei nos cleml'nbos qu e à scicncia do Direito me ensinou, d c.><.le 015 pre

liminares della, a interJHetação da ex pr e<são - pe·Monct/ill(L(le c ivi.l - e perguntei 

a mim prop rio; que qu er dizer a hon r ad'a Cummissão, danl1o â.s congregações das 

Faculdades es.sa pcr.wnalidade civil? 

Que serâ. isto ? Que novidade é esta, que vem trazida para o nosso paiz, e 

com a confiança el e que .será um elos elemento~ rcgcneradores da instrucçãe~ Lles . 

a ppa recicla? 

Nada encontrei, Sr. Presidente, pONJue tudo q uanto os elem entcs de d il·ei to me 

ind i cavam como meio de comprehcncler c.ssa expressã o: contradizi a com o (!U e a 

Commissão affinnava. 

Personalidade civil! Para que? 

E' a ,propria l1cmracla Cc1mmi"são, Sr. Presi dente, que nos vem <lizcr qu~ con

ced e a pc1·sonalidade civil â.s congregações. para administrarem ellas os patrimo

nic.s, que lhes vierem de doações e legados! 

E a hi está salva a i nstrucção pu.bl i ca, d!\Jn<lo-se ás corporações docente., o 

direito d e ad minist1·ar cm 1 atrimC'nios, que lh'es v ierem de doações e legados! 

YJ:a., para tanto não era necessario que a hon1·ada Commis.sãc ele I nstrucçãu 

J'ublica c o emin ente autor ãa reforma v i es~e m pôr em circul ação &sa nova lo

cução - pm•sonc<li<~aclc cvvi l - tão •mal cab id a no caso, pc.rque, pela legislação 

t•m Yigor, pelo Codigo do Ensino, já a~ congr egaçõe· podem a<l minislrar, pela 

pessoa do .ctirector •da Pa cu ld!lide, dos pa trimonios 'que lhes v ier em de doações t• 

li•gaclos, <e-m .q u e nece~sario fo sse para i so dotal-as com a perso•nal idade civ i l . 

Enll·etanto, tend•o o direito, de administrar esses patrimonios que lhe~ veêJII 

das mesma s f ntes, ora indicadas no projccto, a Jesp eito ele tudo, est á o Cocligo 

o l o Ensino em vigor ha ;;e i,;; annc'S, e a in.;trucçã pu·blica contin úa decadente! 

:\1as ao lado da pe1·sonali<ladc civil, eu acredital'a, segundo e-ssas noções fracas 

e Jigei1·as que tinha elo principias de direito, acreditava qu e conferis:-\e d irei to~ 

• utros, qu e d ~l'lc á congreg açã c- das P acu ldades autonomia clidactica para r om. 

per de vez com os l aços, que a., escravizam a esse poder po.litico, con tra o qual 

11 •nobre Deputado pelo Uio de Janeiro se revol ta qu a ndo CtiCreve v Sl' U JJHrl•ce r , 

•'" reYol~a q.uando redige o projecto. se revolta no m omentc. em -LJLh' concede ao 

1 raclor a honra d'6 ou vil-o . 

Autonomia didactica! 

)/ãc foi menor a rminha d iÚiculdade, Sr. Presidente, ao querer com]Heh ende'· 

a I'Xtensão des ta cxpJ'C~S.Sàor u seu valor, do que a que tive ao pretcndl'r compn\ 

hcn ler a lal - pcrsona !idad e ciYil . 

E essa .. ~ <lifficuldades se augm enlaYam á proporção que percorria o tralJa,Jho 

da Commi s~:;ã.c e via que a a u tono m:a di dacti ca tinha ficado at l'a z , na primeira 

pagina do projccto , e logo apó...:, H Cctnllli Sr:;ão envC'redava. pelo can1inho da escJ·a

\'idão, a tmais ~ubmiesa. a n1ais pesada, t iU C neste paiz já se pretendeu in1pôr á..-; 

ccll'poraçõcs <iocentes! 
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Intervenção d e poder politico, dis ·e o •nobre DeJJUtado. 

Mas é acaso a intervenção do pod r ll<Plitico que faz com .q ue •OlS professare~ 

não tenham amor ás suas cadeiras, .não Ieccicncm com ciedicação ruo ensino? 

E', po•r ventura, a intervenção do poder politico, que faz com que os professorre 

approveru de enfiada, n o fim do amno Iectivo, a! um nos que nada sabem? 

Qual o Ministro do Interior que já nc.!'te paiz .pretendeu in•tervir no seio da 

congregação, n q.ue tamto h C!IHa o nobre Deputado, para faz er com que cJ.ns 800 

alu nwos que freq uentam . a Escola de Me-dici na desta Capital seja m rep •·ovaclo, 
talvez 2 •f• apenas? 

Mas, snehores, eu quero condescender co.m o honrado .Presidente da Commis

são de Lnstl·ucção ;publica c digno relatot· do projecto : é preciso dar-se autonomia 

didactica ás congregações, para livrarmos a instrucçãc. publica da situação em q.ut• 

se encontra. 

Busquei, Sr. Presidente, a ~ lgnificação techn ica e lambem a usual d·estas pa_ 

Ianas de que se sen·iu a Commis.são, para comprehen~ er o alcance do preceitc 

e o valor da ·propria expres.;;ã c. Autonomia-, di se eu, si não é soberania nas deli

berações, é cousa q.ue dolla bem >e approxi ma; clillcbcti.c<t é o que diz respeito ao 

ensino . 

A Commissão quer, pois, dar á,; congregações· o direito de reso lver soberana. 

mente sobre assumpto .q ue se referem ao ens ino mini.straelo pelas mesmas co~:. 

gregnçõc.s . 

Não é este o pensamento da Commi~são? 

O Sn . TEIXEIRA BRANDÃO Mais ou menos. 

O SR. !FERREIRA IBRAGA - Parece que é isto o que se eleve entender. 

0 SR . AUGUSTO DE FREITAS - Ou é est e O penoSam ente. ela 'Co mmissão, OU <I 

cxpre.são, perdoem - me <lizel-o, está erracla. Ou a Commissão teve em vi"ta clar 

ás congregações essa soberania •nas su~ de!Uberações, no tocante ao en.s ino mi

nistradC! nos es tabelecimentcs a que pe rtencem, ou então não devia usar a ex

pressão - autonomia diclactica, porque e.s tá erraDa . 

Mas. senhores, a Commi..ssão dá ás congregações e~sa a u tonomia e lhes tira 

as ~amplas, artnplissi n1 a.s attribuiçõe.s, qu e a legislação en1 vigol' cc·nfcre {1;.-; mc.s1n as 

congregações ! 

O SR. FELUlEil<A BRAG.I _ Até .a. ele fazer pt·ogrammn de ~n.;ino. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITA S - E lhé" tint essa" attribuições, inele confia.l - a~ 

a uma oulra corporação. ~e1n, todavia. re~ tringir L• m U(na 1inha a acção do poder 

pc litico, que tanto tem abatido o ensin.o· s uperi·or . 

,Parecia, Sr. Presidl'nte, qur as leis ela logica d.cviam 1levar o e:1.utor eles v 
projecto, uma vez .q ue S. Ex. estava tão prcoccupado com a intcrferencia SC!mprt· 

cl~primente, sempre offensi va elo podei', a re3tringir essas a ttribuiçõcs elo meslllu 
}) 0.{1 ('1'. 

~It~• . não, S1·. Presidente, o Govenno prec i•ava ser prestigiado em tooa . a 

linha; o pode•· publico dev ia 'ahir desta Camara venceclor . 

J á. não bnstava ent1·rgar ao Governo o direito de reformar a Instrucção Pu

blica como quize.~sr, errando ca.~e iras, s up}ll'imi ndo disciplinas. dobrando-as e ~e.;. 
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.:obrando-as á sua vonta<lc, á feição d e. ·'CU talento-, do ~eu saber; ra preciso 

manter tambem, em toda a extensão, todas as attri.buições que actualmcnle Lcm 

u Governo Cin r elação a l'SSCS es tabrl rc imr ntos d ensin o·. 

Depo.js vem dizer o no.bre Deputado que é prccko 110.; pt·ccavel'llto., contr:t a 

i·n tcrvcnção do ,poder politico, a causa clt'primcnte .elo ens ino em n osso paiz! 

On<le está, no projecto, uma rest ri cçãu á~ attribuições do Go\'l' rno?! 

Senhores, na legislação v igente · as att1·ibuições do Governo rc i uzem-sc a dua"' 

ordens apenas : ou o IGo_verno Jntcrv<:li_n, a toma L· cnnhccirp en to de r cursos, quando 

as congregações delibel'rum como tribunaes judi ciario.s, julgando e aPPlicanclo pena · 

tl isciplina recl; ou o •Governo intervem, quando a.-. congTegaçõcs lhe propõem n c•n1ca

ções ele JJrofessores, indepen<len tes de cc•n cu •·so.s . 

Fóra dahi, p rgunto ao nobre DeputaJ O\ qual a intci· v~nção do poder lm

bl ico, em ma teri a de in.strucção publica? Ou ~ u nada con heço da legislação do 

ensino en1 vig.or , ou o Govern O! não póde, dentro ela IC' i, ter outra in tPr VPnção, :1 

nrw ser em taes casos . 

Em nenhu·m delles., Sr. Pres idente, •]lóde o 1Governo pro.luz ir o abatimento do 

Pn sino; c, se pôde, a iCon.ltnissão n1antém c:üa s i\tua~ão. 

O SR. TEIXEIRA BRANDÃO - Não, O'e·n·ho·r. 

O ·SR. AUGusTO DE 1FREITAS - V. Ex. va vrr .o;;; i a n1an bé tn ou não . 

. S•·. IPr es·ici cntc, diz- se, com ~ustn ra zã<l, que .cs Governos des te palz te em 

intervindo, t-omand·o conhecim ento ocle r ecu t·sos interpnstos por >1Jlum nos, quando 

as congregações lhes appl icam penas (!isciplinares, c rubsolvcndo-o;;, qua ndo os 

devia deixar co:n·demnaclos. 

E' uma verda,c1e. 

Eu quizera ·deixar ás congregações a a utonom ia rumpla, nbsolutn, em rPlnção 

fcs .suas decisões em casos taes . 

O nobre D eputa do m an tém esta attribuição? 

Conth1ú a .o Ministro com a faculda de el e tomar conhec imento de taes recursos? 

O SR. TEIXEIRA BRANDÃO - Tem o Cooselho Superior. 

0 SR. AUGUSTO DE ·FREliTAS - D monstrarei a V. Ex. que o •Conselho Supe .. 

r ior, crcado n.o projectot, t er á apenas d e infonnat· o Governo sobre os recu rsos 

interpostos ; mas ê facu l<lade {lo Governo accei tar ou não as Lnfoumações d<> 

Con elho. 

Ni antêm-·se plena, portlvnlo, a attribuição, da qual tanto. · males teem re.uL 

tado par.a a in strucção. 

Em que melhora t·á a s ituação? 

Hontem, era a congregação el e um estabelecimen to de ens ino exerqenJ fun

eções ju<liciarias , applicancl·o a pena . 

Desta decisão crubia recurso pa ra o Minis tro que, nã.o rat·o., commettia ,0 eno 

de a bso lv r o a iUJrnno. 

H Oje, t emos a m esma fun cção da congr~gação; •te moo o mesmo :Min istro dPci 

dindo favoravelmente, .ou não, o.~ recursos i•!l·t er.postos pelQs al um nc.;. 

Apenas o nobre D eputado interca.Ia n.o projec to em debate . e•ntre o Mini.stro e 



206 

11 c ngregaçãu, uma co• poração a qu., chamou Con~•·lho de lnstruc~ão parn r.<cw

t·t~cct· o espirito do :Ministro. 

:\lias. Sr . Presidente, quem. como '' .nobre Deputado. conhect• a legislação t'<H 

vig01·, sabe .que o pl'ccesso do aJU111nct se faz por n1eiocl regulares. 

O ~Iini stro, ao <.lec:dir do recur$0. tem élemcntos para julgar c não preci-;1 

,]e uma corporação ~stranha para infnmal-o sob1·c a rcgula•·idacle cJ , processo. 

sobre a convC'nioncia ou não de ser punido o nlumno. 

Si r·s.~c lVIinistru precisa de tacs informações para bPm julgat·, p-3,-;c :vJ:ini:.:tt'~1 

nã,_~ trtll capacidade. 

:vraô, dizia eu, si ê esta uma das cau~as cln decaLlcncia do ensino, .::i e . .,ta in

lPrf('rencia do ).Iinistro de EstaLlo, tornando conhecimento ele tae:" r cursos, ê, con1o 

ditSse .o nobre Deputado, uma das causas, si não u. tnaior, da dcca<ll•ncia elo en."jn/J. 

pela quécla da força moral dos lentes; si é um incentivo '' incli.,;c iplina - nn p•·o

pl·ia expressão ela honrada Commissão - suppritll:l-tic elo projccto essa fac u ;d.l.,l<· 

r• \c1 nhecida ao ::\Ii1ni~tro. 

Indicar o m al e manter em toda a ~ua latitucle a causa que o determina. 

não é reformar, senhores. 

O Sn. Lurz DoMTNCUiilS - ?>lão se pôde •·ecu,nr ao Ministro a supcr intendc.ncia 

elo ensino. 

O Sn. Aucusro DE FREITAS -V. Ex. comprehendP, Sr. President, que, em 

J,tmenagern aos nobres Dep tados, <levo tomar em consi leração o apart~ cont 

qu e cada um dell es me d·istingue . 

Si não podemos nega r ao Mini.,;tro a faculdade de .superintender o en<>i:n.o. 

como chefe da instrucção publica que é . si não se póde, no dizer <1 "'' bre DP.pu

taclo. Lirat· elo :11inistro a faculdade ou o direito de t o>mar cc nhccimento ele taes 

r~clll·~os, quando interpostos das decisões da congregação, julga>ncl,J ella como tri

bunal judiciario, o ma] persi.stiril., e então urge que decretemos um a lei para o 

hom prp·cc<.ler do :11inistro. 

o SR. LUIZ DOMlNCUES Nós cle\'emos lamentar que não tenhamos tido sem-

pn• rnin istros. 

O Sn. A ue>usro DE !FRiiliTAS - Autonomia clidactica, ,J iz a ho.n·racla Co mmissão ! 

:\lias, senhores, ao tem po em que wio na Jegi laçã.o actua·l elo rn51ino a facul

dade ele decidirem as congregações ea:-cathed,·a, •em interf<•rencia de um poder 

rxtranho, sobre o pl'Ogl'ammas de ensi•no, a que ha pouco se reteriu _ ta.mbem o 

meu illu traclo amigo o digno repre:entnnte de S. Paulo, quando, no momento actua·l, 

nchn.a. dn cocnpetencia elas congregações nnda exLs te, quanclo te rnos a •SUa sobenvnia 

absoluta •no compor o systen1a ou proces:-:o de mini trar o ensino aos alu.mnos, 

Yem o ~nojecto m debate, que mant~m essa attribuição elas con.grcgações, man

dando, porém, fJUe sobre €S.~e progrnmma diga o Conselho S·up~rior ela In trucção 

·PubLica. 

-"ntes de tudo. eu pergunÇaria á hon rada Com.missão, si fosse digno ele uma 

rf'Spostn immrclia tn: terá o Conselho Superior Ilc Instrucção ele dizer sobre esses 

11rogrammns de ensino, para que sejam ellcs approvaclo pelo :Ministi·o, posterior

mente? 
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~rcrá e::;sc conselho el e dizer sobre e.s.ses p·rOgL·nn11lHl !'i, l);.lra que os co ngreg;1c;:ll et~=. 

3C submctta.m ao seu voto? 

A Com.miss'ão nada nos diz a respeito. 

A.ptu ·ado es te ponto na Jeg.ish1<;:ão pt· posta, dcsal}})arecc a sobP rnnJn da s con

gregações, ou, melhor, desappai'CCC e.-; . ..:a raculda·dc soberana. P:ll'R .se (' tlfl'Udn r :1 

c·ungreg..nção ao parecer <lo Conselho Supr l'i OL' de ln s trucção, do QU<ll fkntro t. Jtt 

pou co c0n1 m.ai s vagar n1e occupare i. 

0 SR. TEIXEIRA IBRANIDÃO - 0 ~onse ll10 é cxa ctamcntc CO il1j)OStO de lJI'Ofcs 

~O I' eS de no Sati faculdades. 

O Sn. AUGUSTO DE !FREITAS - .'~ntcs de aili c heg·ar, tenllo nece.;s ida dt' •l e tt'IIG:.tt 

;l linhu a s eg·uir nestas desprc tcn ciof:;as cons idcraoões . 

.Não m e deterei, Sr. Pre., icle nte, na.- idéas do pl'Oj ec to, quanto á. instmcçã<' 

primaria. 1:\Tão ha ahi propniamente un1a r eforma Ua instrucção; <'U chnmn1·in n 

i~to qu e aili e.>tâ. no projecto - uma dotnçi'to orçamentaria. 

O proj ecto lembra a nece.·· ida cl.e el e lotar os Estado' e o municipios om 

cer.ta sommn. T endo \' Otaclo. Sr. Pres idente, por ma·! dos meu ~ peccados, tnntno< 

pensões, não é muito que vote agora eF: ta dotaçã-o para aux iliai .. os E:stndos <' n., 

n1unici pios. 

O Sn. 'PEDRO MOACYR - E' um caso ana•logo ao de ca ln miclncl e pub'lioo. 

O Sn. Aucus·vo DE FREITAS - P t·e!'é itnmonte. 

)lão v ej o n este ca.so u.ma reCorm<J ela instru cção. 

O es tudo abstracto da ccm petemcia da União, pa1·a inte rvtit· em tal caso. si 

isto ''ae ferir a suscept ibrlidade elo legi slador <:Onstituinte. si vao fe ri•r esta 'Fed om

ção que tanto idola.trat)lOS, é cous·a que não m e preoccupa . . 

Si ha um gra nde tnal pela mesquinha instr·ucção rpn.itnaria , cerren1os O>i olhos 

a c a~ d·eli cadC'z.a con titucionaes e va moti ao encontro do mal, l evando dLnheirt•o 

aoo Estados. 

Do ensino secundaria tamben1 pouco direi. J:J a;;sumpto tem sido tão larga 

mente debatido, com ta•nta competencia. se revelou o nobre D eputa do S1·. >Cas tro 

"Pinto, que, crclo, a Jnicnha ,palavra não viria csclL~· rcce r nenhu 111 el os collegns :;;obr 

a cli:o;tribuição d•as tn aterias do rnsi no secundaria. n em sobre a \"'<l1Jlta ·~<'m dell;H;, 

embora continue cu con1 as minha.~ •du vi.Jas sobre n ex.trn...;ão de certH~ cli ::;cip l ina s, 

que e .manda ministr.a•r aos alumnos do cn ino secundal'io. sem que n os d iga m r-;i 

em dóse homceopathica, si em dósc allopathica. 

E' a~sim oCJUC de passagem direi que deparo, entre as clisciplin:~s elo ensino 

secui1'Ctario, o e~ tu do elo clir ito patrio. :Vfas dire ito patrio é direto cont<t:tuciona•l; 

d ireito patrio é direito civU; direito patrio é direito c rimi·nal; cli.rei to patrio é 

direito m aritimo; direito patrio é tudo qu anto esbá co-d ificado na leg i. !ação 

braúl itla.: 

E marncla-se en~.innr cl i·r eito pa·tr:o, . em •qUE" eu sH ibn q•ue clisciP,lina s il'â. amlfi 

nhã um fililo meu aprender no ensino s ccundat·io, srm ~aber-mesmo qun·l a. cnPll

c idacle que se póJe rxigi r do m estre, a. e r proYirlo no ensino ele tal cncl rira . 
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·Deixo tudo i sto de pa t·te; cuidem outl'O.s, muito ma i,;; competentes <Jtt c ctl , 

do en"i n·o st.>cundario . . . 

O f:;R. FERHElRA BRAGA - iV. Ex. tem toda corupetenciu . 

O SR. •L UIZ DOMJNGUES - J.;;ntão não tierá cuidado . 

0 Sll. AUGUSTO DE li!llEITAS . . . da sociologia que uevc se r <'n.<inacln aos 

alu1nnos elo ensino secun daria, a Ulll ntoço Q'ue vae iniciar os seus estucl,o.::;, esta 

,ociolog ia ele que co UI t1U1to b••ilhu·nti&nlo fullou o nobre Deputa elo pela I aTahyba 

p a. qw\ a~lludiu com un1 golpe de v·ista "'lllJCl'ior o nobre D e p·utaclo .POL' Pc-J·n~u11buco. 

sociologiH , a:-:pira ção do::; que a inda não se ma t erhrlizaram .. na vitda c q·uc buscam 

i<'r no futuro o futuro ela ·ciencia, sociolog ia que não tem patrin, scicncia que 

liSPil'a direitos ele c idade enrre as scicncia , esta sé rie de verclaclcti inco:ncussas, 

mas que,. nã.o conca t('naclct:-:, superintcndCt.l l tod a. a êr ie dos conheci me-nto::; huma

nos, es ta socio!og·ia, co~.mo · el e sciencias, já compen<ii~tda pelo nob re auto t· do pro

j ecto, ·co•no di.-:;ciplina de rigor a nlini strH l' n U111 moço de 14 ou 15 a n'nos clE1 

ida·dc! 

O Sn. CA~TRO PJNTO - ).1Jm~. como é em homceopathia, depende ela cl;,nam izaçiio. 

(Ri.so . ) 

O SR. AUGUS'l'O DE FHEl'l'AS - Felizes, S r. ,Pres idente, fe lizes a;; gGra.çõe. do 

J'u.turo, que iriio cncontl'ar no ~roj ccto da honrada Commis,;ão, :1 ser vot:~'Clo pela 

Cama.ra, d~· nnmizada , p•·cpa racla, em fórmula de facil inge~tão, a sciencia csJJalhada 

pelo mundo, mal concebida c apenas im a.g inada, a sciencia, base el e uma e<·cola 

que nfio cons<"'gu iu ainda deorrocar Oô'l con hecimentos antigo:;, atravé7. de dias e 

annos, •na luta continua en tre a psychologia espil'ituali sta c a vcncladc elo dcter

mimismo " ele. demonstração exa·cta dos factos . (Niwil o bem.) 

O SR. CASTRO PTN1'0 - V. Ex. dê licença Pnm um pequeno aparte: uomn &0 -

r i ol~kt quf': e-m um f':ystC' tnn po. ith .. o. nasceu a.nte.:; ela pbysiologia experin1cnta1 

t1 Claude Bernard. 

O SR. Se:RZEDEI"Lo CORR~A·- •X•estc ponto, r-Mou em completo dcsaccôrdo 

com o orado•·. 

O SR. FERREIRA BRAGA - E tambron cu. 

O SR. Lurz D<l<MINGUES - E' muito par,, .lastimar N>te <l esaceôrdo . (R ·iso.) 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - 0 nobre Deputado por ).'[atto-GI'OSSO sabe .que 

o dcsgost01 é só meu. 

O SR. SERzEDELLO CoRRJlJA - Ach o. que V. Ex. começa não tendo razão 001 

affirmar que a "'·ociologia é apenas r·cs ultaclo de uma esco la, filha de u ma escola. 

O SR. ·PEDRO MioACYR - :Yias tem razão quando onão a quer no ens ino secun

clarlo. 

O SR. SE:RZEDELLO CoRRJ!:A - E' outra cousa; mas Sprn ccr, nem por s em bras, 

é filiad o ao positivismo; no cmtan to, prova e demonstra <l c m c•do evident íssimo o 

caracter scicntifi<lo da sociologia ... 

O SR. CASTRO PINTO - E' preciso um ncldcnclo: Spen.ce•·, não tem Sooiologi<t; 

tem Princtplos ele SoC'i.O/.og iL•. 
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O Sa. ,PAssos DEl :MIRANDA - E vamos ensinar todas essas divergencias aus 

alumnos do curso. secundario! .. . (H a ottt1·os apa1·tes. ) 

O SR. /PRESIDENTE ·(fctz e'IUlo soa1· os lY""Panos) - L embro aos illustres Depu

tados ·LJUe, cem os seu.s apa r tes prej u dicam o oracl úr, que já di spõe ele muito pouco 

tempo para comclu ir. 

O Sn. AUGUSTO DE F REITAS - Dizia eu, Sr . Presidente, quando o nobre Depu

tado por Nrattc - Grosso m e h onro u com o seu aparte, divergindo do meu pensa

men to, que meu ,,6 era o clesgo;;.to, porq u e começava desde então a duvidar da se

gurança de mLnhas convicções, deantc ele affirmação tão p cBitiva c tão contraria 

ccmo a de S . Ex ., deantc de um saber tão profundo como o do nobre Deputaclo 

(m·•ti.tos Ct2Joi<o(tos; ncio wpoictctos eLo S1· . ScwzedeLLo Gonêct); ma.,; pcrmitta S . Ex. 

que, sem pretender d ialogar sobre este ponto, o que me dt•sviaria d o· objectivo que 

me trouxe á tribuna, eu diga que com a mesma segurança com que fallam esse.s 

doutr1nadore.s da sociú'logia como scier.cia fundada, fallara;m os espiritualistas ele 

outro tempo, fal.Jaram, at€, os partidarios d·o f etichismo, com() ver,lade scientifica. 

TinhaL11 a mc.:m1a Iogica e tinham a mesma convicção·, a ·n1esn1a segurança, 

que pretende agora esta ciencia, esquecidos tod os de .q ue nem o monismo conse

guiu ainda uma ,;;oberania absoluta como verdade . 

O Sn. SmnzEJDELLO CORR1!:A - T CIJa a questão depende cl•a maior ou menor ex

tensão elo termo - sc-ionci<t. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Passo de leve sobre c\;te ponto, deixando que 

cuidem outt·os, mai·s bem appa rclha<J.os para o cle·batc, çl.a discriminacão oas scien 

cias pelos differentes curses elo ensino .secundario, ela propriedade dcllas e das .suas 

va.ntagcns. 

Cuido do projecto no seu conj uncto c encaro agot·a u ma dispos ição a que hon

tem se referi u o h onrado Deputado Sr. Affonso Co~ ta. 

Eslá no projecto, Sr. Presidente, que para a invest idura no curso s uperior é 

nccessario o :x.ame de adcmi S::5ãO do a lu mno, que percorreu o curso gymnas:al c, 

após as approvac;ões successova.s nas clifferentes sé!'ics que constituc.m cs;e curso, 

Jlasso u por um exame completo, o exame ele con.Juncto, o exame final. 

Devo conl'es.sar a V. Ex., Sr. ·P residen;.c, que a minha impressão, ao !êr essa 

disposição do projecto, foi a .peor vos.sivel. 

Ha ele concordar o nobre Deputado ·POr Pcrnauubuco, que já me era fa.milia,· 

c.:;sa a rg·urt1 e•n tação com que no cst·1·angeiro se p~·ctf'ndc justifica r e.=:;sc cxaJne de 

ln troducção nos estabelecimentos de ensino supedoi· ; c quanto mais meditava 

nestes argutnentos, mc n.os o meu cspirito os acce itava; c, Sr . Presidente, si era 

<)St~ a minha imprcs~ão, depois de ouvir hontem e nobre D.:lputado por iPct·nam 

h:JCo, a convicção "e radicou no meu espit•ito ao pGnto de 1JCdir á nobre Commissão 

licença para dizer que ou isto é uma inu tH idacl e ou é incxequivc·J. 

Si e ' e exame 1Jor que vae pa$sar o oalumno, a-pós o CX•3 me fina•! do curso gymna

~ !al, para ser aclmitt·icl.o á matricula '110 cur o ~uperior, é um exa1ne, como clis•e 

o nobre Deputado por Pernambuco, simplesmente snbrc a.;; materias baslcas do 

(\flSino a. (1UC f::C vae ded icar, isto ê, na opilflião ele S. Ex., nas suas •prQ.prias <'X>pre.'\ 

sões, si ê para o ens ino med ico o exame ela physica e. clünüoa, si para o ensi·no 
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do dil"eito o exame de phi!o.;;ophia, si para o en ino da engenh ar ia o exame da 

mathema.tica, eu dir~i, Sr. Presidente, que é u.ma inutilidade; si, porém, esse exame· 

6 um exame de conjunc to de toda,; as disciplinas, •que Co'llstituem o ensino secun

daJ·io nos dous cyclog, cujo percur· o ê neccssario faz·er, então ê elle inexequ.iv•e·l 

P<lla incompetencia absoluta dos professores do ensino superior. 

O SR. SERZEDELLO CORR11JA - E' exigir do alumno o que talvez professor ne

nhum esteja em condições de fazer. 

O SR. TEIXEIRA •BnANIDÃO - Seria ·uma superfec tação. 

O Sn .. \ UGUSTo DE FRElTAS - Dea-nte da affi:mação do autor .lo ,n·o.jectD de 

que seria uma superfectação, sou obrigado a aeceitar, como verdade, que o pensa

mento ·tlil onomlssão ê es te que troux<> o S r . Affonso Costa. isto é, o exame de 

admissão para a matricuda no curso sup<lrior, ·de medicina, digamos, se 'l imitará 

ao exame dos conh·ecimc.ntos que o alumno tenha dos el<>menf·os de physica, chi.m,ica 

e h istoria mltural. (lljJari'es.) 

Sr. Presidente, V. Ex. it'á ver que isto é uma inutilid·ade. (Soa1n os tympanos.) 

O SR. PRJOSJDENTE - Pre\"ino a \T. Ex. de que t em apenas um quarto de hora 

do tolernncin. 

O SH. .\UGUSTO DE FREITAS - Perfeitamente. 

to é uma inutLlida cl e, diz•i.a eu; o ensi·no secundaria é necrssar!ú, ê impl'escion

divel para o preparo intellectual do a,!umno. para o d<>sC'nve>lvioJento das suas 

fnculcladl'S ( A1Jal'tes) , para prt'pn rar as condições de rccet>thridade, 1Jara a vasti

dão dos <'eus conheci.men tos, .p r epa ra nclo a intel'li.gcncia afim de receber o ensino 

supe1-iol'. 

O SR. TElXElRA BRANDÃO- V. Ex. •leu o arUg·o? ... para .a'J)ura~· a sua apti

clão intrllectual, JJara a. ana·ly'e dos co•nheclmentos do a•l umno em relação nos. 

estudos basicos. 

O Sn. AUOVSTO DE FREITAS - Sou obrig!B.do a inte rl'Ofl1}Jer o meu raciocinio. 

tal a consideração que me merece o nobre Deputado. 

Para apurar a :;ua a.pt iclão intell<>ctual, di~ o nobre Deputado, invocando o. 

artigo do PI'Ojecto; para a. analyse dos con·hecime~ltos elo alumno em ·relação aos 

estudos basicos. 

Como, porém, vae o nobre Deputado apurar essa aptiuão do alumno? 

Tendo de dar um voto de consc:c.ncia ao p t·ojec t-o em debate, preciso Ci.ue a 

Commd~são diga o que \"'OU votar; quero votar e te a•rti,go da. lei, quero que se 

apure esta aptidão intcl'lectual do alumno; ma~ ê nccessaTio que o nobre a·utor 

do projeeto inform~ qual o processo de que Jançat'á mão 'J)ara tal fim. 

O Sn. 'l'EIXÊlRA BRANDÃ.O - 0JJportunamente di•1·ei. 

O SR. AUGUSTO DE ·FBElTAS - Será um exame de conjuncto do ens ino secun

dario? 

O 'l1obre Deputado por Pernambuco, o Sr. Affon~o Costa, disse e repetiu em 

apartr, que não é um exame de co'll.iunto. Si 'llilO ê um exame de .conjunto, se rá de 

cada uma das ma terias? Isto não pôde se r. Será o exame das .a:sciplina~ basica~ . 
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!Lmbradas pelo nob1e Deputado qua r. do invocou a disposicão do anigo? Como se 

pódc a.r.~ ura r ~!)a ll lJlluão .lUtl:'ucctual? ~ ão ;:,e i ctmo o ta r e.sLe i.Jl ojccto. Si o nobre 

Depucaco qui.t..to:.~e ê.ilJUl"ar cs conuec.~.mentos gcraes adqu.ndos sobre a di· · c.pitn.a~ 

percorrtoas no e·ns_ no sec.untdfl.•tio, eu comprer,e n<llria o valor da expressão; ma:.:; 

~.ssc.; <;C.n hecime .. tcs já estão apurados. 

ve v. Ex. , .:::,1". ·I-residente, <:hS <iiHicu Ldades C0111 que luta a propria COlUL1li~tiãO 

em infurmli r sob-ro este artigo do projecto, so]}ro o exame que te ria de fazer, s i 

rne fosse ~watt·icul.ar em al·gum esta·bclecimento de ens!•no supe·.:io:·. 

como querem apurar o saber do alumno no latim, na histor:a, na math&matica 

e na philosophia? 

Pen.;o, Sr. Pre;; idente, que o exame de admL.são só podcTá ser _pos to em pra

tica, si lho do1·em grande amplitude. Sobre o que d:iz res pei.o lá capacidade dcs pro

fessores dos estabelecimentos superiores, referiu-me t:m caso, de aP.P'licaçil.o á 

rspccie, um a migo v-e rsado no estudo dessas cousas. Era. em um exa.me perante 

t:ma. banca. exa.m ina.dora de histe ria. Foi o caso, Sr. Presidente, do um profeS&Sor 

que cxam··nava c perguntara ao alt:m11o c.m quantos d ias ha via Deus fe ito o mundo. 

O .alu mno re,pondeu como toda a gente sabe. Ccmo esta, fez o examinador outras 

pt'rgun ta·s. 

O p·residen to da ba.nca, hom('m de a•lgum saber, e sobretudo de muita s everi

dade na pratica. da j-U&tiça, reprehcndeu, a.dvertiu, digo melhor, ao professo r sobre 

a simpl iciJade c u per;: unta, que ia de alguma fórma m eolin dra r a mora lidade do 

exame, e _pediu que as fizesse mais diHiceis. 

O profe sor, ho mem p~a,tico, obedien1e á advel'tencia do •presidente, indagou 

do alurnno: como se chamou o primeiro impe ra dor da China? 

O alum~o ·não respondeu. 

O profes or calou- c. A respost.t era difficil, ma;; era. prec iso chegar ao fim. 

O PrEsidente do acto aconselha ao p•rofcs~or que emende. Diz o pro fesso r : e u não 

'ei; emePde V. Ex ... . Diz elle : eu t amb m não sei. Aqui está em que dão as per

gun tas difficci<", repli ca o examinador: ncnn o a;Iumno, nem cu, nem V. Ex. (Riso.) 

Ei. a razão por que 'dizia eu que, ou esse exame de admissão será re;t-ricto 

a pre!:minares e nada valerá, ou terá grande amplitude e bem difficil será a si! ua

ção doss~s examina~l ores do ens ino superior, ,t rotando-se do en ;ino secundario, 

do l!Ual se acham d ivorciados ha muitos annOR. 

Deixo de parte este ponto, Pllra attendcT a outro, que reputo capital, porque 

uma medida. r<' leve-me a Com~missão, pernicioS..t;t ao ensino 'PUblico. 

A honra da Commi;são, crea nclo M·so Conselho de Instrucção, creou com ello 

nn.a. cauda intermina, uma catfda que lembraria um cometa doudo a pcrcorr r o 

rspaço, ucu corpo de fisca·li?.a.clores do en ino. 

Si eu não tivesse certeza. da eriedade o do caracter dos honrado:; membros 

da Co.-n mi.;;são, <>i eu não .tivesse a segurança de que SS. EEx. só podem ena r, por 

mal apcrcebid ()s da venda de, eu di;·i a que a Ccomnissão teve a preoccu paçã.o de crea r 

cargos publicas, mas não de refor.mar a instrucção superior, de levar remedio ao 

mal, não do erguer o ensino do nivel a que tanto desceu. 
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Sr. Prc.>iJentt>, um cons lho de in«trucção superio r deve ser implanta<lo na 

nossa legi~la~ão, t<.Hno a gran.Oe salvação da instrucção publica brazilcjra. 

Quan<lo um estrangei ro pergunta r ao -Governo Brazileiro Q'Ue disclplinas se 

t'nsinaun •no curso medico, que dit3-ci·pl:inas se ensinam no curso de direito. que 

disciplinas ·e ensinacn no curso ele engenharia, qurul a equcncl·a do .cns.ino. qual 

a ot·ga•rlização dc11e, qu.a.I o mc.thodo seguido pa.i:a o 1l'rOvimcnto das cadeiras, 

qual o systcma de I'!J)Ur.ar a capacidade do len•te, responclcrfm·os : te mos o .nosso 

Concielho de Insti·ucção ! E tanrto basta. 

Sr. ·Presidente, sinto em certos momen.tos, gra-nde falta de um dil ec to amigo 

meu, que passou por eftta. Ca.sa, <leixando traços de luz immorredoura, o nc1bre 

Deputado pelo Rio de Janeiro, o Sr. Belizario de Souza, a quem eu recorria sem

pre que preci~ava saber cc·usas de.ste paiz, repositorio .seguro e fiel ·?os factos, aos 

.quaes elle .superintendia com a critica daq uelle no tavel talento, daquella vastis

s:ma erudição. Eu creio que esse Coll!.selho Supericr de Instrucção já o tivemos 

neste paiz. Eu mesmo, Sr . Presidente, já tive de recorrer, si a mcmoria me não 

engana, a um dos notavcis des.'õe Conselho para supplicar o reconhecimento da Fa

<!uldade de Direito da Bahia, e lhe fossem co•nferidas as regalia s de Faculdade 

officia l. 

Nada me foi exigido como prova da superioridade do ensino que ai.Ji se dava; 

tudo me toi coneedid.Qo em homenagem ao meu pedid·O·, por immerecida atten~ão 

á minha pessoa . 

Conselho de In.strucção Superior ! Para saber s i ~se Conselho é causa efficaz, 

p1·e:cisamos attentar sObre dous ponto : 1°, a capacidade dos que vão compôLo; 

2°, a natureza das attribui~ôes que lhes vamos dar . Podem os seus membros oer 

capazes, no ponto de vista da competcncia scientifica e do saber ; poje~'l.. entre

tanto, nãCI ter capacidade para o exercic io da;; attribuiçôes que se lhes dá. Con

cedamos ao m edico o direito de julgar, .mamdcmos o j u rista curar, c os compe_ 

tentes sacrificarão uma c outra causa. 

C. nselho de Jnstrucçii.o Superio•r, Sr . Pres idente, compos to de um professor 

da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro , de u m professor da FRculdad e 

de Direito d·e S . Paulo, de um profess or da Facu ldade de Direito do R ecife, õe 

um profc~·scir da Escola de Mina· , de um professe r da Escola Polytcchnica, do 

director do Gymnasio .'\l'acicn<Ll, e, Sr . Presidente, para captar as sy mpathia..s da 

Camara, jogando um pouco com a fraqueza humana, do ,presidente da Commissão 

de J.nstrueçã.o Publica, desta Camara e d·O Senado. E is as capacida<les r econh' '· 
oLdas e prc clamadas em nome da lei! 

A compo ição não pojia ser mais perfeita e acabada. 

A este Conselho se mandc'U dar, entre outros, o dever de .sofüer os a borre. 

cimentes ·~e qua.nto ministro neurasthenico tiver de passar pela paRta do Interior , 

a consultai-o cada dia sobre cada <lecisão que haja d·e dar! M:ao\ emfim, é rl e 
crer .que a remuneração possa vir a .ser ·boa. (Ri:So.) 

E si não houve1· remuneração pecunlaria, as ho1nras valem tudo . E' justo 

qu e aturem ( S membros do Conselho de Inst ru c.;cã.G PubliCa a.s impertinencias do 
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:\Iinis tro de Estndo. ~unca se f<>i mordomo de ~;ua majestade sem o i.n commod o. 

pelo menos, de dormir fóra de casa. 

)ias o n"bre DeputaJo. pel o Rio de Janeiro, meu eminente am·s-n, não quiz 

red uzir o Conselho Supe:·ior de I•nstrucção Publica ao j)apel de ~tndo-maior deiS 

mini<tJ·os, para a consulta sobre todcs OIS assumptos . S. Ex. alargou a compe

tencia des<;e tribunal . . . 

O SR. PRESJDENTE - Peço ao nobre D eputado que conciua <ma15 oblcrvações, 

poia que já esta mcs nn hora da 2:1 parte c a or :lcl!n do dia. 

O SR. AuGUSTO DE FREITAS- Vcu ccncluir, Sr . Presid <>ntc. 

Dizia cu, S. Ex. alargou a competcncia deSiO es homen., deu-lh c.s conheci -

men tos que nunca pre tenderam ter . 

E torno agora. Sr. Pres idente, ao punto d e partida, o da autonomia d i;J actica 

concedi J a ás cc ngrega ções . 

Quando aman .:~ã a· congregação da Faculdtt je õ.c lVIcclic~na propuzcr a creaçà-o 

de uma cadeira, a de mol~t:as inter- tropicaes, fallará o Conselho de I ns trucção 

Publica, no qual terá assento o prdess cr da E sco:a de Minas, c o nobre D epu

tado ·pelo Rio de Janeiro, o illustrado Sr. T eixeira Brandão, terá de izer ao Sr. 

:c\flnis tro, recorre.n.clo aos seus estud es , sobre aJS vantagens da creação da cadeira 

de dircit< internacional privado, como uma disciplina a u ton cm a, a figurar em 

um cur. o de ·d ireito! 

fnllará o ·Consel-lc o ele In s tru<!ção Publica , no qunl terá as,;en to o prof,.ssor da 

Escola de ;:\1;nas, c o nobre Deputado pelo Tiio de Janeiro, o ilolu·s trado Sr. Te ixeira 

Bra ndão, terá ele cli :..e r ao Sr. i:\1inistro r-ecorrendo •ao.,; seus es tuclO<l, sobre a. 

vantagens da creação -da ca·dcira de direito in ternacion·a l pr 'vad , como wma dis

cipJ.ina au ' oncma, a fi gurar em uc11 -c urso de dí,reito! 

Co m mu i.ti3J cur:osidacle perguntarda ao nobre Deputado pelo Rio de Janeiro 

o que pensaria sobre es te ponto ela reforma de direito, dec retada amanhã pelo 
I 

~I1ni ~ n·o, setn uuvü· H ni,ngU€111, po:s que a Com missão a ci iC' ~e entrega de mãos 

atadas? 

O nobre Deputado .t e•ria de ir r eceber a jJe.~ca, na gyr ia acacJ.c mica, .elo collega 

ao lado, profission al em direito, ela mes ma tnanc:.ira que antes lhe so:·ic:tara Jnfor

maçõe" ~obre a cadeira de cnoles tias inter~tropicaes o J)'rofessor de IYJin jS ! 

E para coroa•r tuclo is to , o director elo estabo:ec' mento. onde se clá o ensino 

~ecun.d a rio, vindo diz er ao 1~1i•n i stro : opino pe·:a ca·deira de d-ireito internacio nal 

privndo; ouvi fal:•Jr nessa discL-plina algures, Cllll um·a rev ista que dizia ·ser clla 

eousa bõa: n'ão se: bem o que seja, m as acho que V. Ex. deve .inclu iLa como 
materia n eco.;:s.a ria no cu rso -de dirl(!ito . . . 

:.\fas, isto não é set·io! :-lão é assim ·que se poderá ele,·ar ·o ensi no s u.perior: 

Pois, en tão, S r. ·Presidente, quando hoj{' cabe ás congregações d'als fa culdade.• , 

no tocante ao ens ino ministrado no e;o.tabelecimcnto Que ellns superintendern, 

quand o 1IIH~s cabe, só C> só a ellas, indicar ·ao IMi•nistro a m ed id ns conven'entes, 

Pn·ra la. elevação do ens·ino, ,apontando as cad eiras q ue devem ser c t· e;~ clas , as que 

deve m Mr desdobradas, ou as que pocl.em ser trocadas entre lentes, o nobre Depu

tado pelo 1Rlo de J anei ro confia a e e Conselho de In~ trucção "cmeolba•nte fa ()ul-
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dade, arrancando-a dias mãos da corporação docente, unica competente .pa:ra tal 

ou, si não arrancando, superpondo ao parecer de!la o voto do Conselho ! 

E é, Sr. Presidente, com a CJ·eação des e Conselho, ao qual se dão attribuições 

tues, attribuiçõcs i~mi})Orta~nti~skn~s, lllHlS que co1lidrrn com a incompctcncia elos 

proprios membros de!le; é ap6s essa c rcaçoo que o nobre Deputado pelo Rio de 

,Janeiro nos vrm fa.Ilar e•n autonomia dMact:ica das congregações c em soberania 

nas respectiVfas resoluções! 

Um outro ponto do projccto, ao cjual passo muito ás pressas, para não abusar 

tanto da pacicncia ·d.a V. Ex., Sr. Presidente, e da tolerancia da CalUJalra, é o que 

diz re peito á fiscalização do en~ino . 

Senhores, quem ouvir CJUalquer dos membr<Js da h<mrada ·Co mmissão, quem 

lêr as palavt'as escriptas como preambulo do •pro'jccto em .debate, dil•á que os male< 

deste paiz vieram da equiparação dos estabelecimentos de ensino secunclà.r io c 

superior. Mas acode ·logo a um ·oopiri to ligeiramente curioso, i 03 m.:~.les '"ieram 

da h i, porque a dectal<l enc'a do ensino nos estabL>lec:mentos officiaes? Si. a deca

dcncia cx--k;te tanto em um ccmo em outros, o mal não vem da cqui1Jaraçlo, deve ser 

procurad·o em outra causa . 

Quero, cn treta•nto, concordar com o nobre Deputado, illuotre Relato r do pro

jecto, em que as equiparações são um ma.J. Que •remed io t,·az a Commissão, .porém, 

pa1·a esse onal? Aqui,. Sr. 'Presidente, >tenho n ecess i'dade de fazer uma pel'g'UJ1!ta unic~ 

ílO !'llustre autor d<J projecto, tii, para tanto, S. Ex. me der permissão. 

i~ .. minha pergunta é simPles; não envolve cilada de argumentação; não tem 

Pensam nto occulto, mesmo JlOorque isto não· é proprio .de m 'm . •Confia o nobre 

Deputado, o Sr. Teixe ira Brandão, na eflicac'a de>3ta fi scalização, para que os 

estabelecime-ntos equ ipana<lo se 1lOSsam elevar ao nive( dos estabelecim entcs offi

ciacs, dada esta reforma? 

O Sa. TEIXEIRA BRANDÃO - Acredito qu€ sim. 

O SR. AuGUSTO DnD FREITAS - A segurança, com qUJ:! 0 nobre Depu tado pelo 

Rio de J anei·ro, em nome da Commissão, Jne re :.ponde, ·pela a.ffirmati v a , dá-me o 

d reito .de ded·uz:r, de tal affirm1ação, toda" as conclusões que de·:·Ja promanam. 

Antes de tudo, Sr. Presidente, V. mx. não levará a mal que eu reivinc:hlqu<' 

a glor·ia, não para mim, que •nnd.a ·tenho que vêr com estes a/lSUrn1Jt_os, que eu reivin

dique .para o Ministro, que decretou o Codi·;;o de Ensino, o que a ho~rada Com
mis ão quer tomar pa•ra si. .. 

O SR. TEJXEIRA •BRANDÃO - A bsohJta ment e n ão. 

O Sn. AUGUSTO DE FREITAS - Sou obrigado a dc&pir a Commi~são das •vest~s 

com que se apresenta em 1JUl:J.!ico. Esta fiscal ização que aqu·i está, c eon cuja effi

cacia confia o nobre Dcpu.tad<J, .ifí existe na le i. A •Commissão nral([a adeantou c, 

por i sto , dis~c cu cem razão que o projecto tem causas novas c bôas, 1nas que as 

bôa ·não são noV!Bs c as n ovas não são bôas. 

A fiscalização dos estla·belecimentos equi.pal'ados, quer do ensino ·secundario, 

quer do superior, já existe no Cod·igo de En ino, e, entretanto, o mal da dccadencia 

do ens 'no continúa apregoado pelo -nobre D~pu ta<lo pelo Rio de Janeiro! 

O SR. TEIXEIRA BRANDÃO - Não foi po;to em execução. 
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0 SR . .AUGUSTO DE FREITAS - Não (Oi posto em execução! 

Entã{) o nobre Deputado, em vez de de~retar esta fiscalização do estabele

~irncntos, ·c-o-mo um a novida de na legislação, djga, apena-s, en1 um só artigo, que: 

<<•Fica ordena da ao GoveJ'no a execução da legislação existente.» (AlJoicu~os .. illuilc• 

bem!) 

Como vean, pois, a tCOnlmissão apresentar este processo de fiscalização, como 

.um traball1o engendrado pelo alto sab er do hon mudo •Relator e como prod·ucto tia 

collaboração in telligente d os d ignos membros da Comm 'ssão, quando não t. mui> 

que um ]Ha.g io f'i.el da •1 gislação vigente?! E si é urn plagio~ si esta lei não presta. 

preciso fazer algu mlaJ causa mai:::;. 

Encerrad.o este i•nc idente, que não é mais que uma reivi ndicação de oélircitcs 

.a outrem pertencentes, tomo a·go ra em alta cons'dcração o aparte do 'I!Ob-n Depu 

tado •Pelo R:io de J a•nci ro. 

S. Ex. con fia na eCfioa,c ia desta f iscalização ! 

Acredita no nob re Dcputatl o que, .c•u,np rida a lt"i , nesta part<\ 0-5 ~.,.•stalh.•!ccl

.t!J{;ntos equipara dos ndn:su·arào •~ m C"nsi no e·:cvtulo, dig·no c proveito:::o , CO'c:...· !.::.:to 

111inbt1·ar o~· Rlahelcci m r·nt<,s C•if'ciaC's? 

O SR. TEIXEIRA BRANDÃO - De •accôrdo com a rcform1a. 

O SR. AUGUSTO DE 'FREITAS - -Mas pe rgunto ao n bre DeputRdo, ta.ntn confio 

na leald•a.de de sua CQ'Ilse:encia, na superiorid•1de de suas conv icções, s•i ê efficaz 

-c>ta fiscalização, si s·ob ,a, su pcrintendencia elo fisca l, a instrucção secundaria 

-ou supc.rior, n os le..stabele-c1m·entos cqu jpnraclos, v·ar s r Ulll fl yr~·ia ,~P porque fechar 

as portas d os c<>!Uegios pa r ticu la res, d os estabclccimentvs de ·e•nsino superior, fun 

dados por particulares ou •associaçõeô? (A jJOi aclos .) 

E são, S r. Pre.>ide·nte, cs pnrtida·r1os d.a liberdade ·de e.nsino que se h)vantara.rn 

l10utrm nesta .camara, o adep tos hoj e da· idéas atra:oadas; são os partidario.s 

da •liberdade de ensino ·que fecham as portas a f undações de cursos de ensino 

.super:·or c secu'lldilrio por par.ticu ~au-es, el les que d·izem ter nas mãos o remedio 

para torna-r a ins tru.cção uma ve r·da de por esse processo de fiscalização! AppJi_ 

quemos, ·Sr. P resi den te, .com :rigo r a f iscalização a esses estabelecimentos e a 

instrucção torna r-se-ha sér i:aJ; m as o que se projecta ~1 ·ão é u ma fiscalização (JUe 

v·enha aproveitar aos cstabelecimen t{)s fundac1•os, mas um a ·homenagem aos gover 

nadores e uma seducção ás banca d·as. 

Pcrmit t i, senho1-es, d i;~;c r que n ão é esta ·uma medida, q ue se inspire em uma 

consei·eneta. sã ; é a ntes um 1:.ratado en tre os rcp·rcsenta·ntes dos !Estado;;; é uon 

meio de lhes capta r os ~·o tos 

0 SR. TEIXEIRA B RANDÃO 

>dos colleg ios pa rticw!arcs? 
Onde cn co·ntra •V. Ex. esse cerceamento á abertura 

·O Sn. AuausTo DE F REITAs ·- Vou m ostrar a V . Ex. : está no pt·ojecto; e<>tá 

alü d.[.to no p·ream,bu lo e n<>s anti•gos .do ·p,·o jecto, quad·no tJ'a ta dos collegios fun

dados pe:os Estados e na Ca pLta,l F ederal, sem dize r uma. só P!lla,,ra sobre os 

.collegios Cundados .por par ticula:r es ou por associações. O '!!obre Doputado .por 

Pemamb•uco, o ·Sr. Affons o Cosba•, a inda h a pouco ou hontem, si 'llrto m e .falha a 

memoria , clizia: "Fecham os as portas aos collc.gios particu lares . . . » 
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O Sn. PAssos DE MJP.ANDA - A' equiparação dos collegios. 

0 SR. TEIXEIRA BRANDÃO - E' cousa d'ffe rente. 

o SR. PAssos DE :V!JRANDA ote v. Ex . : estou de accôrdo com Y. Ex. IHll 

cri t 'ca que r" tá fazendo. 

O SR. AUGUSTO DE FnE ITA S - Sr. Presidente, ·quando nacl•a eu tivesse conse •. 

g uid o, j.á vou cons<'guindo o- a.pp·:au..sos de um dos mEmbros da Cotnl!nis ão. 

O SR. PASS s DE f..VlJRANDA - V. Ex. sabe que o projecto. n esta ,parte, é

A reproclucção de· ·um pro;ecto elo nobre Deputado por •Mina;, o Sr .. rosé Bonifacio. 

Combati este projccto com V. Ex. fi<JUi nesta Casa. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - . j}Ul'O este ponto, Sr. Presicle!lte, jla!'BJ passat• 

uo ultimo clel·les e da i' por fi-ndas as minhas consiclcraçõ s. 

A fiscalização que exis te no projClcto não é o'l'ig'nM da Commis <ão, não é 

JcHia. de lia; existe na lei do ·Codi.g·o ·ele Ensino; a •Commissão a copiôu. Não quero· 

entm ,. na •ap rec iação ela s in cohercncias, porque possível é que tenha de tornar n. 

oo te a ·surnpto em defesa da· minsas idéas. 

Essa mesm a fi sca lização aclopta clR pela Commi ssão, no S{)U projecto, sobre

não lh e •pei·tcncer, é con s iderada ele g1·ancle efficacia qu.a n.:lo c.st ive t· collocacla 

ao lado ·de estabelecim on tos fundados peJos Estacl t's , mas ·inef ficaz e im1 product ivn 

quando estive1· colloca cla ao llldo de e"tabelecimentos fund•ad os DOr particulares 

c associações. Esses fiscacs, home-ns dignos, aos qu.a cs se acen a ccn11 um futu ro 

brilhante, dei xarão de s er homens moralizados, cumpridores do seu deve r, si o 

~stabell'c i•m 0nt o po1· fi>caNza.r não fôr do Esbado, ma el e .particulares! 

'De'xo ele parte cstr• assumpto, porque sou ob ri,gado a precipita.:.· considerações, 

para dizer umn s u :.t·ma pala vr as sobre outro ponto do projecto, que é r ea lmente 

seductor e que eu acha r~a digno de fi gu rar a o 'lado do Conselho Geral de Ins truo. 

ç;f'LO Pubhica , inscr ipto na '":--cJ~ :lcl a do ed1ificio - a clocencia livre! 

O SR. 'Cc TA PI•NTr ··1iba V. Ex. que foi im·po.,·ta·da a phra.>e da Allc-

manhi3J r:>f'nl pagar dirc iL~, : iuanciros. (Rl ~80.) 

O SR. AUGUSTo OE FnEtTAS - «!Fica o GovNno a·u to ri za>do a .funda r a docencin 

lll'l'e», diz o projccto! 

Sr. Presidente, da mc.;ma maneira q ue t enho por norma res tringir a appli

cação dn minhoEL acth·idade ou i•ntcll igencia a uma certa série de estudo mais 

~lffc'to::; ao meu te1nperamcnto, aos n1 e-us d eV'eres, con10 os comprehcndo, assirn 
como sou extranho a ?..S$ um.p.tos .de .certa natureza, que não m·C prcoccupa o estudo 

aprofun dado das qne"tões de ta•rifa, p ouco sabendo a re,peito da s farinhas de

tJ·igo, ·à v xarque, CllH~stões realmente de -alto relevo em um tpaiz novo, que 111 0S

tram a cledicaçi\o clt>s hom ens publico<>, •habilitRndo-os com razão . a f igura-rem, 

él l'pois, E'lm todas a" ·pos1çõc'" cminen.tcs; não é pa,ra nmarar que outros não t e

nham bem p r~. f'ntE' s, n-a mernoria, esses 8S S'U1111J.Jtos de instrucção publica e da 

.Jcgi;,!nção que rege o ensino no Brazil. 

E' p%s ivel que a lgul'm, ao lê r este pro jecto, no qual s e dá ao Governo auto. 

ri zação para fundar a docenc·iR livre , pense que a Ce>m mifosão de Instrucção Pu

blica Yen1 trazer ·P·nra o IJ.1 0Sso 'Pn iz ·Utna cousa buscada no estrangeiro, muito 
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bonita, alguma co~''" do tão cxti·aord.i!l'aJ·io, de tão superior, que possa ser remedio 

a os maleS' <:la instrucção entre noo. 

E, então, {) Ministro, autorizado a fundar a doccncia livre, tenha de ir bus

ca i-a no est11an1geiro, para Jmplanta·l-a ~1a Republica dos Estados Unidos do 

B raz'!. A .. quellcs, entre-tanto, a quem são mais familiares esses estudos, tiveram 

na turalmente uma sur.prcza, vendo qu·e ;e autoriza o Ministro a fundar o que jâ. 

c.s tâ. fund•a>do, que se manda que o Governo adapte no pa.iz a do cencia livre, <'!uando 

u. docencia livre já ex iste •na legislação 'nigcn:C' . 

0 SR. LUJZ DOMlNGUES - Jâ. ex i ·te C já ê até um ma]. (RiSO.) 

O SR. AUGUSTO DE FRELTAs - Abri, sen.hore3, o 'CocUgo de Ens ino, e lá v.e rifi

ca rets que, qualquer diploma.do por uu1 e.stabe:ecimento onde se m 'nistre o en sino 

pódc rc<Juer(\r á Congrt"gação a pen _ni:são pa:ia 1nanter. no in tituto officiaJ onde 

~e dâ. aquellc ensino, um cu rso da mater>a Que escolher. As formalidades unicas 

e..xigidati do in dJvicluo para e ·~c \"l1istér ::;ão : a aprescn.tação do S<' U diploma e a 

apresentação do tprogt·amuut elo c-ur.so, que pretende de.s en\·oh·cr. 

Es&a doccncia J'vrc · ê pcnn ittid•a , ficando e!Ja sob a fiscalização do director 

da facu, dadc, .para a man u tenção do principio de ortlem e de moralidad e no esta

belecimento rcspectivü. 

UM SR. DEPUTADO - Isso 'jâ. vem deodc o Lm1JCrio. 

O Sn. AUGUSTO DE FREITAS - Pt>rgunto aos nobres Deputados 1;i não ê isto 

a clocenc.ia livre. 

O Sn. CASTRO PINTO - -:fo Cocl!go de Ensi"no? 

0 SR. A UCUSTO DE FREITAS - •XO Co digo de Ens·Lno, Jâ. está. 

O SR. CASTRO P iNTO - .Não ha duvid•a, o Cod igo d e Ensino é um cemiter:o 

qu e só recebe visitas n.o dia el e finaelos . (Riso.) 

O SR. AuGUSTo DE IFRE.ITAS - .-\!li estâ. a docencia livre, que os nobres Depu

ta dos, membros ela Cr.anmi,são. autorizP.m o iil'l:inistro a fundar, como r emcelio a os 

ma les ela decadenc!a cl>a "nstrucção. Perguntaria, cnt·re.t·anto, aos nobres Deputados, 

que attr'bulções dão SS. EEx., que direitos conferem a esses docentes 'livres ? 

Quererá, acaso, a hon•racla Ccn1cJlissão tna.nda r. . . Qtte·rerá, digo 11Hl I ; a honrada 

Commi ssào nada q·uer, manchL q ue o ·Ministl'o q ueira .. . o que quizer! 

O SR .. -\FFC'NSO CosTA - Xào é a primeina. rcfor•na que se tem feito assim. 

O SR. .-\ uous•ro DE FR.EoiT AS - Promctto a V. Ex. tonHH em consideração o 

seu honroso a.parte, c crão as minhas ult1mas pala vras alguma s considerações 
sobre cLl·e. 

P ene::i al'á a ::.cnPatdi-l Cccnm~-s:-:ão em abr ir os IaboPatorios elas raculdade3 e 
entregar as clin ica.s n esses clOC<'ntC' l"vres ? Que di r eitos pensa a ·oomrnissão 001 

lhes conferir? 

Ha uma .phrasc no proj eclo. ·SI·. Presidente, que pa~ sa escapada 10ntre outras 

linh•a.s ; é aquclla em que 11 Comrni•são autoriza o Go,·erno a Cunda r o que está 

runda.clo, dizendo, porém, que pode~m es~cs docentes ser aproveitad'0S na Ol'g·anL 

zaçào dos CUI'S06 e nas banca" pxaminadora.s. Sr. Presidente, preciso, n cada mo

nlento, -estar invocHndo a .tegi~Jação que cxi - te. Não se manda faz e 1· o qu e já está 

fe ito. Ou o PP~soal co corpo docrnte elo estabe!ec:mcnto de in s t ~ucção sup~r i or estâ. 
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completo e não ha nccc•sida.d·e jâmais, de recorrer ao auxilio de extranhos, para 

o exercicio ·dos cargo.3; ou cllc está incomrpleto c a letgi slação actua·l sobre o en ino 

já ·prescre1·e, que o director contra>Cte qualquer profi >ional competente, com >au 

diencia da c(}pgrcgação e approYaÇão do Mini:;t ro. 

Portanto, seja docente !i\ore, ou não, ess llo·mcm de capacidade, ellc póde 

s~r chamado p·ara examinar. Aliás já encerra um grande perigo, o ·Confiar a do

cente.::; l!vres, que vivem .das esportulas <los nlu mnos, o direito de exami·nB.Jr no 

[im do ann.o. Si o cJ.irector lhe conErur um Jogar na ba·nca ele exame, quem nos dá 

a garanti-1 da moraHlade, ela correcção desse cli1·ector para afastar sempre esses 

docentes das me.:.::as de cxanne, onde são cxan1inadas as di5cip!inas que lccciona1n? 

I'or outro lado, i ci·Ie quizer sN conecto e di•gno eYitando taes docentes nessas 

mc.sa,; cxam'inadoras, corre o .risco de com.fiar aos doe ntcs livres o ju!gam1 ento de 

Jl1aterias que enes não conJ1cccm convcnientemcntP. 

t:-i'cstas condições, a competenaia dess·e,; docentes !ines, apurada pelo ldirector 

no ens'no ela di;citplina 'Para que ]Jedirem licença, ele nad·a serve, ·porctue elles 

poderão ir examin•aT di.•ciplina.s nas quaes não c.;tão habilitaclos. 

UM SR. DEPUTADO - Adq11itt inclo que haja um sõmente para cacl.g .cJi lci·plina ... 

0 SR. AUGUSTO DE IF·REITAS - Perdão. 

Devo repetir o raciocinio. Ou o docente livre -é chamado para exam inar a 

di~ciplina que leccionou, e ia•hi está o mal, 'POrque elle irá cxa mi·nar os ,proprios 

a.1t1mnos, ou cllc é aproveHoa-do para exa·m·inur o <1ue uão cnsin·ou, e então, senhores, 

vae-sc entregar a c:;O'l te do alulnno a urn it1d.ividuo Lncom•petcntc, Que não deu pro

vas de •capacidade. 

O SR. 'TEIXEIRA >BRANDÃO - C.\1\<l ·S co.mo conl'iar ao dooente •livre, que não deu 

prova de ca,pacidn.de, o cxacuc de.,s·as ma terias? 

0 6R. A UGUS'I'O DE FREITAS - Penso C] LIC não lllC •fiZ comprcbendcr e não 

quero mais abu~ar da to•lerancia generosa da ~lesa c d•a pnciencia d·a Camarã. 

l'ur isto n ão .torno á arguml'ntaçãq que prod uzi. 

O SR. 'I'EIXEIRA J3RAND.'i.o - Nã.o dare.i mais aJrartes a V. Ex. (Ha 01~t,.os 

(t1Ja?·tcs.) 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Agora, Sr. Pres!clente, considerarei 'O aparte 

do nobre Dcputa•do I!)Or Pemaml>uco, Sr. Affonso Co<Sta. 

Senhores, {I aparte do nobre Dcputrudo por Pemambuco não € mais que o 

dcsdobr•anH.'nto de cons ideraç.ões feitas 'brilhantemente em seu discurso; não é 

ma's que a sy.nlhe>c <de obseo·vaçõtes feitas .por tS. Ex., .co,.,sidcrações que são 

por s ua ve7. a rcproducção de 'Phrase injusta da Commissão, no ,preambulo elo 
]lrojecto. 

~enhorcs, eu jãmais quizera que partisse elo c;eio tdesta Casa, a que, com tanVa. 

honm 1larn mim, pertenço, jãma·,_ quizcra que dnq ui .parti~se a affirmação ele 

no5sa incompete.neia em i.arno da c1; cussão desta materia impot~tante, discussão 
auc, djs. .. e a Comnrissão, seria cstcril. 

Este rei<;, Sr. Prer idente, serão acaso disc·u. sões tão bTilhantemcnte encami

nhadas no debate actua! sobre o projecto de reforma de um dos ramos majs impor
tante~ ào serv"ço pub-lico? 



-219-

Ester is as discussões! JD a Comwi "são, entretanto, ctn vez de entrogat·-se de 

mãos atadas ao Governo, como disse, 1.)ara crear cadeiras c .sup;>rimir outras, devia 

apresentar um completo pJ•ano de reforma do n ino publico. Estereis as clis

cussõe . depois do brilhante discurso elo honrado ·Deputado por Pernambuco, o 

S". Arthur Or.:anclo, -depois da palavra erud1ta elo 1llustrado Depu tado pcLll Para 

IJY·ba, o Sr. Castro P into ! 

U ma Ca.n1ara, c~n cuj.o s·ei o ·SC p•1ofereu1 discursos de tal quilate, é un1a a:::;s·e m

bléa illustre c não uma Gam:a·ra csteril. Estcr'Cis não são as d•iscus.sões que el-cvan1 

tão altam cn te o nivel inteflectua-1 ela Cama.ra pelas t·egiões da scicncia. EstP.rP.is 

as cli.>cu ~sões ! Não o foram cll-as, por certo, quando nest e mcs'lllo recinto se debateu 

a reforma •de ensino do Direito, então ap resentada pelo humilde ora or, que occupa 

neste momento a attenção da Casa, como Relator uue foi da Commissão E<lpPcial 

para esse fi m nomeada. 

Estc rcis não fora m as discus.;ões, Sr. P residente, quando Re debateu o .Codigo 

Civil , embora sob a pressão de ·um .calor ·intenso c do desejo ainda maior de se 

comp]cl•a r a obra em poucos di·as ! Esterc is não foram as d"scussõcs do Cocligo 

Penal, como cste rll não fo i 1< disou<Osão sol.Jre o projecto · de tarifas durante tantos 

dias. Não, Sr. Presi clente, csterei s não fora~n as discus.>ões de-sta Casa, quando aqui 

se discutiu ..a lei da..s soei.edades ·a nonyn1as, c0n1o quancl ~e discutiu a reforma da 

lei h)'Poth(}cal"la, no- t e'l11·pos da IMonarchia , como não scr1i. cstcr il a d iscussão so bre 

este projccto ele reforma da instrucção publica. 

A 1Co mmissão fo i injusta, deve pen-itcnc:ar-oc ela accu -ação que Ja·nçou sobre 

a coru~tencia de<Ota Camara, e:-eva ndo tã o alto a capacidade do GO\·'erno, que elle 

mc.>mo el scrcr1i. do seu a•ber. Sim, senh o•:CG,-conheço o honrado ::Vlinistro elo l nt.'!"ior ; 

tenho com S. Ex. a3 m ·ais te- treitns rcl·a ç;õcs de amizade, c ulti\·o a sua c Uma com 

o mais dedicado carin ho. 

E' um hom em ele cara cter e u•m homem de saber; ruas quão longe está a 

compctencJa elo honrado Ministro do Intcl".ior para, com m ão.; profanas, poder 

decretar reformas no ensi n-o .medico ! ·Qu:io ·lo·ngc está o saber elo honrado M!nistro 

de se julgar au tori zado a immiscuir-se no cr.sino da cngcnhar:·a c m esmo no dO 

direito; porq_uc, Sr. Presid·cn.te, aquellc3 () U C meditam sobre esta ultima scicnci-a 

sabt'l11 quão d.H fi c il é OPg!a nizar o seu ensino, quão nccessario seria o concurso 

intelligen te, ca)l'az, de homen.s como o honrado .Deputado •;1Clo Estado de i::Vlinas, 

o Sr. !J osê Bonifa cio, q-uão nece.ssario seria o a.uxil io da ~ua compct ncia. para 

nconseJh~a r e advertir ao ~Gover·no e a p ropria Oommissão, Q 1JC ot·a ab re c_uão de 

seus direitos e prcrogat;vas c tudo en trega ás mãos do CVI"inistro. 

O SR. JOSÉ BONJFACIO - H ei de :fallar a proposito da reforma e rc ·pond rei 

a todos os pontos do cl iscur o d e V. Ex. 

O ·SR. AuGUSTO DE 'FREITAS - Sr. Presidente, devo pôr trrmo ás mi:lhas 

cons iderações, ag rad ecendo a V. Ex. a generosidade co m que n1c pe rmittiu pet·m·a

neccr na .tribuna c â (;ama ra a toleranciâ .coen que me OU\ri u . ::-.Jão c~mendo c te 

Pr0jec to, não posso emenda•L<O, nã.o ~ c.t emendai-o. ~ão se i emc~clal -o, porqu e um-a 

uni~a eJJt en-un compor ta cllc, c esta ê a retit'3cla do a rtl-go em q.uc está o tGo1·c rno 

autorizado a ra ~!er o que quizer .. Nr~. s i retira rmos este artigo, n reforma cahe 
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por s i. E:.mendar o projrcto em qualquer ou t10 ponto, para deixar ~sse artigo como 

base, 'ob a qual o :.11ini,tru se tenha de mover, não Be compadece com os m eus 

h::tb i tCii. Zelo a:; n1in has attribu ições, sou c·o.~o dos ·me-us deve res, para assu mi 1~ 

inteira a re;r-onoabilicl"adc do que faço. 

Quando a ~ama ra -pretender, um dia, decretar, com a utoncaJüa l-egislativa 

e a autoridade que te m, u1na r eforma da instrucçào •Publica, como acto s eu, qu e 

en volva a sua r esponsabilidad e, poderá d:spô r do ultimo elos r epre.'e ntan tes da 

Ncv;;;íio, co.mo seu co·l!a borador . .. 

O Sn. L u rz Do~1J NGUES - E ' o caso de um subst itutivo. 

O SR . . \U GUSTO DE FHE f'J'A S - .. . mfi·3, pat'a m e t ran,fonu a r em cantor, ao 

la do do emi nente 1:.\'linis tro, não, Sr. P residente, por muito que o r esp·eite, por 

iuu.Jto que o considere! (Mnito bem; mníto b em . O O?'(ldO?· é vi.va nwn'tc Ol'>n1Jriqnen

tad o )J clos S?'8 . D epn ta.clos. ) 

SESSÃO DE 30 DE SETE:\iBIRO 

O Sr . Serzedello Corrêa Sr. PJ·esidcnte, poucas p<~ lal· ,·a~ . me•1or 

nunwro a in da de cons iderações terei de f-azc t· nesl a t ribuna sobre o mons trc:o:oo 

projec to ora rm 1cba te . 

.Não fõ ra a mi n·ha posição de lente de ue11 a escola supe rior do Exercito de 

rn in ha PatriH, n ão fô ra. ter consumido ne5 !==.a profis:;ão OB •m elhores ta nnos de minha 

ITtocicladC?, os 111 eH1 ores ·es (orços e as ttnai o-;:c-3 encPgias de meu cntcncMm ento. de 

certo eu não es taria a es ta l1ora a occupar a :attenção el a Ca mara dos Deputado,, 

neste debate, il'IO qu al, na min.h.a O'J)inãio, •6 devem pon t ifi ca r, só ·podem dou trLn~ r 

os hom ens capazes c o• homcn.; com·pctentrs. 

O SR. MALAQUJAS GoNçALVES - V. Ex. é muRo competente. (A~Jo ·icu:los. ) 

O SR. SERZEUELLO CoHR:IiJA - A extraord·in·a·ria oração qu e ouvi pronu ncia r meu 

eminen te a·migo, o nob re D eputado pela \Bahia, cujo nome 1peço vcnia para dec l ina ~· 

o Sr. AugustJ de ~Freitas, um elo· orn a11nentos mais bcl!os da Cama Pa c .uma da c.; 

mentallcladr~ ma·s C'le1·adas da geração pr sente que fel icita a nossa Patrta, oraçãv 

que cnptivou a minha admiração e GJl C ·an ·astou , ·infcliz.m·entc, 1la ra mim, a uma 

obse r vação que importava. em Tapido dissentimen to cr.m aquillo que S. Ex. dizia, 

me obriga a vi r á t ri bu ml! •nesre debate, á occupar a •attenção da Camara. 

Dr S. Ex. cu pode ria dizer com a m esma verdade, com a mesma exac ti<lão 

c com a meH11a si ncCl'idacle aq ui llo que S . Ex. disse elo notavel :D eputado qu e 

honra a bancada ele. Pernambuco, o Sr. Arthu r Orlando: tão profundos conheci

men tes possue em a;·sumpto tãó t ranscend•ente e qu e diz r espeito ao que o espírito 

h umano tem produ zi do de -m a is ele1•ad o, n ota vel c cJi.ffici.], que, •h a m ·uito tempo, 

esta Republica d evia t er conf·er.'cl o ao nobre D eputado ela ·Bah ia urna das posições 

mai.~ euhninnntes en tre -a - mais cu-l min•a ntes qu e por acaso pos>a ter es te pa iz. 

Si isto não se tem ciado, não é, como di sse o nobre D eputado da Ba h ia em 
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1 elação ao Sr . . -\r tl1Ur Orlando, porq ue S. Ex. não se tenha ntregue cto cstuclo 

<lo c01JWtCr cio in t ernac ional (/a m cmtc iga. ( R i.>O.) 

.A causa !:ião oulrac"i , bem dh ·-ersns. 

Elias r e ' dcm, i :1 du bltave.lmcn te, no mouo pelo qual r ós ,-amos Jl!"atican lo 

0 rcglmen republ icano, nos defeitos da nossa educação polit: l, nos defl'it••< de 

caracter e de compctencia dos homens que por vezes tcem sido chamado< a decidir 

dos destinos dcs.te J>a;z como chefes, ccmo orga.nlzadatl'S do pessonl que deve occupar 

a s po. içõcs -de acção c de governo. 

r. Pre-oidcnte, costumo estu,l:J.r os outro começando por estudar a mim pro

prio; e, etn reJa~ão á m·nl~ a pessoa, verifique-i o seguinte: quando não cne t-lf:ldica vq 

no csttulo da· questõco> que e prendem ao commercio intemaciona·l eLa mantei~a 

(Ri;;o), tive" sempi·e a honra dP rep resenta •· nc.>ta asesmbléa a minha te.rra nnltll. 

VOZES - Com gr!B nde b r i'lho. 

O SR. •SERZEDELLO CoRR:f:A - Mai tarde, tove a fort una de, c011no ~lajor, com 

e:nanda r um dLstrict-o rnil itar c neRsa n1cs.ma occasião coube- me presidir á nrg;lni

za ção •·cpublicana do l~stado do Paranâ.. 

iFui <~iini tro, c dizem até que (so r ri1ulo) fui l~i~ni"t ro da sete pastas ... 

Nunca se me t-e usou o direito de ,Jeccionar 11>1 minha cathcdra <la E'cola 

~Iilitar. 

Passaram - e os tempo<, entreguei-me ao estudo de. tas que ·tõe· de comnJPrcio 

internacional, elos as.,Uoll'ptos que cnte·ncl em com a vida ccon{)mlca e finttnc<'ka elo 

paiz, e poJ· yezcs me foi n'Cg1:J.da. a .nünha cadeira obscura, ;mas de tra·balho, no seio 

da Camara <los DPpui:Bdos. 

E, si n a ho ra .pre<ente ten ho a fclic'd :Hlc de poder faHar nesta a5sPmbléa 

de nobave;s, não o devo inão á acnero~·i(!acle cln povo <le (.\lla.tto Gro•so, que vio 

na minha pessoa um homem persegu ido. mas CIUl' não tin' a a al•na abatida c que 

continuava a brmbalha1· na adY rsidade com a c:ncsma ft! a mC'ISnHt cnel'gia los 

f elizes. (Apoiado.~.) 

UM SR. DEPUTADO - A competencia c o pa trioti"llO ele V. Ex. são notaria . 

( AJJo iados.) 

O SR. SERZEDELLO CoRRJ;:A - As causas do aba~tardamcnto co ensino não 

residem, cama disse o nobre Deputado .pela Bahia, na brilhante oração que pro

nunciou aqui, Ol'ação das mais notave i" que tcrm ~ido prorcrida nn tribuna par

lamenta r des te paiz - não residem unica c exclus ivamente no poder político. !Cssc 

poder sem duv ida, corruptor, .porque tudo subord ina •ao inter esse pol'itico, com 

tHais verdade aos ~rossciro~ intt"l'l'SBe-:3 da pcqucna politica tem tra7.Jào gL~llld<'s 

males á ::\!ação peola interfert'ncia do egoísmo partldario e do mando dos grupo · em 

:lllsuiuptos Qncle não cle,·iam 'e r ~<cut·ados: na viela da justiça como na \ida dn 

administração, na qu stõl"s da organização, corno nas qucstõe que ~c .prenden1 

c toda a exi>•tcncia ela nepubiio-1, no$ d·<•partamentos que enlc.ndcm .ccom a dcspeza 

como no que entendem com a arrecadação, no ensino, na lnstrueção, m tudo 

accommodando-:'ie O.':i protegidos, calcanclo-.sc o n1crito, Yiol.anclo-~e o direito, tna

tanclo-s os c limulo., C'<nf'-m •·esol·n~ndo-- c tud{) por com·cniC'llcias do "'omento, 

creando-sc esse m a.r estagnado nele ni:io ha co:-rcn tcs de opinião. 
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E' ccl'l.o que este poder politico tem prod uzido males profundos, chamando 

muita,; vezes, pela nos!'a cond~sccndenc!a, a fazer -reformas na occa iõcs em q ue 

não ~c acha appare!hado pela competencia pat•a realizar essas reformas. 

Po:so contar á Camara um •Pc.queno .facto de hontem. 

Fui contemporaneo de um camat•ada que v inha d·os campos do Pnraguay. Este 

l10mcm tirou um dos cu1·sos maic> faceis da E 3cola :vnlitar, tirou- o tendo notas 

in fimas: abaixo destas notas, quasi que se pod ia d izer, só h•av ia a reprovação. 

'.rirou um dos cursos mai.::; simples, mais elementares, o1ais r·ud.i mentares. 

Nes..~e cur::io teYe ucmas noções ligeiras de preparatorios, e-studou •alguma causa 

que 'e cham;tva noções de direito e princ1pios do que <C chamava a arte militar 

c fortifi caçÕ().>, dadas por ·um •lente nobabiliss:mo, mas que tinha a preoccupação 

ele não simplificar ne1n reprovar atl.um!lO algu m. ,. 

Houve mc.<mo um al~:runo que tirou para ponto - pocler moderaL!or- c c~se 

nota vl'l .lcn te que ex.an1ina ,.a na cadoc·ira do cHreito pc-rgun tn \·a, insi!nua-ndo a res

posta cxacta, onde residia o poder mode rador. 

Sr. alumno, perguntava elle, -em que mãos está o poder n1oderador? 

E o alumno l'e511ondcu categori·camente: 

Sr. lente, não será nas mãos do j uiz de •Paz? (Hilm· i<la•cle.) 

O lente bateu >'Obt-e a mesa e d·isse: - Sim, do j u.iz de paz, porque o Im pe

rador, é o verdacle:ro juiz de paz deste paiz (Riso . ) Este a!u-mno, senhores, teve 

approvação plen;J. 

Pois bem, e~as ccmsas que tecm determinado a elevação do dcscredito e da 

incompctcncia, col'locaram e .. sc camarada, que mal COllhccia pret::.t.a•rntorios, na 

alta ad mi ni::itraç;;ão do paiz e clle fez U("na rcfore11a integPal .do ensino m.Uitar, isto 

é, decidiu do que havia de ·mais ser ia c e·~cvacl.o em rel·ação a scien cias, ao futu ro 

do Exercito c á defesa do p•a•iz; ellc que não tinha noções nem de chi•nica, nem 

de physica, nem de meca n!·ca, nem d·e 'boccas de fo-go, nem de construcçõcs mili

tares, nem ele nada de balistica, de nada cm(im do que reformava, destruía, mu

Ja 1·-a e transforma 1·a. 

Comprehenclc V. Ex., .Sr. Presidente, que cleante destes factos n ão h a que 

cxtranhar que o ensino tenha decahiclo ; que o ensino esteja. no govemo -republi

cano em certa profunda desorganização, dcca<'l·encia e dewrgJanização que não são 

maiore , Sr. Presidl'Of >, é isto del'ido ás condições de inte!ligencia da nossa raça , 

á sua indiscutível elevação mental de que ainda ha pouco deram p rovas tres moços 

em utn concurso brilhantissin1o na Escola de 1M•edicina, não se sabendo qual 

delles el'a. mcl-ho r, qual clci'les discorria -ccm .mais acerto dea•ntc ele homens que a 

intclligencü1, n expE•l i~:>ncia c o estudo sagraram aute>ridados . 

Em um concurso ainda h a pouco havido para medico leg:sta da polic!a, um 

moço, que completara o cur o havia talv-ez dOU<> ann«;, dava bambem provas de 

uma ·Jarga c e!ev,adis::ima envergaduPru n1enta'1. Si não fo.r.;scn1 e.~tas condições. 

repito, a nossa situaçflo cleantc elos erros que temos com mcttido em materia de 

ensino ~eria n1il vezes pC'ior do que é. 

:\las, não é só, Sr. Presidente, o pod r •Político não ê '6 c~ a intervenção offi

cia.l nos elcminios elo ensino, reformando quando muitas 1·ezcs não too1 coml)ctencia 



- 223-

para cffcctuar a r~forma; ê tambem esse <JU eb ram ento de todo~ os laços de dis

ci·plina e hiera.,·chia no ~elo d·c nos~a sociedade, de modo que s~ dá co.m o a-lumno 

~ o lente x·a>Ctamentc o que se tlá no mundo politico com alguns 1lOlit.'ccs c seus 

chefl'.:i; viYEcm da ab,Jica<;:ão d e suas idéas, dos seus }JrincLpios, das suas crenças, 

õa sua f.ê política, ao aceno daqueHcs que m~nd-am; ·como se dá entre os podrr:cs 

fcdcraes e estaduaes que vivem da cond-esccndcncia mutua; o poder Cedera·! fa

zendo todas .a·s concC'~sões ao es•tadual para não ·ter attrictos, não ter in.cocmll.nodos , 

não ter lutas c o poder estad·ua.l por sua ''ez achando que. tudo vae no melhor 

dos mund os, quando não se faz sentir dcantc da sua acção :o.bsol-uta e discricio

naria no Estado a interfcrencia do poder federal, naquillo mesmo que •J'ara bôa 

marcl1a da justiça e da administração só o pod·er federal devia, •c.onsu!tanclo o bem 

pub·lico, -curar e providenciar. 

Assim succcde com os ·lente!' e os alu m!los. Os lentes vivce.n ela lisonja c clog 

a•pplauso- claquc1!cs c este.; clit conclcscendcncia c bonda-de ás vezes criminosa dos 

lentes. Uns c outros se entc~dem c tuclo vac assim no mel hor dos mundos cami

nhan do e todo homem que Tcfl ccte sente bem como se vão i n-filtrando entre nós 

os elementcs dissO'l\·pntes que mataram a d·iscipJina, que. suffocaram estimulas, que

gera ram a anarchin . 

Stm; mataram ·a d iscLpUn a e, com n morte ela di-sciplina, Sl'. ·Presidente, n1ata

ram toda e qualquer idéa ele mo1·aliclad·P e de orde.m, que se trauuz ~empre no prin

cipio da ilierarchia pela su'bOI'dinação intclligentc ele uns e pela independencia 

honesta e cUgna ele outros. 

Os que tme ouvC'nl, Sr. Presidente, natura~hnente p·erguntarão no hu.milde 

orador que occupa a attcnção ela .Cama ra que providen·cha lembra para evita r essa 

série de anales? Responderia, Sr. Presidente, de um modo si mp:es : Eu mesmo não 

sei. Sinto que só em rc>formas não posRo confi•ar. 

Sinto que é preciso tambcm o h O<llEm. Sinto para o ens ino o que sinto em 

rcltação ás forças armadas, para que po~samos ter um Exrrcito c uma ~1arin ha , 

o que sinto para il1101'alizar politicam ente o paiz, para ter Ulllfl viela ele governo 

representativo l:oncsto : não bastam leis - não ba:Sta ucma sábia le i de organiza

ção, é p.rec iso ele t:lln lado ho mC'ns capazes, ·Pela sma t>Tiergia c pela sua tempera 

de aço, ele punir ·abusos, ele .ferir interesses iHegitimos, distribuindo com s:nceri

dade a justiça; por outr lado, homens qu e se imponha·m á consideração publica 

'IJCla sua provada com.p<:-tencia. Fóra dahi, Sr. 1Jl'cs1dente, façn111 as reforn1as que 

fizerem, dc.!:entranhC'ln dos archiyo::; c eles tivros o maior cabedal cientifico c nada 

de bom teremos produzido. E~tabelr.;;am a melhor ele' todas as reformas c a causa 

do ensino hu. de continuar cada vez mais dc~cnoraliz:1da. 

O SR. J.;:sÉ CARLO · - l:.vJ:as elevemos começar o exemplo aqui, por c:; ta Casa. 

O SR. JUSTJNIANO SERPA - Em matcria ele instrucção publica, j; to ê grave. 

O SR. SERZEnBLLO CoRRêA - A actual reforma, ora em debate, fructo indis-

cutlv01 d•a sabcdo1·ia ele uma notavel Commissão desta ·Casa, Cotnmissão em que 

tc.dos os seus m ennbros tecm dtl'Clo incliscuti\·elmente prova de su'bido nmo,· ao paliz 

c el-evada cultura •cientifica, já foj e\'idenci ada .pe:os O!'aclores que me precederam 

e ll1Uito particu!·al'mcnlc por dous que tive a felicidade ele ouvir - 0 nobre Depu-
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ta do por S. ' l'aulo e o illUtitre e dig no representante da Bahia, o Sr. A uguslo ele 

Freitas. Ucn <lcmonstrou o d efeito da re[orma. no terreno da logica QU e prc.;.idiu 

a coorde!laçào das diticiplina c o outro, com Jnãos tambem seguras, demonstrou 

os defeito> d" reforma no terreno da doutrina c dos principias em que s e inspirou, 

do.; princípios que dictaram as grandes 1:nhas do pro) cto no cam.'nho da regene

ração elo ensin o, porque ·a reforma dá âs congregaçõe.s uma a-utono11nia didactica. 

con demn and-:> a intc rfercncia no a.;;sumplo do poder •político e no cmta·nto eesa 

autonomia só exis te em illlag-em ideal, sem ·realicladc, porque ele fac to V'ae dorn.inar 

o pod r poli tico, ccmo nesse conselho organizado como quer o project<J, decid·indo 

de tudo, .resolvido ;por cima das congregações mud•a nca de 1Hog ra:n1ma de ensinQ, 

suppressão de cadeira;;, etc. e esc cons!!lho ê mutave l de anno para anno no seu 

pessoal c V. E x. e a ·Ga mara sabem bem como os homens ~c di v·iclcm €1111 mlação 

ás idêas, princípios, esco la.,; c systcmas .. . . Quantas mudançns não se farão de 

anno para anno? Onde será pos.sivc l no ensino a pcr.sistencia, a con tinuidade -

Clllfil!ll m.11 sy~tcma? rru do YiVCrá COI.llO UUl ébriO - .toma do ele v ertige 111 - O Cil

JandO- sem firmeza. (.4qJoiaclo . ) 

Debaixo do ponto de vista da coordenação elas c11ntcr.ias, Sr. Presidente, o 

nobre D eputado por S. Pau·lo bem cli~se, clatct vrni.a, a comp etencia elos membros 

da Oommissão, que ha•V'ia no ·projc c.to erros que só se pocli<~m explicar por verda

deiros equivocas, tão g1·avcs no dominio el a logica c das convenic-ncias do e:1sino 

era m el·les. 

Es.,a <l istincção, •por exemplo, entr e calculo ;l.lgeb ri.o e algcbra; esse cal

cu lo nlgcbrico integral , lcccionndo cn1 ül!n curso elementar do qu e c~Ra algebra até 

equações do 2• s:ráo, lccclonada em uu1 curso superior ; essa di;tincção .anachro

nica, velha, antiga como Euclyclcs, ela geometr ia em p la·no no esp1<,;0; esse estudo 

r ed uzidíss imo da math C' matica, el a physic~ t:;t:an a n.1ecan:ca, da soc iologia se1n o 

conhecimento el e scicncias que ,ão funcla mrn tu cs, tudo ê grave e serlo. 

Eno n a adopção dessa antiga denominação - •geometria. plana - geometria 

no e~paço, porque nas qucstõc.> ele rectifi cação, nns queRtões de quadratura, co mo 

nas questões el e cubatura, ·e~rn toda concepção g-eot!nctrlca, cmCim, a noção elo 

espaço ê fundamental. 

Quer no caso de linhas, como da supcl·ficic, como dos volumes, a noção do 

cspaç.o é, no dominio geometrico, uma noção cssrncial, fundamental, uma noção 

sem a qual .alJsolutam (.;ntc não púd~ cx isth· a g·eometria, ncn1 e!J a l)Odla ter feito 

'o progresso que fez. chega·ndo ã larga concrpção de Desca rte~ na celebre geometria 

geral. 

Sim, S r. P 1·cs idr ntc, porque as linh·as geomet1·icas c as superfíci es, como os 

volumes gcomc tric o;-;, outra causa não são Rinão fôrmas do pensatm ento, ou si qui

zerem, como já dizem o·utros, fórmas das cousaR tomada~. fónnns do pe~samcnto 

pelo conhecitmento orgnnizado das causas. E para unY caso como para 0 outro a 

noção do espaço ê fundamental, essencial, imPl'Cscinclivcl. 

Além disso, o estudo sobre as llnhas, o estudo <obre as superficies não se 

.fazem sinão como ba$e para o es tu do dos ~·olumes paPa se obter o cles idC1'a iÍtm 
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final dR gennetria; a medida de todas a.~ .gran ezas geometricas - linhas, super

!icit ·, volu_enL':-;. 

NOO nã.o mcd im<>.s as 1linhas, mcx:lida quatii SC'rnprc feita 1 or procc~sos inJi

rc-ot.o' , mesmo no caso da linha recta, u Jlla:s simples de todas, sinão pa;,a deter

mi11ar a n1 edida das tiupcrfici4.!s e fina:mentc a doo volumes. Ensinar geometria 

<la, linhas, enRinnr o probl ema das rcctificaçõc>; c deixa,r de J<ado as quc"tõ s de 

cubatura, é nack1. rn~inar; é cnsin.ar errado, é um ensino castrado. 

l.,luu dizer de:;s:.t diff rença entre a algt•bra c calculo alg~brico? IDes a algebra 

cump!c l.a C'llSinad:t -C'.m um curso s imples e 'desse ca lculo algebrico en in adu .a•tê 

equ.açõ<"s do 211 g ráo em um curso upcrior'? Nada - jsso só se explica por u.ru 

irn•fit'Ctilf ctJUi \'OCO. 

Ainda, S:·. Preõidente, o estudo da phystica, o estudo da chionica, s m os conhe

cimentos preliminares essenciaes para o estudo d,cstas scicncias, em nada. em rela

ção á mecanic-a, em nada et!n r<>lação á astronomio1! E no em tanto, Sr. Prcsi

<1<-nt~. um dos cercbt·os mais bem organizados que a humanidade tem pos.sÜido 

dccl..~rava , demonstrando de modo irrefutavc-1 , que o problema physico ruals ~Im

pie><, •mais elementar, é ~pre mai.,; difficil e COtm"'lica{}o do que o mais dHlici.l 

e cont jJlicado proble<IHl -a:stroncm!cn ou m<>cani<:o dellcs dependrndo, a clles ~ub

ondinado. 

Abordar o es tudo da, physictt tHI da chimica, (";tudo que devoe Ber t)orfeitamrnto 

bem feito, .se~g·uido da biologia para poder a bord:w: a p.syc'hologia e a ::;ociologia 

sem conhecime-ntos que ministram a ut rcunjca e a astronomia,. é estudar fan!asias, 

nü.o ê t'<>tutlar cousa ~êz·•a. 

•=-<ü.o ;;o estuda"' noção~ scienlificas de qua,Jquer ca racter sinão com o intuito 

de ch!'gar a um resultado pratico c 'lltil. ~ão se estud am os factos geometricos, 

os faclo;; mccanlcos, etc., sinão com :a. preoccupação de 1-eS!Olver o probl ma capital 

dessa., scit>nc.ias , •is to -é, attingir o f i'll1 que tem em vista, bem dHferenle disse 

que c chaona o objecto {}e cad.a um a . O objecto de uma sciencia ê o seu vasto 

campo de cxplot"ação. Ahi lt;udo é in vestigado, tudo é apre'Ciiado para chegar ao 

fim da scicncia, qu-e é o seu problema crup ital , o seu destino ultimo, é aq·uelle ponto 

Jhll"a. o q ua 1 -conv-ergem absoluta mcn te tocloo conhecimentos adquil·ido . 

.· ós, por exemplo, no do.minio da goo<:netria, que estudamos? E tu'da.mos um 

:-s(•m numero de thcorcma.o;:;, de llr incipio. sobre linhas, sobt·e fôrmas conside raà'8~ 

DO' plano e.no <' paço; c tudamos, po r exemplo, e~se celebre thcorcma do quaclrad(J 

tia hypothenusa, tão notoavel e tão i<nportante, que no tempo dos grrgo:;, era (I 

symbolo da sciencia, e'ta'lllpado em todos os roi[icios, onde se praticava a scien

cia; e<:>tudamos UoJII sem numero ele PI'OlJriedadcs das linhas c d·as figuras que cstu~ 

fonnam cem a preoccupação final de r esolv-er o problem a da mathcm a tica, o pro

blema gcometr.ico, i.sto ê, determinar a medida das grandeza.; , das Unhas, da Rupcr

fi~ic c dos co rpos. 

Nós •podemo.~ esludar, si qub-A>r m, a astronomia praticamente, dizer o nomr 

dos planeta . admirar a bel!eza de s ua luz, fazer :applicaçõe:s, por exemplo, da 

photog•·wphia, dos corpos ce'Ies-tcs tirar imagens e appl•i'car mesmo o me.ilhodo ncces

sario 1>a m <:onhecer ela natureza especial das m ate ri as que constltuem a atmo<>-
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phcra solar. M as isso não é p ropria·m~ bc a sci encia. Is so sem conhecim~n te>: das 

le.is que re.gu!am o movimento dos cor.pos do n0€so systema p!anetario, iSil.Q é 

muJto ut•iJ, .mas para a poesia, para a ic.ua.glnaçã·o, nunca para avigorar o espirito. 

A astrono-mia, •scienci.a, n ão se estuda oinão debaixo do TJOnto de vista gcome

triC.Q c mecanico, i sto é, com a preoccupação de re olver o •problema capital da 

astronomia, q ue é determinar, em um dado momento a passagem de ·cada astro 

pelo meridiano terrestre do ·observa dor. E esse ~.studo que a Commissão aban dona 

é ma:is factl que o da physica e da chim ica qu•e mand·a ensinar. 

DcbaJxo do ponto de vista geomct r.ico, a Camara .sabe, n ão c,;tou contan do 

uovid·adc, a astronomia attingiu á sua positivid•a~l<c, •podemos dizer, des de os egy_ 

pcios ou si o quizermos dizer que mais tard·e, com <>ertel>a, desde o tem po dos 

gregos. A geometria applicada ao céo prod·UZ!u a ex plicação da precessão do• equl 

nocio~. a •previsão dos <:Cl:\"Pties, proclu7.iu, d ·entro do systerna de rp,tolom eu, a 

explicação do lliOvimento dos p:anetas internos e extet·nos. A astronomia foi, desde 

es;;e tempo, uma vercl•adeit•a scienda quando nada se sabia da ph ysloa e da cbi

mi~. Debaixo do ponto de vista mcca11.ico, airrda atti.~giu á ~J{)Sitividade depois 

da descoberta el e .Newton, isto é, depois que elle estabeleceu o .princ>pio gerR~l da 

gravitação c poucle veTificar esse principio pela desoobel'ta do caso elo movimento 

da .gravita ção á supet>ficJc do no~eo •Planeta, 'isto é, do <:aS{) da gravJclad•e, desco
berto por Gali>leu. 

Mas, Sr. Prcsiclen te, estucl a.r pl1ysica o chlmica, sciencias de-pendentes profu•n

damcnte el e sciencias a1n·teriores, serro -o e tudo dessas m.à tcl"ias, não me ~parece 

aced:;Hlo, nem convenicn te. 

·Não ·Sei m~smo, Sr. Presldeulc, por que a Commi.;são aba.ndonou, tão ·larga _ 

m ente, na enumer ação das materi.as qu dev~m fazer ·parte do ensino secundar;o, 

o estudo de ccrlrts e-specialidades da math onatica. A mabhema.tioa é um instru

mento de log'ica tão profundo, tão extrao·rclhnario, que alguns philosophos faz·em 

da math mntica a verdadeit•a e uni R logica, ta•nto ell:a. ,1Jabitu·a o espírito ao raci.Q

cirrio, tanto ella ensina ·a pôr em jogo esses dous grandes instru mentos a que o 

espirito humano deve tudo o que a sciencia tem •prod uzido, tod{) o seu progresso, 

a. J,nduccão e especialm ente a d cducção, o primeiro elevand{) o espírito, ,ele casos 

particulares a casos gentes, pct•mitUndo as grand•es d escobertas, e o segundo 

tirando desses prindpios que se impõem, de cerras verdades, que a C{)TIScicncia 

humana ;acceita Jogo como evidentes, conhecidas sob a denominação de axiqmas, 

uma sério de conse'quencia, de p~incipios que coordenados C0116tituem" 0 scientJ!a 

humana, Jorma m e-sse 1argo patri11110n:io que vem cres.cendo d-e geração em g-eração 
a Hllumina.r a arte, a UJ.uminar a in·clustr'ia {[U e através dos seculos vae edu cando 

{) sentimento hu mano e melhorando as condições da vida elo homem e 'dO. ag;-wpa
rnentos que fórma sobre a terra. 

Sr·. Presidente, outro. erro, . i m e: permitte a illustre C{)mmli;sã{) e digo erro 

sem i•n tenção d e melindra r a s ua competcncia, e é porque n ão encon tro uma pala

vra que signifique m·elhor o meu modo de ver; erro q ue provém, n aturalmente, de 

ltiit certo equ ivoco o u mesmo ·ele um ce r to pomto de vista differen•te claquelle em qu·e 
me ach o coll{)cado . .. 
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O SR. AFFONSO COSTA - Os c nos que V. Ex . apontou figuram em program

m.a.s d~ nações mais .civilisadas. 

O Sa. SEHZEr>ELLO CoRRJ;lA - Is.~o não quer dizer nada. 

De duas, uma: ou não teem fundamento sério, scientifico, as observações que 

estou for.mulandQ, c ICl evcm ser desprczatdas, ou cllas teen1 cabimento, são reaes, 

vcrda.dci'J"as, aszentam em ba.se sciem1ifica c solh1a, e demonstram o engano, o equi

voco da illustre Commi.ssão e não ha razão pllra se persistir nelle, só porque em 

programmas de povos mais adoontadc•s se encontra o Vl1esmo erro, o mesmo eq ui

voco, o 111esmo engano. 

Sr. Presidente, outro eq uivoco, e para nim de caracter gra vc, já pviden

ciado com eloquencia ~õcd u ctora , com uma logica que arrebatou a Camara, pelo 

nAJbrc Deputado pela Bahia, o• Sr. Augu.sto de Freitas, é a collocação final da 

sociologia, fazendo parte des a or dem de estudo a que a reforma chama - o en

.sino secundaria. 

·Senhores, os conhecimentos que fazem parte daquillo que o philosop.lto da 

escola positivista chamou - a sociologia, a physica social - isto é, a syntt.cse 

vasta, corn,plicada, difficil dos r.cn.hccimento.s que dizem respeito ao homem e ás 

socicdatcl cs hmrnanas, são tud o· o que o espirito human0 1 o que a sciencia humana 

tem de mais difficil, de mais C(}mplcxo, porque os phcnomcn cs sociu c.s são de todos, 

aquelles exactamente que comportam para s~rem produzi.d cs, a maio r e a mais 

extraordbnaria somma de factores, de modo que é difficil apreciar a acção dcssC<S 

factores, o m o·do d e agir em intensiõade de cada um delles, para se poder pcrce.bcr 

e desven<lar as relações que ligam o p.henomeno á causa '() U causa . ., que o~ pro

duziu - isto é - a lei . 

Comte tinha razão, quando dÍ!l'se que o phenomcno social, mesmo o mais 
I 

s i.tnples, o tllai's elem entar, o Jnai s iln·co mpl cxo, o m ais facil, 1nesmo aquclles que 

ca.hcm mai.~ ratPidam.cnte sob a inspecção de nossa intelligencia, é sempre mais 

àifficil, mais com.p.lexo d'O que o phenomcno; já não digo o .phenomeno astronomico, 

physico, chimico, mas mesmo do que o proprlo phenomcno biologico o mais 

elementar. Senhores, elle o demonstrava de modo evidemte por uma concepção 

~imples, bellbsima, arr.ebata<lc·ra, quan.do suppunha que no Universo, po•r um 

instante parasse o sol, centro do nosso m ovimento planetario, não haveria mais 

luz, nem movimen to·, ne-m calor, em -electricidad.e, nem som, nem os phencmenos 

de com.posição c decomposição. 

A estructura como que desap,parcceria, tudo amorphc, a vida .não podia mais 

viver; mas, no emtanto, •si o ·spirito do hcmem pudeEse subs;i ti1·, ellc teria diante <lc 

si - grandeza - fôrmas e posição _ isto é, phcnomenos da mathcmatica. Depo·i 

com o movimento havia o phenomcno mcca•nico e astr·onomico, dcpC·is com a luz 

_ e o calor apparcciam os phenomencs pbysico , acarretando os phenomenos da 

CLLllJJOsição, c, es tes, por sua vez, o phcnomeno da vida. 

Mas, só depois do apparccimento do phen cmeno biologico é que podia exiBtir 

o homem e com ellc o apparccimcnto da espccie dos agrupamêntos humanos. a 

vida social, os phenomencs sociaes que soffreriam to{] a a série de i·n fluencias, 

á acção dos phcnoménos ma us grosseiros e inferiores. 
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E:sta mesma concepção, St·. Presidente, se comprehende bem, raciocina-ndo 

do cutro modo. 

Nos phcnowcnOt:; sociac.~, o ('lemento activ~, {) elemento que age, qu os crca 

é o proprio homem. Mas, o hcanem indivi c1 ualmente é um organismo que se nu tre, 

que se alimenta e que soffrc por co!lli.cgulntc toc1a.s as conseq uencias da vida, de

vida.;; ás diversM acções chimica.s ; c, ao lado das acçõcs chimicas elle supporta 

as acçõoo physicaa, ~ differentC'S modalidades de ca1or, de luz, de electr!cidade 

c de pe.~o. Ao lado destas, clle supporta todas a.s acçõ"s astronomicas, m ccanicas, 

porque. Sr . Prc~ide>n te, cllc habita um planeta, um corpo celeste que <;;C m ove, 

ob.·wur.acllentc, é cc1·to, 1nas que se m ove atravez deste -espaço sem tcrmQ., sen1 

fim, ao rc-1or ,!o astt·o centr a l , que ·é o so l . 

C cm o, poi.s, Sr. Presidente, c r emos q ue J)heno m enos sociae.; sej a m, como são, 

os _ma is complexos e difficeis, aquelles que cXlprimem na sua coord enação e na sua 

genera lização, un1a sciencia a inda, por dcma.i,.:; atrazada, embora não se pcs~.a 

negar que será de facto uma verdadeira sciencia? 

Este juizo, Sr . sPrcsidentc, com relação á occiologia, encontra -se por uma 

notavcl coirnci•dencia, por assilll {] izer, no espirito de todo.s os grandes ·philoso 

phos que tecm lido a gran lc felicidade de po-ssuit· aqu il!o <JU C se chama o conhe

cim ento integral. 

Todos a consid era m a mai.s difficil, a mai.s a trazacla e a m ais complexa das 

~ciencias . To los entendem que para estu dai-a é preciso ter o e.;p irito apparelhado 

pelo estu do de tod as as outras e;ciencias. 

Comtc fez a sua cla,;;.sificação e adoptou o principio da prioridade, da gene

ralidade decl'csccnlc, ou da co tu plo""idade crescente c da inclcpendencia. 

Poi~. bem, Sr. Prcside"nte, apreciando todos C•S ph no1nenos que ~.e ,paseam 

no univt•I'SO, perscrutando as scicncias •ouc investigam as leis que regen1 esses 

phenomenoe, ellc chegou á evidencia de que os factos sociar.s 6 podiam ser e-stu

dados dep O<i · el os factOR biologicos; estes, depois elos factos chimlcos; eslPS, depois 

dos factos phyo;:.i cos ; e, finalmente, estes u ltimos, dcpoie dos factos astr onomlco:;;. 

Deixcmc;; o chefe da escol a posit i v i sta c v o•lvamos o csp il'ito •para outro ,phi

losopho, para o gmncl<' Spencet', uma elas m entalidades maie cx traordinarias nue 

a humanidad tem produzido, o honn cm de va~Stos e enormes c cnhecirnentOts i•nte

gra0S, de uma com petencia capaz de realizar aqu!Llo que se dizia de Humboldt : 

conhecia desde a planta que estava de.baixo do· pés a t ê o movimcntp d cs corpo.s 

celestoo que e. totvam acima de su a cabeça. O chefe da escol a cYo lucioni"'ta é da 

mesma opi•nião ele CocnLe. Para elle as ·ciencias são ab ·tr acta.s, ahstracto-concrctas 

o c O<n crc tas . 

Nas primeira-E•, onde se listingucm as relações, segundo a" quaPs o;; phenomc

noo se apresenta m desde logo, ell0 co l loca aq u elles que· es tudam 0 espaço e 0 t empo, 

i<Sto é, aq uelles que estudam as relações de coexi stcncia c de• succes.são : a Jog·i<:a 

e a mathematica. 

Depois dessas vêm as s-ci cncias a·batracto-concreta.s, como a physica e ch i mica, 

isto é, sciencias que estudam o phenomeno não oomo se dá, mas apreciand0-se 

isoladamente cada modo de .,-er da for~ a . E:mfim, a.;; sciencias concretas (}n<ie se 
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estuda o phencmeno tal como se dá, com a sua complexidade enorme. Ahi tuda a 

generalização ê mais difficil, as ]eis são expressas .por tcn<lencia, on<le não h a 

campo para essas leis simples •que ~e traduzem por uma expressão analytka 

como a lei da gravidade, como a Jci dadilatação dos gazes, etc. 

Sp-cncer cnl!oca exactamente a hi, em ultimo Jogar, a sociologia. 

Al'ém deste, temos ainda um outro philosopho: Ampêrc. 

Ampére di~ e diz mui-to ·bem: I«A. sciencia abramge tres vastos departamen

tos - a natureza, o ohomem e a hu•nanidade». 

O e~.tudo da natureza exige conhecimentos precisos, c-~peciaes, s< bre a quan 

tida.de _ fôrmas c mecanismos: é a mathematica; c dos proce.ssos de cxperime<n

tação : é a phy.;;ica . 

Então ê que ~'SL' pôde estudar· a natureza, primeiramente em ·"CU conjunctu, 

isto ê, cosmolcgia; c depois em seus detalh~ .• isto é, a his toria natura l, incluída 

ahi a mineralogia cc mo e<>tudo parlicula1· da propria chimica. 

Depois deste estudo, ê que cllc admitte aue se possa estudar o homem no 

:Sou ·tríplice aspecto: 15er physico, ser intellectual e moral. 

Como ser physico, tem um corpo a estudar e uma saude a tratar. Como 

ser intellrctual percebe as sensações e as leis de um mundo superior - mundo 

do pensamento·, •que é .p r eciso estudar €m si. Como ser moral, compenetra-se das 

i·c!açõe;; <la intelligencia c elos cor.pos que o cercam. Ellc, porém, n i'co se con

tcn ta co.m o verda deiro na zoologia, o bem .na ~Jsychologia, elle estuda o bel! o na 

csth siologia, e 'Cla.l'.i nM"cem a.s.pincções para o bello supremo - Deus e a Th~O

gnocia. Só depois permitte Amp re o studo da humanidade. 

A J,uman;dacle é a collecção de htmens no pa.ssado, no presente e no futuro. 

Se encade ia a travez elos sccul os lJCla litteratura ; ~eu passado vive na historia; e 

seu IJ)r~•cnte nol -o mostra devidamente em agru1pamentos tendo suas tcndencias, 

sua economia, .suas rivalidades, suas leis. E' ahi que está a sociol cgia, comple

tadil pela ecl uc!ação que se refcr.e ás gerações novas. 

Vê a Camara que .por consen.so unanimc de todos. os philosophos, o que se 

chama sociologia é sempre, exactamcnte pelas difficulclades, pela sua complexi

dade, pela série .de factores que contribuem para a sua formação, é sempre c~lu. 

cada no fim, como termo final ele todo o estudo, depoi.~ de largo c j)l'l>fundo pre. 

parO< scientifico capaz de dar ao espírito, com a logica e o methodo, os rneiu.! 

de abordar o.s phenomenos sociacs CJUe, como a Camara sabe, são os unicos aue 

apresentam em sua unidade, cumo o crystal, varias facetas. 

· Oe phenomenos mathe111at1cr; s, physlcos e chimicos, só teem um aspecto; o~ 

phenomenos sociac.s, .não : na ,ma unidade clles apresentam o lado economico, " 

lado jurídico, o Jade. moral, etc . , m cstrando isto a difficulda d.c que ha para su 

poder a borda r 0studo dessa ordem. 

Cheguei ao ponto fina] de minhas ligeiras e obscuras con~·iderações a respeit" 

do proj.ceto. em gebate e passo a me r eferir ao pequeno clissentimento, acreditv 

mesmo 'JUe devido a não nos termos entendido relativamente ao que entende v 

.nobre Deputado ,pela Ba·hia ,por sclcncia que e":ternei quando orava brilhante. 

mt'ntc scbre o a·ssumpto S. Ex. 
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De inteiro accôrdo com S. Ex. na txplanação que fez, nas cen.su ras. a meu 

ver cabiveis sobre a collocação ela socio logia na série de estudos Que constituem 

o ensirno .secundaria· . 

A divergencia ê quanto ao a lcance a dar ao termo sciencia que en tendo bem 

caber á sociologia . 

o SH. L UIZ D O.M INGUES Koo to cl os previamos QUe a .cJivergencia era apen" " 

e.ssa. 
O SR. ·SERZIDDELLO CoRRJllA - Sou daquencs que teem opinião arraiga.cJa ele 

que esta vasta synthese de conhecimentos que se referem ao hom(;m, aos agrupa

mentos humanos, ás sociedades humanas cons tituem inques tionavelme'llte um"' ver 

dad eira €Cicncia . 

O SR. AI'FONSO •CosTA - Mas não para figurar em progra.mma .cJe ensino 

secunda rio. 

O SR. FERREIRA BRAGA - Isso ê outra ques tfuo. 

O SR. SERZEIDELLO CoRRJllA - Sómente aq uelles m e.str es que n1 e orientam neste 

sentido já.rmais cogitaram .de fazer da sociologia aquillo ·que se chama sciencia 

exacta, como a mathematica . 

A sciencia exacta, 'ê ~cmprc un1a. meia scie ncia. 

Só os ph enomenos de certa ordem comportam relaçbed de quantid~tde e QUali

dade, os phenomenos superiores .cJe ordem p.sychol ogica, d e ordem biologica, do 

d'omi·n·io ·da geologia, como do domin io da sociologia, tão com:plexos, são res u l

taélo de tantos facto res ·que é a·bsolutament e i!11JJ)(}~·s ive ) qu e o espirito humano 

nessa coordenação tra.cluza p or expre.ssã.o simple,, precisa e facil , Quantitativa, 

os conhecimen tos qu e delles t em os . 

o' SR. FF.RREJIRA BRA.GA - LY.Lesmo no .cJominio math ematico o <]U'e s·e charn.a 

lei é a silll'ples ·a<pproxi•mação da realid'ade. 

O SR. ·SER.ZEDELLO CORR:!l:A - M as o chefe da escola ev()!·ucilonif:ta tinha Tazão 

qua·ndo (]izia qu•e todas oa,s vez•es que ha uoma série determ1nada., coordenl!)da, de 

factos representando uma •cm·ta e .deterrn'i'nada. genera•l•iza.ção, .h:a .sc1encia. IDm 

biologia, 1Jsychologi-a, geolog1a, etc., as pTcvisões n ão são s:·não quaHJtativas oe 

nil,g•uetn dü: que n ão soo sciencias. 'Sempre, pois, que appa recc uma cer ta e d eter

mina.da g'e<rremlização n essa >Co ordenação e •n.essa g.en el'fl·lização -ha um a scienci•a, 

embora possa •amanhã cl esaopopa recer a doutrina que .servi·u pam cOO'Dclenar e cxpli

ca.r os factos subst·l:uidos por .oubra. 

O SR. C.ASTRO PINTO - V. Ex. dá Jog.a r 'Para um apaDte? P.a·ra mtm, o caro:

ote" d e uma sciencia é a 8Ua ·parte àog.rn.a.ti·ca : quanto anenos se discute sobre 

cl la., m ais scicncia é. Assim, à :i.scute-se m enos sobre m athematica ao que sobre 

soelio!Qgia , e C.'i•ta ll'lt'ma, s·obol'e a qual se cHscu•t e ma•is e que tem sua na.tm'Oza 

clog.matioo mai~ fal livel, <póàe não ser ainda cons'iodera da ·u>ma. sciencta. 

O SR. .SERZEDELLo .CoRR:!l:A - •Sr. 'P ,rooiclen t e, os mesmos factos que se dão 

com a. sociologia, como d'Lsse, dão-·se em relação á psychdlogia, como em a·elação 

á ibiol·og.ia, con1o em relação á geolog·ia ; no emta~nto, 

de <l•iz·er que a biologia, a. <psycholog'ia e a g>eologi~ 

sc iC'ncias. 

espir"to nenhum € caopaz 

não -oonstttua;m de fa.eto 
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O SR. CASTRO PINTO - Mas a geologia é sci•encia de.scriptiva, não é funda

merutal. 

O SR. SERZEDRLLO CoRR:I!:A - Estou f.a llando em •gcnlll, t:·atanclo elos ca·ra.cteres 
de scien•c}a em g~ra1 . 

•Com o .diz:i:a, •Sr. PrestdBll't e, -p~lo !facto cle não s er poss~v<:!l no ca:mpo geologico, no 

ca.mpo biologico, no ca:m·p.o psych ologico a cx.j)ll'e.ssão positiva de !~i"> de .o~'dcm quun

titotiV>a .si-mpl·es, como~ uona lei •amalytica, como é a lei d•a gravidade, como é a lei que 

regu'ia a <J,Ha•bação dos ·gaz-es, mem ·p.oo· ~·sto um e.,piirito aff-eito aos ~stuclos scientif'icos 

poderá negar o caracter el e scien·CJia á .g•eologia, á biologila, á •PSY'ChOlogia. 

O mesmo se dlá no domí nio 'da sociologia; h a, ind:iscwtivelmente, em mu·itos 

casos coo~d·ena.ção elos fact os, •ha <ind·u·bitavelmente certa e de:ermina<'la •gcnerali-

7.-a ção. 

As ,[eis se eO\"])l'i>rnem .ahi, par tendencias; e, €mbora a•ma·nhã ou <:l cpois poosann 

dcsap,pa:recer as d oU<trinas. as theODiati, que serv-iram para coordenar •es•sos ,factos 

e para lhes dar ·o ·cara>cter de .gene.raJiid•adc, nem por is-: o se poderá di·z~r que n·ão 

se- e:stej,a ·no 1do.mini1o de w 11a scieilcia . 

.Pm~m itta-rne a Calnara que .entre, U,ge.i~amente, nessa •p1equena digressão. 

No clominio <la astronDrm'ia - -sciencia •d'a•s m·aâs seouras, scienci.a de u1na 1a.rg.a 

e profun·cla pos itividade, sctenc·ia in.discUJbivel - no dominio ela ast·r(}nOmia, du•rante 

uma. larga sér.ie d·e amnos, du;ra'11te s·eculos ex,is'tiu o que s•e ·chamou o sy·s.tema de 

Ptolomeu, •Coond·enando 1:(}dos os ,factos ·nsvnooomicos, cxvlicando-os •tOdOti de um •nodo 

extra{)rclinàr'io. 

Só mais tuede, qu.ando a'J)pareceu um f.acto nOVlO, que não ·poud•e ser ex.p.licu.clo 

pel·o sys·t;ma de Ptalom eu, foi que suu-gi:u o systema ·ele •Copcl'llico, substit>uindo- o 

com uma dupla va•rutagem : ex,p.Ji•caT o facto novo, explicar os out:-os faJctos de 

um modo mai·s simpl:es c mah;; ao .alca.ncc do en:tendimento ·hwm.llno. 

tUM .SR. DEPU~'AIDO - E ficou ftmd.ad•a a astronomia. 

O SR. SERZIDDELLO ICORIRillA - Fundada com caracter ele previsão, de s·ci~n<!ia 

positlV'a, j á o >estava m •uHo ante.:; do sy·stcrna de Cop rnlico. No ·d·e P,.olmneu a 

precc.o;;;ã-o el os cqu inoxios, o movilmcnto dos planetas interioees e ex teriores, e<m 

firn, a prevüsão elos cclyvs~s de·tenminanclo com tal scguu·a.nça que .a inda hoje <JS 

calcules feitos não estão mddd'fi.cad-os ·e os pheaomenos se r erulizam com a maioT 

cxndticlão, tudo esrt:ava <!on hecld·o. E isso ê uma soiencia - :is:so -é uma scilencia 
positi'Wl. 

No tPro.p.rio dom i•n io <J•a astronomia, mõs, em nossas ·escolas, com a audaci:a que 

ilá a ·meia sc iencla, a lum nos e professores, :quamclo ,~ orn as i.nte t·rogados sob:re 

a %'i da ·:gl'avit.ação, dJi z;emos lrrnmedia.t:amente que "os corpos se att·ra•hcm na .razão 

directa das m asoos e na i·nv·ersa Ido q u a.drado das <J istanci·a.~» . 

.'\h ! ,Mas quem fôr m~éti1:ar n o ~ivro -d~ Newton, queun fôr percorrer as vaginas 

m emomvelis dOI!! P 1"in,cii)J'ia, h a <:!e vêr qu<J o s•a:bilo 'inglcz, corn o·utra mod-estia d1iz 

simplie€mentc •que "as .cousas se p assa•n como s.i os co1:pos se attrahissem na razã.o 

dir()Cta das ma,ssas <l na inverna d·o quadrado das ld'i.SitancLas». 
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Quet d:z~r: 
«·Cotn esta construcção, -eu explico lodOs .os factos; 1111as i·gnoro 6i ella affi·rma · 

a v>et'dade, ·não sei si ella é a rea·l•idlLd~, ou si amanhã esta ·m<><>ma construcção, que 

ren1 'Produzido os resulta!dos ma;s efficaz.es e mais estupendos no d<Jm·ini>O da 

clciencia, te-rá de ser sub!<lituida por uma outra.ll 

O sa.bio ingle>: tinha ra2ão, 110::-que, estabelecendo a theoria da em.is.<ão p.ar>1 

ex.plicar a 1uz, o calor, v'.iu, a1nda em vilda, ·baquear e ser ~ubsti•tutcla p<"la 'th~rla 

das o.n<lulações. 

Seruhores, no d·ominio d·a "Chimi~a scgttra, scicncia certa, cuja positivkl~x:loe ·n'in

gueun contesta, no demônio <la chirnica vigorou, viveu, teve fõros de cidad-e o que 

se chamou u dual'i~mo de :Berselius. 

E a explicaçã-o de todOcl os factos chimicos <lerutro 'd~se <lua.li&m<J, e a expo

siçã-o d\) •tudo nessa cons-trucção era tal, la! a impo;·tancia do duali~all-o, tal a 

autoti&a.de <lo sabia sueco, que elle .possuindo um p queno 1jorm1•l, f"<::to nOV<J que 

nãoo e>ra alli r ememorad·o, não tinha imporltancia, ninguem lhe da•va valor, ninguem 

lhe dava a "uenor cons•i'd•eração. 

P>Ois bem, o d wa•Jismo fez de cobertas, fez a clümica, explicou, coordenou uuna 

série de factos, desvendou corpos e àeante dos estudos d-e D'umas, L<au.t·ent e outros, 

dcanrte d·o estudo d~ substituições, ·cahiu; e quamJo se espera v~ que a chf. miea 

SI.! def'mOl"onassc, surg.i'U U'ma outra JCons:•rucçã o u·bjectiva, sem duvida para e..xpli-· 

car o" factos noV<Js e é esta que está ·d<omioondo n-o ca.mpo da ociencia, qtHl está 

consltitu•indo o que <::hama•mos chvm:ica positiva. 

Que admúrar, Sr. Presidente, que em reLação ao,s fuctos soclae.; muit-o mais 

com<pl~xos e di[ficcis certas const;·ucções passem, vivam como s<J.mbras e àesappa

l'P~arn? 

Nãoo, ao terminar, Sr. Presidente, ao deixa r a trrbuna, 1(; ndo d<! .pedir á 

CRlll1<ara desculp~s por ter abusado da sua a. tenção, (Não a~Joiaàos g~ae.s), 

seja-une J•idto <liz.er com ·Sincetoidade que consi de~o os factos de ordem ocial, a 

socio!<Jgia como uma verdade'ira sciencia, dig·na s-ob -esw ponto de vista da mesma 

consi•dera.ção que tem ~ psyohologia e a prO'Pria biologia. 

S:im, senh-ores, estou onvencl'do de que tudo neste •nund0 ootá iniliscu t,ivel

wentc subordinado a ce11tas c determinadas ·leis. Como 'dizd.'l uan <philosopho nota

vel, o raio qu-e estala, o cyc1011e que devo.ra o oespaço, o baromctro que sóbe e 

desce, '{) gaz que se con.~:ahe e di·lta.'ta, o carpa h'llnl!El·no q·uc ag\gu ega .e desaggroga, 

que as hmila c dasa·ssimila, que cresce, morre e desapparece; tudo, Sr. Pre;;,idente, 
está sujeito a ce•·.tas e dcterrniJn:adas •lcis. 

íNo s ilencio, •na soledlLde, quando não ha mais ruid'O, qua<ndo não ba mais cõr, 

não ha mais 'l uz, quando 'Pa.Ta o hO'llH!.m tudo vive fóra do mundo mate.rna•l e 

fÕ'ra desta .percepção d·os senticos, quando ']la:;-a elle no silencio e n~ o.Jeda.de 

só vive <por ~ss·im àiz-er o pe.nsamen!OO, q·ue acontece? Sêres sem corpo, sem ,materia, 

sêres impal~Javeis , 'as idêas os tocaun, perseguem, habitam seu cerebro; umas os 

a(J'ligem, outras os aleg·::-a"ll, •outras os irritam; <Gl'lcs <:ansé·vam com ellas sem p r oduz>!'!' 

palavra-s, elles as ouv~m •sem que, no emta.rvto, ellas tenham sombra. IN:a:da de mais 
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n1y~l c.J"ioso. E .no en<.anto estes prOPI"iOs sêres 1m·pa·lpaveis se aMaciam, .s.e ligam, 

se combinam, c dio>per sam , seguindo ·le:is. 

Os factos sociaes tambeau teem suas leis. 

T en>110 conduldo. (.NI·u. ito bem; 11m·it o bem. O o1·a<lor ó 11~11ito cmWP1'iiiM3n

!<rdo. l 

O S r. Teixeira Brandão (<llfov•.\mcn,to geral de attençã.o) ( •) -Sr. if'res·i

rlcnte, não ;venh·o •ncete JUOm·ento rfi.aZ'e'r um clis·cur~o; não vc.n·ho discursar s01bre scien

cia ; não venho discurl5ar sobre a política . Por indole, por tempera'lllento e pelo habl•to 

uc estud-os, sou avesso e ten ho 1mesmo cert,t eo>qu.ivanç.a á t~ibuna. Não p~etcnd:ia., 

porbanto, occupar a a1Jtençã,o dos mC'Us iHu.;tre.;; colJegas, sinão depois que se hou

v.e.sse discu t ido o pro jecto em todas as suas ·bast's. 

En•tretanto, sou forçado .h oj-e a torna~· a pa:lavra para que nã-o se possa aore

J:i.ta~ que o m e u si-len oio é acq·uiesccnc ia a tudo quanto tem sido emtttido nc ·se 

pa11bicular, a tudo quanto se tem dito em relação ao modo de ·encarar eo>rta questão, 

o pana que outra vez nã,o m e seja dada a qua·lid•ade de cantor, que foi reconhe

cida em UJliin pelo nobre Deputado p·ela !Bahia. 

O IID eu .f im, vindo á .t!r:ibuna, é c1.ar razões peitas qunrc.~ a Ca.mm+lssão acceitou 

o ;projeeto do reforma d·o ~nsin o. Vemho, po~tanto, Sr. Prc;;ide.nte, Jwstifiear 

pc ran te a Carn a·ra dos Deputa.dos os motivos q-ue ind·uzi.Nim o meu espírito a accei

tar o ])'l'()jecto e dizer qual o espirlto que gu iou oa Comm:issão no modo por que 

e:a.borou o projecto de r efonma <lo ensino. 

Sen·hoo·es, sou o ·prime'iro a confessar que, sob o pon'to de ,, i.,ta geral, a re

forun a <lcix.a muito a desej ar. 

iNã,o é possível , na situação em que :nos acha.mo<>, com a Consti :uição que nós 

adaptamos, esta·belecer um a reforma do ensino integral. 

Entretanto, os enca1·gos do regime n r epub l·icano, eslabC'lec-Qndo o ~ui:of•ragio 

universal, mos·tJ'am a n ecessidade opalpi tam te que tecm todos 'O•> ddadãos de saber 

ll? r, de co.nhecer os di-;.·eitcs .e o::; devcr.es que lhe~ as~ istcm1, ~por j,sl::io que sâo 

chum<~dos como fazendo pai1te da soberania popular para elrgC'r as pessoas a 

Que m se devem incUI!n.bir altos cargos adminisl l.la·tivo.s . ·ror outro 1l ado, a~ diffi

oJuldaides que nós sabemos C.'<ó te•n em grande numero, relativa, á im-possib"ilidade 

materia-l 'Clo -podeo· centra l ;pi'Over as necess'ida'dcs do ensino publico ~n todo o 

paiz, nos levaraLill •a accei·tar um•a qdêa j á co.nsignada no orçamento pa.ssado, 

au torizando o Governo a cntrat· em nccôrdo COUll os Governos dos Estados, visto 

que, corno ha pouco 'dhsse, o 'Governo central não póde entra~r no territotio dos 
Es-tad'Os para cr ea r escolas. 

iNão se comprehende oa·bsolutamente o regituc.n rcPulblieano, que é bascaoclo na 

soberania popul a r, em u1111 paiz onde o ana•lphabet1smo é em proporção tão 

elevada . 

( •) Este discurso não foi r eV'isto opelo orador. 
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E' cl-a~o. é intuiltiv;o que o ind,ividuo, que não sabe lêr, n em escreV"er, n fuo 

conhece a razão e o ·valor da5 cousa• , não sabe •escolh er, :não •pôde ser in<lepe'Tl 

derute. 
E nós que éL€se'j•1mos a .pureza do regim·cn dcv€rirumos envtéLar tod·os OS esfor 

ços afiJm d·e que esse ana•lplla1betismo desa.pp.a·recesse de qu·alquer modo. 

J!1oi uma necessidwde d<> ordern p ublica o que levou o Sr. M:inisbr>o do Inwrior, 

e antes delle o ililust:·c Deputado pelo .Rio Grande do Sul, e creio qu e o 1Hustre 

Depuroaclo vor 1l\11i.nas, a apresenta·r no orçamento do I nteri!or auto r ização va.ra qu-e 

uma sub\"Cnção pudesse ser dada aas Estados, afim ode ser dófJ\und~do o <:m.<iimo 

pri.mal"io. 

Todas as crltioos que até hoje .t!:em sido dirigidas á ~·eform.a teem sido dos 

per·sivas; t <'m-se procurado ·a·qu.i ·e acolá, <:m re:ação a ·esta ou áqu·ell:a ·materia, 

em relação a es<t:a ou :áqm!Ha coordenação s.cienltifica, ldemonsbt•a·r que a Com·missão 

não foi ;fellz. 
[ll[as, €lltreta•nto 0 espirito da refo!Ima, os i ntuitos que a determill!aram, esse 

aJbsoluiballllen t., não roi estudado. 

Sen•ll orcs, d·isse a:inda lla pouco •o m odo por que cornpr.eillendo o •Clida;cl-ão no 

r~gimen republicnno. 

Já o disse , e não me ar;:ecffi·o de repetir. 

Acho, julgo que no r•egtm.en repu•blicano é dever do Estado ·estabelecer el e um 

modo posith'o a educação soctlal. 

E si nós njl.o '!'Odiamas .na iF'ederação estabelecer a obriga,totiedade do ens•ino 

po-: J~i, todavlia po.cltam os leva•r ao ~pirito Idos P"·esidentes de Estados essa :idéa, 

tornando-a .pratica por meio <lcstas subvenções € de a~tiJgos dos projec tos . que 

e .> tabeleciam a neceS&idade de uma escola vara todo •o 'l ocal onde h ouvesse, pelo 

menos, 1. 000 llalYi :anrtes. 

Já se vê que só não fica·rá a·ubodz.ado a receber essa s u'b-v>enção o Estado que 

não quizer, ou ·não prctendc:r, ou não l)Decisar. 

:Mas só o conhecimento rud1merutar .cJa ·leitura e da esc~ivta no podia -a•b;;ol·U

t arnente servir para os altas encarg<:>s que COilllPetem a;o c:lJdl!ldão no regimen repu

.b1icano; era preciso que a e.d·uroção !fosse maior, qu e esta ed•ucação soelial fosse 

d e modo que o ddadão pudes.se aurer'r d.o e.~tudo aq uiHo que ~Jo r 'DUtN>s m eioo 

não podia conseguh' para se tornar ciclaldã,o u til, vara ter .um a •educação oon-v>e

nicnte, de manei·ra qU€ se .pudesse enl r ega.r a todos os ramos da aotiv:idMl.e p u 
bHca, quaesqucr que f•ossem. 

<Era precisü, portanto, fundar-~e a ·educação sob!re um m·olde qu.e penmibtissc 

que o individuo, chcgand·o á rría•ioJ·ii!Jade, pudesse d i~pensar a acção do Estad o, •ou 
delta se Hbertar . 

Toda ed·ucação indiv:idual , todA. edu cação technica, p rofoiss:ional o u de a ;:tes 

libera.cs, .a.crcdito e u que no reg-imen TCJJUb licano <leve ser en t r egue â i n1•oia tivo.'l 

individ•ua•l; que absOlU'ta l'iJbm·àade eleve existir nes te par,bi·cu lar. 

E si o .projecto não esla•beleceu de um m odo defin~tlivo, f,ffi porq·ue sa;bila a 

Comrnlissão que a evolução m1Lo se f:az de um salto, que é preciso i•r gradaibiva

mente p~ocurondo esse <feJSo!lt:Lm·atum; e, entfuo, nesse intuito creou €n tre os pOd<'> res 
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publicoo e a.s con;;.regações uma corporação intermediaria, o Conselho Superior, 

que será onrui tarde, soo1 duvida, equivaLente a conselhos de universidade nos 

paizes em que el'lP<s oexisti'm, e o -en.>ino ·superior está liberto da ·tnter~nção dos 

podere~ pubCicos. 

Em relação ao que teve .em 'vista a !CO'llumissão sob"e a adopção de dlsciolinas, 

0 que procu•rou foi incuti r na reforma um proce.sso d•e educação que se coad·une 

com o dcsenwlviunento do .espirito, de man eira rjue não continuemOs a mi.n.istra.t· 

s-impl·e-->mente •tuna educação verbal, a despertar a ruemoJCia, a torna" indige3to o 

cc1'E)bro .lmmano com uma série e110rcne de noçõe;; que não são assimiladas, ma·s 

proV'ocrur a assimilação, detenmina.r que todos os conhecimentos, p a ul·atiname.nte 

adquirid·os, S{!jacn incorpora-dos á sub~tancria do ·e&Pi"iJto, de modo a formar e-stado 

ele eonscienc:ia e s tavel 
Condemnamos al>So'luta·men·te esse vcrbiea1ismo, 'J)antafaçu·do, tnutil, d e te vicio, 

que &eguramente deslumbra, sobretudo os ~gnorantes, e entibia os timidoo, mas 

que, ·atbsolulam ente, nada !J)roduz. 

Credo, Sr. Pr.esidente, e ca<la v ez unais me convenço dA convcniencJa c <la 

neccssi<1ad ·e elo es·tud·o <La 'lCYgioo, pc:rmlttfum-me este parenthesis. A discussã-o que 

t~nho ·auV'ido n<:s ta Casa rn·e <trouxe .esta convicção ao espiri lo, .po,·que não deve

mos ncs limita.r ao ·con·heci!mento das cotllSa.s, como se a presentam , mas, d-e nexo 

quo !B.'S une, ·rnão •devemos procuTa•r s6n1cnte deduzjr e lin.duz·ilr, mas cons·trud•r 

twmbe•:n. c nessa constr.ucção é que reside o e.s·pitito do P'rojecro . 

• A •Commis.;ão é a prfmehra a declara~· que absol•u.tamenti' 'l'lão fa·z qu~tão da 

seriação estabeleci<1a no .proj<~cto. Os coonope!entes, nessa que&tào, que as modi

flQ:U€1lll, que apr-esentem em endAs. O que a Commissã.o desejou foi simplesmen•te 

afas tar do e pii·ito da refonma a continuação do prooesso segu:i.do at<i hoje. 

Devo declsrll!r a.o roeu illustr.e collega, eminent!l Deputadü .pela Ba·hia, que 

não é a 1H'i•me1-ra 'Vez que a Caroara d<>s i])e<putwdos dá ~I·ma ·autori-z,ação a.o Governo 

pa::·a fazer a r ef-orma do ens1.no :publti·co, rua , agora, é a .prim ei1ra v ez que a 

Caroai'a do.s Doputados dá a.o Gover no au.to rização pama f.a,..er a reforma, 1imi

tan-do os m·oldes em q ue essa reforma <1cV'e ser fe~~. Todos os .projectos de r c

fo=a que eu conheço, desde o tempo do !Conselheiro João Alf.rcdo .a:té hoje, 1lecm 

s lào feitos por a utorização J.cgwla'tiva. 

O .SR. AFF'ONSO \COSTA - Aut•orizaçõe simples, sem norma. 

O SR. PEDRO '1\fOACYR - Um abuso não justifica outro. S&ria a inut>llização 

do Pod-er Legislativo. 

O SR. TElXEIRA J3RANIDÃO - Senhores, si nós fizessemos uma r e fonna geral 

do .en&ino .p·ublico, cCJimprchendendo todas as materi•a s dos cursos superiore;; e do 

curso s ecundaria, seguram-ente, tl'es ou qurutro uegislaturfuS seriam Lnsurficientes 

para chegar a um re ·ulta·do fina•. 

'Ü SR. PEDRo MoACYR - A ·Pl'Opl'lia reforma manda que o regulamento volre 

Ca.ma.ra para ser awrovaiCI<> .pelo :Oon gresso. 

UM .SR. DEPUTAI[JO - !Qua.ntn âs .(!cepezas. 

O SR. T ElXEliRA BRAN1).'i.O - As divc,gencias de opinião que teem sid·o aqui 

a~neS<3ntadas , quanto á serliação do .curso S<!cundar.lo, são g.ran<lcs . 
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Dopais de ter dHo, no •pOnto de Yk<ta geral, qual o -csplrito da rcf<•rma, vou 

rc.;ponder a cada um dos oradores qu-e >Se .referiTam ao pro'iecto em discussão. 

O illusl:re Deputa'do r>ela P.arahyba, o Sr. Castro Pinto, cam a .facundhl, de 

que deu proV'as e C<Ylll a :illustroçã.o de espiri,to que rtodos nós conhecemos (M11i:os 

apo·iado8) ... 

0 SR. •CASTRO PINTO - Muito obriga.do. 
O SR. TEIXEIRA ,BRANDÃO . .. foi o •Primeiro a conte"tar a poso;ibHidade 

desta •l'illOI'llla, pelo modo 1lDr que está conceh'ida ; S. Ex. não com]Yrehcnde que 

possa haver po shbi!Ldade, ·ou possa haver m esmo o en~ino leigo. 

O SR. CASTRO .PINTO - Hia. nisto um qu:iproquó. Eu disse que o ellt;ino não 

póde se~ absolutamente l·eigo. 
O SR. TEIXEIRA /BRANDÃJO - S . .Ex. d,ecJara q.u-c o ensin•o não 'pódc o;er abso

lutamen•te leigo. Não -coonprehendc rubsolutallllente o alcance da idéa que rt.«l.l o 

nobre IDeputad·o a este respeito. 

Que se erutende por ensino leigo? 

Que quer jsto dizer? 

Pois, pelo shmples fa-cto dos profeSGO!l"CS se referüem a diversas thcoria , a 

diversas de>utr·inas que mais ou m enos possam ter o caracter religioso, não estã.o 

praticando o ensino lel!;'D? 

E' i:;to que se parece deduzir da •Observação que fez o illn<Hre Dcpurtado. 

E' hltuitrvo que S. Ex. não tc<m razã.o neste pon :o. 

0 SR. CASTRO PrNTO d!á um ·apa.rte. 

O SR. TEIXEIRA 'BRANDÃO - V. •Ex. decla·rou que n!Lo era possível conceber 

o ensjno leigo, desde que o ,p.rofesso1· tinha <l'C l!'efuri ·~-se a diver.,ns dou•tTinas da 

d·iS<!;IPlina que leccionava e, por ·consequencia, referir-se li. hi · t()ria ou dou'tr inas 

diV'Ct'sas d.estas materias. 

Além disto, S. Ex. ach'O'Il um •absurdo contemplar-~e n-o ensino •ccundario 

a economia política ·C a ·agrjeu rtu.ra. Antes de mostr.ar a S. Ex. que esta idéa· não 

é origti.nal, que este ·project'<J nã,o tem cousa a:lgwma d.e ol"iginal, m ,e,mo JJOrque 

não acredito que se possa actu<t·lmente fazer nada de ori-ginal em mHteH•a de 

lnstrucção publica . .. 

O SR. AFFONso CosTA - Todos os programma·s ·e paneccm uniS ·com os 

oUJtros. 

O GR. 'TEIXEIRA BRANDÃO - ... devo dcclara:r que no <!Ul'$0 :fund·ame<ntal, a 

Commissão prete.ndeu rninistl"a~ a todos os o.lumnos noçÕes geraes, de maneira 

a hrubiJ.ital-os para qua·lquer .ramo da actividade publica. E, n eSite particu•l<t·r, não 

tinha outro a.Jvitre, sinão in-cluir essas noções nes:'C curso. Nã,o fez, pois, causa 

or.iglnal, parque todos oQS projectos e JWognallllma<S an te;,iores, a té o de 11'!81!, que 

deu •Joga r ao ·beiJo volume escripto ·pelo Sr. Ruy Barbosa sobTe o ensi'no, consa

gram essas· rucs•nas idê.as. 

Que é este 'c11tso ·fundamentaQ s'i!não o cu•so prirna.rio superior, das es-col<~s 

francezas? Por consequenci·a·, que e>.:iran.heza tem o nob·re D.eputrudo ent vêr no 

curso s cundarie> as m~Sllllas lffiaterias que constituem o curso elementar sup~rie>: 

das e.scdLa.s 1'rancezas 'C •belgas? 
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S. Ex. nrto tem razão. 
DePois, S. Ex., .;e in'ILtou POt' ver inelu ida no cwr.so compl-ementar a ~ogica. 

E' p_reci.oo . dizrr á Catna~<t dos Deputados aquillo quo deve estar no seu espL 

rito, .para simpl-e»memtc d c.;p•e rta r qu·e a Comruissão não cuidou absolutamonte klo 

ensi no propcclcu,tico, no tiCll1tido 'v"~Ulgar de ensino de prepwrator~os . A · 001missão 

nadá. tcun que vêr com i.-<t<:>. 

Procurou estabeLecer o cn&ino sc,·iado, não c uida•ndo absolurt:amente da convc

nion cia ou não do estudo d e prepa t·ator:lo.<. Preoccu•pou o seu espírito o desejo de 

JH'L}parcionar <lc um modo atb undan i:c c livre a inúc~ta tiva particular ccc.n r'IEB-ação 

no cnsi"no l:; Upe~~i or. 

IMa.s, S. Ex. ex:tra·nhou que no cut'tio complcn1cntar se estude Jogica. A :logica. 

cu be<11 ,ei, é uma cou a que tEm env>eHJCoido, mas, não a loglca de S tw<t rt-Mill, 

~ ctuell-a Q.Ue uos •mos-tra o •pot·quc das cOU.S>lS e que nos dá o <:Oll •C~ito daquillo que 

rac iocinauuo.s - essa é c ::;{'rá ;semp•r'é d e toda a •CM·v·.enic.ncia. 

Os factos são uuutaveis, c ime.uUJtm \nc is são as leis oota;bcJ.eci-da por CSS\'S 

factos , cc-mo o~ conceito~ sobre c.;ses faetoo; IC .neto é •pos ·ivel t erem-se esses con

crrltos ou <:onlHJcer esses preoei:'Ds tiem o c..' tuclo da logica. 

O SR. •FRRHF.tRA 'BRAGA - As lle>is do nacioci·n·io normal não podem tiC r p erce

bidas s iniio no estudo ela sciencia. 

O SR. TEIXEIRA BHA.NIDÃO - Mas o meu oollega sa·be qu e -~ssao; lei.- '"'11a t·>:ts 

ou as noções que se adquirem nn r elação â chlnllca e á physioa são t•efercntes 

a L~ssa JJ11~l t eriu . .ill' preciso COtn os eletn cnto.s de inducção -es tabc:ecc.r a...; r cgratl 

gc rac.s ~obre todas as scienoias; ê precit:io c~tabclecer um prino1pio d e logi a gera. 

e niLo um pl'i•ncip>o de llogi ca l])al·tieula.r destinado a est a ou áquella scicncla. 

O SR. IFERRErRA BRAGA - lndu.zinclo é que se a prende a deduzir. 

O .. R. TEJXElRA BnA~DÃ..O - ::vr~'l.s é condemna vel co m o principio elcmenta~r. 

Todos os n•ossos er ros d epe-n d~m cxaeta mcn tc -de um a deducção mal fcila, 

de conceitos à 1JriOI"i Ct11 todas ~as scirnc ias. 

O SR. FFJRHEIRA· !Bn.\GA - . \ vcrclctdc ê que· nó,:; primeiro induzi&nos pa1ra 

depois ded u zirmos. 

O SI'!. 'CASTRO PJNTO - A minha <:rihlca 11ão foi tão direeta. 

,J\ofostre i como h a vi.a lacuna no en s ino 6·upposto •i-ntegra! esta,belcoiclo pelo pro

j coto. Fa.I,ooan ahi as rmnthematic.1s superiores . 

O SH. TE1X!Dll1A BRANDÃO - O meu collega a presente as emen das qu e achar 

conveniente neste particui,-er . 

. A IC.:m•n'is.são não tem idêas preconcebidas a es5<; respeito. 

O nobt·e Depu·tado r efedu-5e á psyeholog-ia. 1:.vtas qu e especie de psychologia 

é ilS'ta? Será a que 'estuda a alma sob o ponto d e ~ris ta •metaphysico? 

A p.;y.chologtia ê wma só ; ni·n,g- ue<11 con·hece ·hoj e outra psych ologia inão a 

P"l'Chologia cerebral, a psycholog·a exp~rimcntal. 

O SR. •PEDRO MoAcYR - V . Ex. me ~lá licença p-aTa um aparte? No !propr.io 

seio d a Comm lssão h a co tTemtc oppo ta a r espeito d e psychologia. O nobre Dep·u

tndo ']1elo P ará, n Rr. rn s•cs d~ 'Miranda, entrnàc, por exemp!o, a psycltologlia 

POr oulra [(Irma . 
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o .SR. CASTRO .PINTO - Esta a que se refere o nobr·e D eputa.do tPelo Pará foi 

funda•da !l)or K a nt. 

O SR. PASsos pE MIRANDA - Não apoiado. V. Ex. vae vê i', 

O SR. T EIXEIRA :BRANDÃO - A sim como V. E x. , a maior parte dos oradores 

qu~ crit icaram o .p roj ecto se revoltaram contra o fa c to d a inclu.;ão da. sociologia 

1110 cu1·so ti·ecund:a'l·io e <mtão •al,gu1l1C:ntruranl, dize-ndo que a sociologja não é u1na 

sc ic.n cia. 

Senho1·es, acho que a sociologi'a ex·is tiu s-e mpre. 

O SR. FERREIRA BRAGA - E u não affirmei isso. 

O Sn. TEIXEIRA BRANDÃO - A sociologia ant:dgamente era a •philosophia da 

histeria; e ·tava para a phdlo~h i a da his teria como a alch:mia para a chimica, 

a a.s~-;-o1ogia para a astronomia. 

Mas e. sa sciencia fO•I dogmatica, foi r el ig iosa com SaJDJto A>gostin·ho, eoon 

Bossuet; foi J{,aterialista co•1n Hegel . .. 

0 SR. !CASTRO PINTO - E ·C m quem .foi ;po.sitiva? 

O SH. T miXEIRA BRANDÃO - Com t odos os cercbros €n]ancipados, com todos 

~ que Lc~m estudado a tbi01logi.a, com todos <>s que cm1hccem a organização social. 

O .SR. CASTRO PINTO - Sahi ndo um pouco dessa discussão pura,me.rutc ac.a

d€1Tl ica ... 

O .SR. TElXEIRA BRANDÃO - Perdão ; não estou fazendo discu ssão acaJdemica. 

'Ü SR. CASTRO PINTO - . .. fHça V. Ex. "déa do barulho qu e vae ca usar a 

sociologia nos cm· os secundarios pelo que e1la fa« aqui. 

UM SR. 'DEPUTADO - Isso é outt•a ques tão. 

O n. TEI XEIRA BnANIDÃO - O nobre Deputado achou que era d csnecess~trio 

ou ai:>surdo in clui" a hygienc no curso f undann ental. 

Devo declarar que a hygiene fa z .pal'tc do cur so elementa r da ltalia. 

O R. 'FERREIHA BRAGA - <Não f ui cu quem d·isse t al . O que affirmei é q:ue 

noções de hygien e exigem conhecimento elementar de geometnia que nã está 

inclu'ido no curso fundamonta'l. 

O Sn. TEIXEIRA BRANIDÃO - P·elo modo por que m e teem ~;pa.rtea.do os nob!res 

collegas que me ouvEm, parecc ter havido equivoco no es·pirito dos que counbtlltc

:-nm e~'tes pontos que me pa re0€m t<lucidados. 

O SR. FERREIRA BRAGA Em relação á sociologi-a, ~fl'1rm e i que e lla n:ão 

devia c~· es tud ada no curso do Gymna.s!io, m ns não d.isse que não ,fosse sdenc1:a. 

O SR. T~IXElRA BRANDÃO - Em que cunso deve s er estudadn? 

O SH. FERREIRA Bn."-GA - Penso que não d eve fazer parte de CUl''Os d e es ta

b r;lecillll on tos oHiciacs, porque os positlv·istas teem uma sociologia, os catho1icos 

outr-a, <01tc. 

O SR. TEIXEIRA BRANDÃO - O nobre tDeputac1o p ela Bahia, não se c1ign•o u 

/ fazer um estudo d etalha.c1o •dO P,roj octo, CO'IIlO fizeram os oTaJdore.;; 'C]Ue o lYDeccderam 

neste deba t e. 

S. Ex. ·referiu - se, ob o ponto de vi.st a ge:·al, ás in conven iencias d o proj ecto, 

achn.ndo que elle Unha idéas bôas, que n ã.o eram novas, e id€as novas, qu'e não 
eram ·bOns. 

li' 
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Affirmo ao nolYre Deputado que o projccto não tem n-enhuma idéa nova; o 

que houve foi uma sim:J)les coord,enação de tdéa.~ c m .a nifestação de uma a"'J)i

ração. 

Disse e tenho escri.pto que, no meu conceit<l, a causa PO'incipa·l Õ'a decadencia 

do onsimo provÉm da i!lJtcrvenção <'l<l poder publlco. COml{) professor que sou, 

tcn.(!o procurado averiguar as causas da decadencia do ensin'O, cheguei a essa 

conclusão ,e estou cel"':o d·e que, qwarnclo os <:ollcgas rcflccti!rern maduramente sobre 

o fa<:to, hão de ver.ificM· que tenho razão. 

O SR. F!'RREIRA BRAGA - O ens·ino conti.nuará a clecalüir em virtuclc da 1n

tervenção do Conselho .Su:J)erior. 

O SR. TEIXEIRA BRAl'o.'DÃO - V. Ex. ' "erá que não tem ra'l.ão, quando daqui 

ha pouco eu tratar deste :J)onto. 

A. in vesticlut•a d.os Jen;les, como consig<11·a o proj ccto, não ê idéa nov·a . Crc·io 

me&n10 quo pelo rCodigo do !Ensino, cuja auto1~ia. segundo ouvi dizer, po~tence 

ao o€ltninente Deputado pela Ba·hoa ... 

0 SR. AUGUSTO DE •FREITAS - Não é Vl()r.(!ade. 

O SR. TEIXEIRA BRANDÃO - ... se faria por concur o de títulos ou 'J)Or con

curw de >provas. 

De m odo que neste '!}arbicu;ar não sei o que o nobre •J;Jeputaclo pcht Balüa 

encontrou no projecto qu e pudesse d ete.rminar a sua desap'P~ovação. 

O Sn. FERREIRA BRAGA - Neste ponto a minha opinião é antiga: sempJ·e 

combati a nomeação som concurso. 

O SR. TEIXEIRA BRANDÃO - Eu est-ava ~cspondcndo ao nobre Devutado pela 

Ba hia . 

O SR. AUGUSTO DE •FREITAS ~ E r 0feriu-se a mim com in'justiça, porque não 

t.oquei <11este ponto. 

O SR. TEIXEIRA BRANDÃO - Dii se S. Ex. qu<:l tambem a docencia livre não 

era U·li!a iodéa nova, que o Codi'go do Ensino a consignava; achou eJ.:iravagante até 

a exP'ressão - doc&noia livre, emp.regada }Ja1'a . expriu:n~r :a cousa. 

Aff.i!rm.o tam<be<Jn que nã<> é Wéa no\ila : no ,codtgo de Ensmo, e cr,eio a•té que 

em UJll projccto de lei, aqui a;pu.·e~<:lntaclo em 1895, e cuja autonia p ertence a S. Ex., 

faEa - . e na docencla J1ivre. 

Era, porém, urna docencia livre que se l<l. na v a ab.solutamente i>m:J)raticavel 

nos cu~sos da Faculdade de Medicina. Não conheço materi-a elo curso medico que 

seja sim1>l·esmente theo!'ica: t oda.s ellas siLo pr,L:icas, demand·am ·la•bora.tmõos e 

hosJ)itacs; [10 em ta n to, a docenci.a livre, ins>t>i•tuicla pel·o Codigo de Enstno, esta

bC'lece pal'a o docente Jiiv,re a impm;s1bilid-ade de usar dos laboratorios ou d•e 

en llrar nas enfermarias, t ndo, p<>is, <le se limi·tar a1JCnas a <:Onf>erencla~ theoricas. 

<Ainda se refer iu S. Ex., como motivo para provocar a sua admiração, 

ao facto de dar o prod~c to ás faculdades a autonrmia didactica u per

sonal i.Jade civil; julg()u, sem duv ida, que eu tin11a ~ ido cncn~ntndo pc~u belleza 

da e" .pressão - personali dade civil , sem saber o qu e isto qu er ia dizer, e entra

nhou que eu tivesse consignado a personalidade civ il, quando o Cooigo de Ensino 
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Jli. diz que as f<l Culdadcs teem o direLto de constituir e d e administrar o seu 

patl'imonio . 

A personalidade civil , de que MJ.Ui se falia, é ti rru:la do proj ecto do Sr. Ccm

selh.eiro 11uy /Barbosa, de 1· 3, que C0'11Signa idéa e..xactamente ·igual a es tn. 

E ntendi -que era boa a auto rida<lc para apadrinhar nn lnha opinião l'm mate

ria quo não con heço . 

O ill:Jstre Dcputa,do, por consequen cia, não irrog ue a mim censu rlt ; a elle 

sim, •porque <a ellc cabe a a utoria à•a i'déa. 

Quamto li. autonomia d·idact ica, pergunta S. Ex.: « QU~ au.tonomia didactica, 

quando as congregações se acham subordinadas ao Conselho Superior de Instruç _ 

cão? A.utonomia q:Jer dizer soberania ; as congregações não são nnais so!bcranns; 

logo, esta autonomia didactica é uma •fantasmagoria . n 

T'cnloe-mc •>;. Ex . JJ: m todos oo projecto que li, e a té no projecto do l'Ci <ias 

unh~ei'Sida·des franceza~, a n1e~ma desigrnação se cncon,tra
1 

e a mesn1a s ubordina

~ão . 

.Simple.smente, no proJcc-t.o fraHcaz, e m vez de ir o Conselho Supe1·ior verL 

ficar, C(}mo aqu i, os .prog t·an1 m as elos c u r, os - não a aua•t •rias dos cursos - é 

o Con•.;elho S:Jperior IU nh•ersita.rio o in cumbido desse .mis ter ; nem por is to as 

eongrega~õcs deixam de ser a:1tonomas c de gozar d-a liberdade d e ensinar o que 

qu i.r.e1·em, dentro <las materia.s que te m de leccionar. 

Não lk'\ s ubo1·dinação, a.bsolutamente, de dout1•inas ~ programmas : tcCIIn <t 

li Ucrclade de rnsinar a sciencia cmno entend em . 
l ' M ;-;R. l hlPU'llAJDO- Es-ta liberdade j li. exi ste hoje . 

O sn. 'TEtxgrRA BRA NDAO - [f>ob; é a cons ignação de !lu. 

E d("po is n1e apadrinho co-Jn u~n1a auto l'ida{le. 

!No projl>cto aqui llpresentado pelo il!ustr Con ·elhc iro L eoncio de Cal' 'Ta lho. 

que PU a credito, tenho cer teza, conhece essas questões nnito melhor que cu, disse 

S. Ex. (Lê) : 

«Au tonomia di<inctica. At•t. 3.• Os lente. poderão ens inar as doull·in a·3 que 

lhes J)fll'(\Çam mC>lhort\'", Eal\'l:l a inspccção necessaria pava garantir o respei,to 

fts !ois c m o,·a!idade. 

Os programmas do en.,;ino serãll feitos pelos lente.s ·das •·espcctivas cadeiras, 

exam in ados pela congregação, <'!cf ini tivamon te julgados .pelo Conselho ele lnstruc

c!lo Superior e Secundaria de qu(' trota o Utulo 3° c p:Jblicados no Di·a•·io 0[/i

cia.l .>J 

Já vê V . iEx. que tambem eximo de mim o se erro. E' o Consel heiro !L onoici de 

Ca r va lho quetn, nO seu prod1ecto, dando as ·bases para ll reorgan ização dos ins tL 

luto>; clt• cn"ino suqJeJ·ior e secu nd a ria. con<;ig>na a au tonomia <lida>Ctica do modo 

DOt' que ncabci ele mostrar . 

. \ clla S. Ex . tambem q:.~e foi uma inutilidade e tabelecer 0 p roiec.to o exa

me de admissão nas facul?acloo. 

Agom lt])pello, não m a is para o ConseLile iro !Leoncio ele Carvalho, nem uara 

o Conselheiro Ru~· Barbosa, mas para V .' Ex. 

O pn>jecto ê de V. Ex. 
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Quem estabelece esse exame de admissão ·nas faculdades é, principalmente, 

0 p•·ojccto n. 35 • , ele 1895, que V . Ex. assignou com o dl·lustre [J)eputa;do [por 

s. Paulo, Sr. Adolpho Gordo. 
HouYc simplesmente urua adaptação, em vez de ser com a revisão do ensino 

secundaria. 
Seria iJmpossivel que os lentes das faculda;des superiores !fizessem comv 

v. Ex. hon.tem disse, porque não ha lente .que pos a ver si o estudante sabe o 

latim e. todas as ou tra.s disc>J>Iinas. 

Xão, é um sim.ples exame de admissão sobre as materias que constituem os 

principias funclamcntaes elas sciconcias que elle vae ootuclar, e uma verificação da 

a ptidão do individuo para o conhecimento dessas ma:terias. 

:\'at<Jmlmen•te deYe •fazer espccic aos illustrcs Deputados que me reJ'lra con

• tantemcnte a essa convcniencia de vc•·ificar i o individuo que vae cursar €13-

tuclos superiores tem UlpUclão n•ecessa ria para ~sto. •NiLo digo como leg'lslador, di

go-o como mest re. Em con ·equencia, Sr . Pre. iden•te, elo excesso do trabalho 

menta l, não raro mtli.to mal organizado, muito ma,! feioto, em que se força a me_ 

moria elo individuo, obr·iganclo-o a recC~ber uma sêrie de noções indigestas, ha 

como que ~~~na parada elo desenvolvimento cerebral; o individuo recebe todos 

nquellcs factos que lhe ficam gravados mas que não servem para os rrucl.oclnlos 

fut~u·os . Então, o que succede ê ·que ·c da, como que uma parada do 'Clesenvolvl

mcnl c~rebrnl ou uma impossibilidade da continuação cleese de;;eonvoJ.vimento. 

O individuo sof.fre uma regressão . 

São esses meninos procligios qu e vemos nos collegios e que depois que cn_ 

Lram pnm as fnculclndc.• se rcv!'lam abl'olutamen•te inca,pazes. 

Por isso é que cu dizia que é el e toda a convenienoia a verificação eles-ta 

aptidão intellcctual e 110sso fallar nes te particular porque na muitos annos que 

pasSGm por mim séries de moços que fizeram brllha•nte !igura na adolescencia,. 

e que rlepois se revelaram completa mente in•ca.pazes. 

E' be<u de ver que essa verificação das SJp tidões in•tellectuaes não se refere 
aos conhecim entos desta ou daquel-la materia, ma,s ao modo ,por que o individuo 

percebe o raciocinio, as declucções que tira dos princilplos, das questões que 1he 

"ão dadas para resolver; é a d·emonstração por parte elo indi\"icluo ele que tem 
uma personalidade morrul e intellecttml. 

JD' a isto que se chama reconhecimento elas rupticl ões rlo i•nclividuo para o es

tudo no curso superior. 

·S . Ex. cxt ranhou profundamente que eu terminasse o meu parecer, dizendo 

que achava de toda convcn ienclít 'dar-nos o !Governo os ~noldes em que poderiamos 
regulamenta r o projecto, porque acreJilnva que as discussõoo, em sua mór 'j)arte, 

neste caso, seriam cste•·c's. S. Ex. sobre isto discorreu com a eloquencia que 

lhe é p~culinr, mostrando a imp•·occclcncia cl•c meu argumento. Entre-tanto, foi 

S. Ex. mesmo que demonstrou e-sta estcrilidacl e . S. El'. avpellou para 0 Codigo 

Civil c ha quantos annos es·tamos esperaondo por elle? t.~pipel•lou 1;lara 0 .Codigo 

Criminal e ha quantos annos estSJmos CSiperando 1por elle? 

Isto tudo prova a esterilidade das discussões . 
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O SR .. ~UGUSTO DEl FREITAS - Realmen·te, 'V. Ex. está. demonstrando que 

é preciso estudar Jogl.ca para se poder d·iacu tir. 

O SR. TEIXEIRA iBRANDÃO - O Sr. 'Deputado por S. Pau lo ref.eriu-se ã se

riação mathematica dos cursos. 

Eu declaro a v. Ex. que a Commissão não faz absol u tamente questão de 

collocar calculo algebrico antes de geom etria elcmen ta r. 

O SR. FERREIIM. BRAGA - Nem foi essa a minha argu mentac;.ão. 

O SR. TEIXEIRA BRANJDkO - Em relação às outras observações fe iot:as por 

S. Ex., ellas jã foram em grande parte responoi<la.s quando tive occasião de 

me referir ao discurso do nobre Deputado .pela -Bahia; por consequencia, não 

voltarei a •eJ.las. O illustre DeputaJdo, o Sr. •Serzedello rCorrêü, é d·e ,opin ião ·abso

lutamente contraria aos illustres collegas que o rprecederam em ~·elação ã organi 

zação dos cursos . 
.SS. ElEx. acharam o •programma ICorn ma terias d•e mais, o Hxus tre 

Deputado achou-O com ma terias de menos. Achou que se devia augmentar me

canica, astronOfmia, etc., que n·ão sei como se pod·eria C'J1Caixar [lest e p.rogramma. 

Não entro, absolutamente, na ju tificação desta materia. 

Os meus collcgas, si quizeretn verificar, poderão compulsar o programma dos 

collegios de todos os paizes do mundo, e verão per feLta·men te ex•pllcada a razão 

de ser dessas disciplinas . Em seu relato rio, de 1 8.83, o Exm. Sa·, :pr. R;:~y .Bar

bosa, ao qual ainda ha pouco me referi, vem se batendo pelo maior desenvolvi

mento do ensino e indica essa organização . A>Ni mesmo entre nós, em S. Pau·lo, 

no collcgio Mackenzie, o programma •é muito mais exLgente, SEC>m que se possa 

dizer que haja sobrecarga de material 

O SR.. FERREIRA -B'RAGA - V. Ex . <iã licença para um a;pa.rte? 

O SR. TEIXEIRA BRANDÃo - Pois não. 

O SR. FERREIRA BRAGA - ·Eu não achei o programrna sobrecarreg!l!do' ; o 

que eu disse foi que a soc iologia não podia ser est;:~doada, sem as 1nater ias ante

riores, que l1he são co-relativas. 

O .SR. TEIXEIRA IBRANDÃJO - V . Ex. achou tambem que no !J)ro:.iecto as ma

terias não estão •bem coordenadas e que a sociologia não devia f azer parte do 

curso complementar . 

E' simplesmente isto; no mais acredito que, depois de explicações que dei 

>'Qhre a autonomia didacUca, que "V. Ex. contesta, a respeito dos p rogrammas 

dos c;:~r.sos, a respeito do exame de admissão . V . Ex. está de accõrdo . 

0 SR . FERREIRA ·BRAGA - Não faJ.lei em exame de a d missão. 

O SR. TEIXEIRA iBRANoiÃo - Senhores, syntheticamente, tanto quan to p ude 

e tanto quanto tenho o habito ele fazer, creio que respondi aw !Ilu stres {lollegas 

que me l>recederam nas criticas feitas ao projecto. 

Terei natumlmentc de voltar ã questão; deter-rne-'hei então sobre os assum

ptos que mais forem discuti<los, ou q;:~e maior relevancia m .erecerem n!Ul a rgul

ções que forem feitas. 

Estou perfeitamente de accõrdo em relação ã Insinuação que fez 0 honrado 

Peputado pela Bahia. 
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Creio que na a c tualldacle, que no momento actual, maito mais V!IJle cuidar 

de qaestões .relativas ao corumercio internacional Ido que enc!IJmil>har o estudante 

para essas grandes questões economjcas, para esses assumptos que só darão lo-. 

gar a parolagens vãs e decla matorias, mas que não adeantam cousa algama . 

Por tudo que aca·bo de dizer se veri·f ica que real·mente o pr(ljecto não tem 

sú id éas boas que não são novas, c idéas novas que não s~o boàs; 'ha alguma 

cousa mais; é o seu espírito, que defini quando comecei a jastificaLo; é pro

curar• por todos os modos, des envolve r no e pirita elo estudam.te bra-.üleiro o .seu 

raciocínio e prepara l-o para toJos os .commettimentos ; não sLmplesmente pro

curar a dornar esse esp írito de maneira a deslumbrar as multidões, mas a. ser 

um cidadão util á sua patria, a ter o conhectmento de seus direitos e deveres . 

Ainda mai s : procurar, por um processo evolutivo, fazer com que pouco a pouco 

as faculda des supcriore vão tendo consciencia de seus direitos e devere.s e vão 

tan\bem podendo se dirigir, sem ilntervenção dos poderes publicas, de ma.neil·a 

a se constituírem depois em Universidades ligadas por esses Conselhos Superio. 

res, compl etamen te livres da acção do Estado, que é o ideal para 0 qual todos 

devemos propender. 

Tenho dito. (Mwi.to bem.; 1Wlt1to bmn . O o1·a.:Lo1· é vi'IX!IIn·ente f ebilc ittw:lo :V e») 
sens oo /.lega.s. ) 

'SESSÃO DE 1• DE OUT UBRO 

O Sr. Augusto de Freitas - l'tazão Unha eu , S·r. Pres,idenle, quando, 
ao inicia r Hgeiras pondrraçõc ,obre o projecto de refo.nma da lns ~•rucção, d uvidei 

da tole~·ancia da hon l';\lla 10o~tnrnissão para umn cri tica sin ce-ra, 1Jorque funJ~ad·a 

em umn conv,icção, !c-al, porque inspirada n ~ses tncs1nos senbi1Inentos de .inquieta

ção e el e tr.istezn que em todos produz o es tado ac tual da Ü1 >1::·u cção publica no paiz. 

O que foi a d•efesa produz,ida hontem nes ta Ca; n pelo hom•aclo Pre ·idente da 

Corrumi ·são de I nstrucçã.o, todos o y iram, lodo., o sen.ii"UIIlJ. 

Si grande foi a minha sorprrza, q u,ondo ás mãos m e che-go u o '!J !'Ojecto ela

bo:·ado pel.a il!usrt:re Comm•issão, maior rol cll'<~ , quando ouv·i u o ração pronlJf1Ciadu 

em defes.a· do mesm o JYl'Oj ecto. 

Na deficren cia de menos com que jus:tificar pucle;se es te producto o·.achilico 

de imtellig.encias b:·ilhantes e il lustraçõe.< segura . , o honrado Pres idente da <Com

missão de Instrucção 'PubJ:ica desv ia golpes certei i·os desfeelmdos sobre a .reform a 

e va•e sem pi·edade magoar, com um cle.-·il'!X'eço patente, a quem .~ S. Ex. só te-m 

dispensa<do merec id as consi<leJ·ações e respeito .devido. 

A 1Uberd·ade ela cr<itica de.-appa recru desta Casa para não ..1nais cncommodar 

o illobre Deputado, n em <ta.rnbcm cxpõr os · .,;cu s auto.res ao desgosto, gue ora ex

pel'iunen tam q uantos a essa critica se avcntu·ra~am. 

Passanam a ser pal.radO!res banaes, possu idos ele uma verbos idade f.uUI, <inutil, 

qua.ntos, correndo os ri scos desta tribuna ern procura da solução para os grandes 
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p,·ob:cma" sociaes, não se qui zeram ainda alis tar en tre as no ab Uidades õncd ltas, 

' "lct .•mas de uma in llÍlblção cereb1al congenit·a, que não faHam pO'r aves-so;; â. 

tribuna, não escrevem, talvez, por avessos â.s exlgenc:as <l'll J.in.gua. 

Cem·emos, Sr. Presiclerute, de ora ava1l'lite, as co r tin·as (l a t r >bu na 'Parlnmen tar! 

Abramos a.las 'Pa,·a que passe, ·no esplendo r do ~eu lYl'ilh o, a esta t·ua <l o Silencio ! 

O facto, entreta.nto, te<m a s u11 ex•plicação .na.:,ura l. 

E' a sclencia que nos :vem e!llsrin·ar o -q u e são as idio.3yncrasins, das quacs 

dou testemunho .eloquente o nob re Deputado pelo R io de J'anciro, d!gno P resi

dente da •Comm•lf;são. 

S. Ex. tC'Ou essa. ic11osyncrasi-a, q ue o afasta d a tribu na, privando a todos 

nós ele receber, nas s uas palavras, a lição profunda ela medbtaçã.o e do saiJN . 

Pa:·a •ti-rar ao momento ·a foeição tet.rica a que se rcfei'iu o m eu enünente e 

honrado coll€ga, presidente da Comnüssão, q uand•o 11lludiu aos OI'a doms que delfi 

cinm ·a Ca~!na.ra, or·a })rov-ocand() .o 1t'iõo, or.a ·fantasiando situações a·med.ronta doras, 

releve a ,ca-mai·a que cu lhe I'tllatc .um f;acto , para um ·csph,ito obse;·vaclor, de i n 

leir.a aJpplicação ao caso. 

Iniciava cu a m inha carreira no Estado, e, po.r ha·bito, cl.iarlamen te, ao m e 

d~nigk â. officina de traba lho, trocava a·lgu.mas pala·vras com u m mode.~to n ego

ciantl', meu ca'llla~adn, qu e como eu começava a vida. 

Um <Ha, portrn, pa rsa,-a eu em fre·n.!;) á sua casa c percebi no olhar delJc 

qu e alguma cou~a de gra1•e lhe ia no es•pir l to : a tris·teza annu vca.va-·lhe a fa;)'e. 

·NfttUJ'al era a minha inquietação ele am1go e perguntei o Que 1lhe .;; uccedera 

na ·võda. 

Respondeu-me: 

Um fundo golpe rue f<> riu hojl'; perd i uJn amigo de dez annos, compa.nheiro 

de todos o~ dia;;, de todas as horas, a'l!1igo insepa1m vel. 

A •man·ifestação do meu pez<J.:' não se fez demorar . A cu t·.io.si dacle, po-r ém , 
levou-me a perguntar CJtH'm era eFse am igo. 

Seria, acaso, ta mbDm aqnigo lllleu ? 

Esse amigo, Sr. Presidente, eJ·a um ca·nario, que elle crea t,a, hav ia. dez a nn os, 
no seu l a!r . 

.Nã·o deixo u de me imp rcs•iona·r mu ito agradavelm ente este a mor .cl elicrudo el e 
um hOUlem por um animal de tal especie, 

P·;oocur<:"i, 'POrém, no mome·nto, uma explic.:1çào para o facto , vendo no eg.oJ.s1no 

h umano o peza.r pela Ptrcla d•a.s cleldcias do can 'o elo pai'sa.ro que se fôra. 

Com que in j ustiça proced·i então, Sr. P1·c. icl n te ! 'Jâ. não v ia na dô•r do 

amigo a saudade do compa·nhciro, m as a sauda de dO gozo perd ido . 

iNão me co.n-tive e dlsslc : era um bom IJ)aS,aro; ca n tava -m u it o, n ão é ve rdade? 

Nunca, r<J"·pondeu clle; d.u rn~nte dez annos não profei'lu em sua gaiola uoHI. 
nota s lque;·, jâ.m ais me incommodou ! ( R iso. ) 

O nobre Deputado pelo Estado elo R!o, como esse .annd-go , am a , ta lvez, os 

passa roo que viYi'm 011 repouso a dlgPri!r o a:UmentQ; nã o gosta do canto, .não 
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qu er que •p·ertunbe o s~lendo ,(la sua meditação - su:a vida de .pensado~, a pu la V'r.a 

sem atavios d'o humilde D:eput•ado pel11 Ba·h~a. (Não UllJo·iados.) 

Comprehendo c <lesculpo a S. Ex. E' uma mole.stia, é uma Jdiosyncra.sla. 

O SR. TBIXEIRA BRANDÃO - V, Ex. me faz uma injustiça. Ap1·ecio extraor

dinariamente ouvi l-o falia r . 

O SR. AUGUSTO DE FREI'l'AS ~ ·sr. Presidente, V. Ex. e a Camara me perdoa

rão si, contra habltos meus, neste momento, m ais em defesa de outros que de 

mim ·proprio, reclamo para os ~·ro.dores que fizeram ne.Eta Casa a .sua carreira pu. 

blica, para o passado que rememora o nome de J osé Bonifacio, para o dia de 

hontem que lembra Salles T orres IHcmem, para o de hoje •IJU e aponta Ruy Bar

bosa, o res·peito a que teem elles direi to. 

Inuteis d'iscussões as de;;ses ·J,JO.lradores banaes, mas q ue teem ligajo á sua 

vida política, ao seu n ome, ·problemas os mais transcendentes! 

Não ouso me approximar si quer <le.sses vultos ; mM permitta V. Ex, que 

mani•fea te, <le envolta com a nobr-e inveja, a minha suprema admiração por elles, 

e que defenda os seu s direitos. 

Quanto a .mim, Sr, Presidente, que ·nã(} po.' so, nem nos momentcs do mais 

ousado pesadelo, preten<ler m e alistar 111essaa fileiras, releve dizer que o •nobre 

Deputado errou o alvo. 'Pensand<> ferir - me, não o conseguiu, pois que jámais, Sr. 

Presidente, pretendi i !lustrar esta tribuna , 

l ada conheço <le mais deprimente para um homem publico do que a exhibição 

dos seua actos ; mas, :perdôe o nobre Deputado que diga que tcnh(} procurado só 

e só, des<le o primeiro dia ·em que a nnção me aobriu as portas d o Congresso Co.nstl

tuil11te, liga.r o meu nome a r·eformas 1q uc ll'erclurem, 

~unca desta trilbuna pleiteei ·interesses individuacs, intererses menos confcs

saveis, desses m e.s mos que constituem peccados veniaes nca parlamentos. Cansinta 

o nobre D eputado que eu l•b'e peça lance s uas vistas para o pas.;ado quand<> ainda 

'não era S . Ex . representante da ·nação; busque conhecer os meus eõ-forços para 

collaborar na Constituinte da Republica; 1•eja S, Ex. de que proble mas prccurel 

me appr oximar; lance S. Ex. o olhar sobre o pasoado desta Camara desde os 

.primeiros dias; procure saber quem foi o auto1· {la reforma eleitoral de 26 de 

Janeiro, indague d o.s m eus esforço m prol da organização judiciaria do Dis. 

tricto Federal, peça que lhe digam quanto esforçv hei de.spe;Jdi<lo em prol do en

sino publi co, quanto sacrifiquei minha saudc na discussão do Codigo Civil, 

occupando por <lous dias inteiros a tribuna desta Casa, e diga se ·procurai fazer 

rhetorica ' C(}Dl uma verbosidade banal e inutil ao collaborar no preparo das 

nossas leis. 

0 SR. TEIXEIRA 'BRANDÃO - Já Vê que não me dirigi a V. Ex. 

O Sn. AUGUSTO DE FREITAS Si nã(} se <l·irigia a mim, iria então ferir ao 

nobre Deputado pela Parahyba, que tant(} elevou esta tribuna, pois S. Ex. não 

ousava se referi r, em .pensamento sl•qucr, !l(} no-bre Deputado por Pernambuco Sr. 

Arthur Orlando, cuja palavra erudita só serve para i!Justrar o. debates desta 

Casa. 

Nfw, senhores, a todos faço justiça, 



O golpe foi a mim dirigido, eu o-recebi em face. Entretanto, Sr. Presidente, 

era natura! que sucoecler;.<;;e ao nobre Deputado pelo Rio de Janeiro o que succe

deu, que este fosse o estado d·o seu espírito. 

Não costumo fallar em nome ela Camara e menos surprehender no inti·mo das 

suas consciencia>.; as impres.~ões que recebem os nobres 'Deputados; mas, · si no 

momento me quizc;;se desviar de>.;ta linha, poderia dizer que a impressão deixada 

pelo discurso elo nobre Deputado, hontem proferido nesta Casa, foi a victo1'ia ela 

critica feita ao projecto >de reforma ela instrucção 1JUblica . 

Que disse o nobre Deputado em defesa das argu'ições feitas ao projecto? 

Sr. Prc:idente, di8Se eu, fiadé> na tolerancia da · Com missão, que e! la não tem 

icl éas, que as idéas são do honrad o Sr. M>nistro do Interior; '(]Ue a Cornmlssão 
esqueceu a legislação >do en~ino nos diversos .paizes adeantados e por isto ha no 

projecto muitas disposições inexcquivcis, ou que se repellem. 

D!s:c pouco, em verdade, em apoio da minha argumentação, por ·nao querer 

abusar ela tolerancia da Com missão, ela bonaade com que me ouvia; ohoi e, porém, 

me vejo obrigaao a aeixar patente que não me guia 'neste debate o· proposito 

ele embaraçar a reforma do ensino. Approve-a a Camara, ficando certa de que 

só me conduz na opposição que faço a este ·pr<Ojecto a persuasão em que estou 

de que elle não resolve o grave problema da ins trucção, e, ao contra11o, aug·menta 

e amontoa a.~ di•fficuldades para o dia de amanhã. 

Senhores, com a sinceridade com que fallo, argui ao n !}bre Deputado o uso de 

expressões infelizes, quando deu ás congregações a personalidade civil c a auto

nomia diclactica; personalidade civil que se rooume na faculdade de administrar 

patrimonios que, pela legislação vigente, cabe ás congregações, sem Que, entre

tanto, ma da fosse creado com a nova e:lOpressão tão s1'llge.la e eloquente; auton<O

min didactica que lhe é conferida com a sUJbm!ssão ao oGO'Verno, contra cujo poder 

se revolta a Commissão. A cada instante esperei, Sr. Presidente, I(IUe em defesa 

de tal critica viesse o honrado relator ela Commc~são demonstrar que a locução 

estava certa, deante '<'la significação technica que lhe é propria; e o nobre Depu

tado, em vez ele recorrer aos seus pares na Commissão, na qual eu descu bro ver

dadeiras capaeiclaclcs, S. Ex. nos vem dizer que tal expressão f·o·i usada pelo Sr. 

Conselheiro Ruy Barbosn em projecto que apresentou em 1'883. 

Sr. iPresidentc, por falta de tempo não pude reler o projecto do eminente Con

selheiro iRuy Barbosa, para verificar o que S. Ex. chamou personalidade civil. 

Não é, porém, isto 'bastante para que duvide eu da palavra do nobTe Depu

tado; acceito-a como a asseveração de verc!ade inconcu:ssa. 

Hesito, po1·ém, em crer que o Sr. Ruy Barbosa tivesse dotado essas c!!rpo_ 

rações de .personalidade civil para lhes dar sómente o direito de administrarem 
patrimonios provenientes a e legados e doações . 

Então, senhores, a direcção do Instituto de Surdos-Mudos nesta Capital, que 
administra patrimonios, tem personalidade civil ; então a direcção do Hospício 

de Alienados, Que administra patrimonios, tem personalidade civil. 

Quero acceitar a verdade ao que diz o nobre Deputado; mas permitta S. Ex. 

que, sinão em nome ele estudos, que raros possuo, ao menos em nome de alguns 
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cabellos . que já, me vão prateando a f ronte, eu diga a S . Ex. que j á. me vem 

tarde esta liçã:(> e, embora o eminente Sr. Ruy Barbosa tenha u sa d'o dessa ex_ 

pres.>ão, eu a r ep lllo como errada ! 

Autonom ia didactica, quem dessa expressão usou fel a França no regula

mento da sua u niversidade ; quem della se serviu f oi o Conselheiro Leoncio de Car

valho em um pro jecto apresenta do a o CongreEso ue Instrucção. 

Senhores , 'q uanto ao regu lam en to da França, não o ten1t>o presente no mo

men to ; quanto, porém, ao projecto do S1·, Conselheiro L eoncio de Ca rvalho, eu 

o li e o conheço. 

S. Ex . dâ. a utonomia d idactica, não â.s congregações, si não aos len tes, para 

que possam ensinar a sciencla como enten derem. 

E' esta a a u to nomia didactica, que quer o. n obre Deputado? 

S. Ex. h ontem o disse: ao lente da cadeira é licito ensinar a disciplin.'1 de 

que está. incumbido como entender, tendo liberdade am pla para seguir a escola 

que qu izer, acceitando a que mais se a daptar ao seu espirito . 

:Mas, sen hores, si é esta a autonomia didact\ca, ell a ex iste na legislação vi

gente, pois não m e consta haja r egras, 'qu e devam ser o;eguidas pel e· pro.fessor 

no exe rcicio <la sua funcção, a não se r a o:bserva ncia dos programmas a.pprovados 

pelas congregações; n ão m e cons ta que alguem t enha dictado a um p rofessor 

a dou trin•a que deve Hguir, a escola scientifica ·que deve aodopta r . 

Que a ut<>nomia -didactica é estâ que se 1•em dar a o lente como me<licla salva

dora da instrucção publica, nes te momento, qua'!1do essa autcrnomla didactlca jâ. 

existe, quando os lentes pooem ensinat· como qulzer em? 

Meus, sen hores, em conclusão, para encerrar e.s t ~ p<>nto do· estudo elo pro

jecto: si a personalidade civil , como a entende o nobre Deputado, e sancciona 

a honrada Co mmissã:o·, é limitada a adminis trar legados c doações; si a autono

mia drda-ctica, como pe_nsa S. E x. , invoca ndo o testemunho do h onrado Sr. Con

selheiro L c<>ncio de .Carva lho, s ignifica que o lente pôde ensinar como entender, 

e s i t u<l o 'isto jâ. ex iste na lei vigente, estas duas medidas do projecto são çluas 

panacéas, ,que .não podem ]evar o ensino ao fim que temos em vista . 

IPCJ·gunto ao illustr~ D eputado pelo R io ele J aneiro, presidente da Commi~são: 

no exe rcicio da sua cadeira, acaso, alguem já v~iu dicta r a S. Ex. a doutrina 

da escola a seguir? 

O nobre Deputado hontem, com uma ou~adia ,,ú pcrmitt ida a 1l>omens ele 

alto va lor s cien ti'fi co, como S. Ex.; só to lerada ~ lll uma assemblêa, só desculpada, 

quando .se acha na trrbuna, vencendo tooas as resistencias, um vulto 'lo seu qui

late; ·o nobre Dcpu tajo di!; e hontem que ou tra psychologia ·não conhecia n 

sciencia que não a psychologia experimental. 

O n obre Deputado faz baquear, em um ·s imples repto ele eloquencia, toda 

uma esco·Ia, toda uma sciencia que vem se deba tendo e que e ha de debater 

eternam ente através dos seculos, sob pena de chegar u m dia a Ber descoberto e 

demonstrado o prob lema da vi<la, n mys tc1•io s upremo ela scicncia ; S. Ex . com 

uma s imples phrase derroca todo e.sse pa<'.sacl o, pondo abaixo a p,;ychologia espL 

ritua listfl. 



-248 

Pois .quando vemos o no<br e D eputado no exercicio da su a cadeira de cliniCo. 

psychiatrica ir estudar os phenomenos loca es, a causa determinante das molestias 

nas lesões organicas; quando S. Ex. tem a liberdade a>bsoluta de seguir a escola 

que quizer, vem nos dizer: _ clae aos p r ofes.sor es a a utonomia didactica, c está 

salva a instrucção! 

Mas, que tem feito S. E x. como professo r da Facu ldade de iVIed icina do 

Rio d e J anelr·o ? ! 

Acaso já lh e foi traçada a escola a :cguir no exer oicio el a sua disciplina ? 

(.AaHw-tes.) 

Honrando-me com a ttenção que me captlvou, o nobre D eputado, pre~identc da 

Cc·mmil'.<ão, desceu á atH'eciação de outra arguição qu e fiz ao projecto c, com tanta 

felicida<l e no momen to, que 0u '"'nti que a Camara .·c persuadia de uma levian_ 

dadc por mim commcttida, esquecido de idéas h a poueo defendidas ·nesta m esma 

Ca:-:n . 

Eu mesmo, Sr. P1·es idcntt', comecei a d u vidar da coherencia do m eu pensa

m ente·, e me preparei para, em plena Camara, faz er acto ·de contri cção·, confes_ 

sando o erro cornmettldo, embora p a r a absolvel-o denunciasse d c-s dc logo o pro_ 

gres~o do m eu 0s forç o, feibo á I'PI" li a ela mniha conscienc la c da minha. VOlntade, 

no estud o c na solução do problema da intitrucção. 

Critiq uei, Sr. Pres•idente, o projecto ~1a pa rt<' em rJue !'C Clama o exame d •e 

ad missão para a matricula n os institutos dr en~; ino s uperior; c rili qu·ei o projecto , 

sobretudo, dizendo que si exigiamos, ao terminar o a lumno ,, cu rso sccundar io, 

um exame completo, s i as m edidas aqui cons ignadas se riam effi cazcs par a .que 0 en 

sin o .secundaria se tornasse um a r ealidade, .para qu e esse exam e de admissão 

perante o estabelecimento ele ens ino l:lUper ior? 

Será a r epetição <lo exa me f eito ? Disse-me v honrado Deputado em aparte: 

isto seria uma superfetação . 

Era o exame elementar das di sciplinas ba,.icas rla sciencia prof~sarla no esta

belecimento onde o a lumn o se va•e matricu lar? 

O nobre Deputado procedeu n•o intcrvallo das ses.;ões a uma Pxcavação his 

torica, c veiu dizer hont m nesta Casa que ao projecto apr~cnta<lo em 1895, n o 

qu a l rstá ex igid o est e rxam c de adm issão para a matri cul a nos cursos s uperiores, 

o projecto apresentad .prlo illustre c eminente D eputa do Sr. Adolph o Gordo, dei a 

minha ass ignatura . 

Fo.:se assim, Sr. Presidente, e eu viria declarar á Cam::~,ra .q u ~, melhor me_ 

ditando na minha opin ião, havia r econhecido o erro comm ettido, a inconveniencia 

.e a inefficacia rla medida pro•posta. Entreta nto, Sr. Presiden te, V. Ex. me pcl·

doará dizer ao nobre Deputa<lo, respeitando embora a boa f é que pres id e aos seus 

actos e insp ira as sua s palavras, qu e S. Ex. citou em falso . O desejo de arguir 

ao o ra dor de incoherente era tal, qu S. Ex. nem >"iq uer leu o pro•jecto apresen

tado pelo nob1·e Deputado, o Sr. Ado lpho Gordo ern 1895 . 

Seg1·e<1aram, ta !vez, ao n o·b re Deputado C6ta his t eria. (PCIIttsct.) 

Dizia, Sr. Pre.,;identc, fiado >empt·e na tol el·ancia que r eclamo pcll'a as pala

vra;; de quem deseja ser livr • na sua cr iti ca , qu e segreda ram ao •nob1·e Deputado 
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a exist-encia desse projecto, e S. Ex . não inquiriu· da verdade uue lhe rlis.<;eram, 

não procurou verifica! ..a em exame minuci oso . 

Presente está o nobre Deputado por S. Paulo, o !Ilustre Sr. Adolpho Gordo; 

S. Ex. se ha de lembrar que ap1·e.scntou este trabaJ,J.o como uma medida que o 

momento reclamava para os c tableaimentcs que, não go~ando do l}rivilegio do. 

equiparação, tinham, entretanto, a instrucção secundaria com o maior desenvol

vimento q ue já exl·stiu neste paiz. (ApoieMos.) 

Uma medida se impunha na occasião para. não embaraçar a catTeira dos 

alurun.os q ue não pudm·am fazer os exames, porque 111ã<> tinham recebido a insti'U

cção parcellacla, mas a instrucção integral. 'Refiro-me aos alumn os do Instituto 

Kopke . . (A1JOi·c~clos . ) 

O nobre Deputado estuda o problema e aprescuta este projecto. (Exhibc 1w 1 

am.Zso.) 

Era impossível orgamizar o .tury para o exame de madureza PO·r outrn fórma 

no momen to. 

O Gymnasio acionat não estava p1·cparado para isso; os estabelecimentos de 

cntii no secundado por igual não -es tavam apparelhados. 

Uma medida urgente se impunha .para retiolver a situação; o nohrc Depu· 

tado por S. Paulo aprC'scnta este pr-ojecto por força do qual os ulumnos que tives

sem percorrido toda a série dos institutos d·e ens ino, como os alumnos que tiv s

.fCm atravessa...-]o toda a série do Gym1nasio Nacional, nos quaes nã.o se exi.gia o 

c..xame f inal, o exam e integral, d·eviam fazer, não o exame de admis.são, mas o 

exa me de madureza, ficando assim resolvido o problema como <> momronto per

miltia, damclo- ·c ao Gov{!rno a faculdacl~ de nomear juizes para o julgamento 

desses alumnos, vies~cm elles cl<> Gymnasiu Nacional, viessem de estaJbelecimcntos 

particulares, uma Yez que os r spcctivos clirectores reclamas-sem do Governo a 

nomeação de juizes para o julgamento do.s seus alumnos. 

Foi ou não este o PénsamPnto do nobre Deputado por S. Paulo? (0 Sr. "ldol

llho Gordo fa,z ·u,m s·igna,l llc affinnctçcio . ) 

O apoio d{! V. Ex. é a respo:;ta que eu devia ao nobre Deputado pelo Rio 

de Janeiro. J ámais defendi o exame de admisiSão. O que uuizemos nesse projecto, 

ao qual prestei a minha assignatura, foi põ1· em pratica desde logo o e..'<ame de 

madureza para c.s al umnos q ue vie/Ssem de toda a parte. 

Como vem, pois, o nobre Depu tado dizer que patrccinei o exame de admissão 

para a entrada em estabelecimentos de ensino superior, depoiti <)e julg>tdos os 

alumnos pelo GY'm nasio Nacional ou collegioti part iculares no "-"11m i·ntegra•l dos 

,l c·u.s cursos? 

O Sn. TEIXEIRA BRANDÃO - Opportunament-e responderei a V. Ex. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Razão tive para dizer que S. Ex. não leu com 

atte.nção o p1·ojecto do nobre Depu tad (} por S. Paulo. (Panset . ) 

Sempre gentil, Sr. Presidente, o nobre presidente da Commi~'<são para com 

o humilde orador, que ousou penetrar no tabernaculo sagrado da in.;trucção pu

blica, privilegio hoje da honrada Commissão eleita p~Ja Camara, S. Ex. não 
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deixou ·passar taJUbem, sem a répl!ca d<J vlda, o ponto das minha,s observações refe

rentes â. docencia livre instituída no projecto. 

Senhorea, preciso r ememorar â. Camara as palavras que proferi quando desse 

a ssumpto cuidei no meu ultimo discurso. 

Disse que a docencla livre lembrada pelo projecto jâ. existe cr·eada p elo Co

digo do Ensino; e si ella não t em proliferado, si ella não tem, pelo ·seu concu rso, 

conseguido elevar e salvar o e ns i.n o, não ha de se r ·l>oie, quando se pret ende decrc_ 

tal-a de novo nos t e ·Projecto, qu? m e lh e res resultados d evamos esperar . 

. Acreditei, Sr. Presidente, ter con vencido cabal m ente ao nobre •D eputado e .que 

S. Ex . .;e confessaria sati sfe·Jto. 

·Ma l avisado andei em tanto confia r na força da logica c na e'o·J Uencia el os 

fact os . 

A cloccncia l! vre existente na legis lação em vigor, disse o n o•bre Deputa do, é 

co us a inefficnz. Ella estâ. nQ Co digo elo Ensino, elaborado no governo do Sr. 

Campns Salle.; pelo honrado c •minente .Sr . Epitacioo !Pessoa; mas essa docencia 

livre, qu e ora. queremos com o projecto em debate, é cousa divilrsa, uma vez que 

o Codigo prolli•be acs docentes livres o uso elos la1Xlra torios, dos gabinetes c das 

en fermarias. 

E' verdade que a legis lação vigente prohibc aos docentes livres o u so d·os lrubo

ratorios, gabinetes e enferma rias, permittindo.lhes, todavia, leccionar nos r ecintos 

drus 'Faculdade;;, 

.\ legislação e m vigor tem e&e prece ito e o tem de caso pen.saclo. 

Poderâ. aca.so o ho nrado presidente ela Comrnissão de Instrucção Publica, ou 

qualquer dos seu s e minentes com panhcii·os, m e infol'lnar da legislaçã,o da Alle

m an ha sobr~ a docencia livre? 

O SR. CASTRO tPrNTO - A·poia·do. E' instituição ad.stricta ao rilgimen uonivers í

tarlo, transplantada incon venümtemcinte pam o n osso regiluen, que é diffcrcmte . 

O SR. Au GUSTo DE FR~ITAS - Acaso o ndbre ·DeputaJdo pelo Rio d e Janeiro, 

tllustrc a uto1· do projecto, poderá dizer-me qual a legislação d a Italia ·o·bre a 

docencia !ivi·c? 

Sr. Presidente, si o problema da ins trucção publica é esse problema social 

de Ui.o alta relevancia, .q u e ameaça a v ida d as instituições r epublicanas, como 

a ffirmou o n o·brc Deputado, na justificação -do proj ecto; s i o problema da instru

cção é a base da dCtllocraciu c een1 ella só p odem viver as monarchias autocratas, 

porque. a ignoranciu elo povo é a base dessa.; in s tituições, ê preciso m editar um 

pouco soobre o assumpto an tes de pretender . legislar so<bre clle . 

0 SR. CASTRO PINTO - :Muito bem. 

O SR. AuGusw DE FREITAS - Não faz m uito que cl oudejou por (•s ta Casa, 

como u m cometa errante, um projccto crcador ele univcr., idadcs, d e uma séri e 

dcllas, que l<Jm brava os ban c~s emi S<lo r es do Governo Provisorio, proiecto i.nspi

racl o nas idéas colhida s por um pr ofesso r d e uma das FaculcladPs officiaes em uma 

villegiatu ra ele tow'iste durante trcs mezes na Allemanha, c q ue sentiu, qual cogu

mello que irrompe i•ne~p~radamente. a competencia ]Jar a refo·rmar a instrucção 

publica surgir-lhe na ti delicias desse pasrc io. 
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E a vida das instituições de ensino no paiz sentiu-se de dl:iofre ameaçada, por

que o Ministro do I-nterior de então, seduzido pela belleza das idérus, pouco affeito 

â. meditação profunda desses assumpto , a despeito d e sua alta capacidade como 

parlamentar e como politico, deixou-se por e!las dominar. 

A i-nstrucção pU'blica sentiu-se -abalada; mas felizmente a prudencia do Pre

sidente da Camara de então desviou elo debate esse projecto, deixrurrdo--a sepultado 

no sei·o da Comm-issão, para sempre, graças a Deus. 

E' preciso, dizia eu - e retomo o fio das m'l!nhas considerações - meditar 

sobre o ·prDblema da instrucção com segurança, buscando nos factos a licção que 

elles proporcionam, estúclando as causas deprimentes do cnsi-nD com verdade, sem 

l'Çti~encias e sem di6farces; nãD lançando Só á responsabilidade dos _governos os 

males q ue teem vindo •para a inSt\·ucção publica, lançllllldo-os tambem á conta da 

clesiclia dos mestres, do abandono do ensino pelos proprios professores (OilJOW!dos), 

laJnçando-os â. conta ela falta. de fis-calização por parte dos chefes dos estaJbeleci

mentos de ensino, comparsas todDs na farsa da instrucção, comparsas todos na 

conquista do retrato a oleo! (jl'ú~ito bem.) 

E' a;l>i, Sr. Presidente, que se deve buscar a causa suprema dos males da 

i-nstrucção. 

E' preciso meditar muito sobre e<~te problema, defrdntando-o com i<:;enção ele 

animo, para levar o remedio ao ponto onde está o mal. 

Pergunto ao n obre presidente da Commissão de Instrucção, digno autor do 

projecto, si conhece S. Ex., •Si me póde d ·izer, acaso, qual a l i organica da Alle

mallRa, no t ocam te 'á. clocencia livre. 

IPóde me informar, nest;J momento em que preciso guiar o meu voto, que é 

que determi-na a Italia com refer-encia a e.sle assumpto? 

O SR. CASTRO PINTO - V. Ex. dá Jogar para um aparte? 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - Honram-me muito O.S apartes de V. Ex. 

O SR. CAsTRO PINTO - A d.ocencla !bvre ê uma traducção livre do 1JI'ivc~t

doce?Lti8mo. 

O SR. AuGUSTO DE FREITAS - Duvidando, Sr. Presidente, da noticia que 

sobre o assumpto tinha, busquei rever a legislação so'bre o ens~no na Italia, para 

comprchend,er o alcance da disposição do projecto, desenvolvido pelo nobre Depu

tado, e tambem me informar, em fonte absolu.tarnenta segura, sobre a docencia. 

livre -na Allemamha . 
Na Italia, como na Allemamha, ha dua,; cla&ses de professores, a~ém dos pro

fessores officiaes . Ha os chamados vrofessures 1n·ivati, ensug?Lanti 1JTÍ!Vati, e ha os 

profer sores livres. 

Estes podem fazer o seu curso onde .quizerem, nas escolas, si houver espaço, 

ou fóra dellas, sem <JUe o dire,tor do estabelecimento, o r eitor da universida.(le, 

tenha que ver com as doutrinas qu~ e lles en.silllam, com o methodo que seguem. 

Os p•·vva.ti docenti, porém, que go~am de certas regalias, passam p o·r exames 

para que alcancem taes direitos, passam por provas deante de uma commissão 

nomead:a, provas de oo.pacidade equivalente ás provas de concurso que actualmEm te 

se fazem entre nós para o provünento dos cargos de substitutos. 
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Depois de approvados ante a competencla reconhecida e julgada ·pela com_ 

missão, concede-se-lhes o titulo de p1·tva ti àocenti ou m>signanti prwat·i, titulo do 

•qual decorrem para elles fuculdatles especificadrus na lei, entre as qua-es o dire ito 

de ensinarem em uma da;;; salas do estabelecimento, o direito de publicarem os 

progrannmas de seus cursos no jornal official da universidade, o direito de verifi

carem a frequencia dos seus alumnos, fornecendo, por occasião do exame, o respe. 

ctivo attcsta.do, porque lá, para as :bandas da Europa, ainda a verificação <da 

fl·equencia 11ão é o grande crime commettido pelo g overno que decre tou o C.odigo 

de 1 • ()e J ane'iro. 

Mas ao lado de todas essa-s faculdade e direitos QUe a legislação lhes reco

n t.·cce, atnda não chegou, Sr. Presidente, o progresso do ensino na Italia ao pontG 

de se confiar aos docentes privados nem Oti Ja.boratot·ios, nem cs gabinetes, nem 

as cli:n ice.s. 

Na Al!emanha, Sr. Pres idente, o processo é equival&nte, :poLs que a Italia alli 

<e inspirou. Os pl·ivat~dodB·Ibtcs passam por pro·vas que lhes conferem o r econheci. 

menta da sua capacidade, gosam de r egalias, mas não se lhes permitte o uso dos 
laboratorios nem das cl inicas. Na Italia, qua'ndo a natureza d o ensino e -das ma

terias, cuj o ensino pretende o profes<or privado, reclama a necessidade de gabi

nete.~ . la.borato rios e de clinicas, o professor não t em meios od·e provar os seus 

recurso~ .para montar Jaboratorios , ou que t em sua clinica especial nos hospitaes, a 

licença lhe é n egada ; não tem elle o caracter de docente, :nem gosa de o;uas regalias. 

Na Allemanha succede o mesmo. 

Si o n o'bre Deputado demorasse a sua attenção sobre este ponto, iria vet· que 

alli só tem cursos particulares os .que são assistentes das c linicas e preparadores 

das cadeiras. Sómente a este;;, por concessão especial -dos lentes, é permittiodo o 

curso ·nesses ga.binetes, laboratorios e clinlcae; fóra dahi lé precis<> que 0 pro_ 
t e.ssor os tenha s eus. 

Ahi estã., senhores, a llcção dos mais adeantad·cs paizes ·em .materia de ensin o ; 

e, entretanto, o nobre Deputado c1·itica o Codigo do Ensino que admittc os livres 

docentes, .~ m lhes pcrmittir, todavia, o uso oesses gaJbinetes c 1aboratorlos! 
(A pm·te.s.) 

Para os a<s istentcs de clinica e preparadores já a livre .docencia es tã. em 

~xecuç1ío. V eja o nobre Deputado na sua ·propria \Faculdade -os cursos do Dr. 

Baptista, do Dr. •H crnnni , do Dr. Dodsworth e outros . 

Estes tccm curso no recimto da !Faculdade, com o uso dos gwbinetes, dos 

laboratorios, porque isto lheB pcrmittem os professores das cadeiras e exercem 
elles funcções officiaes como prepara dores. 

Si não ha pa iz algum no mundo que tenha abertas a s portas dos gabinetes, 

labo ra torios c clini cas a qualquer ·que queira e nsina r , como o aut· ·r 

do Codigo d o Ensino poderia a dmittir essa !iYre docencia?! 

O SR. TE!XEJIRA 'BRANDÃO - O argumento mostra apena." que V. Ex. ·não leu 

o projccto com attenção. Os dnccntes livres tecm de prestar exame pera.nte a con
gregação e de ser habilitados pela mesma. 
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O SH. AUGUSTO DE FREtTAS - Senhores, o projecto realmente usa da phrase 

habilitad·o pela congregação - mas, devo dizer ao nobre Deputado, tão .parca 

foi a honrada Cornmissão em mini;;trar info·rmações, pelas Quaes pudessemos todos 

conhecer o seu pensamento, que .sou obrigado a acreditar que essa expressão -

habilitacl.o pela congregação _ é uma expressão copiada do Cod-igo elo Ensino, 

onde ella está, sem que tal habilitação signifiG!ue mai~ elo que a apre-sentação ele 

um requer imento e um diploma. 

Como é, enhorcs, que deante de tal locução, que ~ côpia do Codigo, o hc111rado 

presidente da Commissão affit·ma que a reforma pede ot~tras prova.s de cap&cidade 

que não a exhibição de tae.s documentos ? 

O SR. TEIXEIRA BRANDÃO - Ellcs teem que dar tambem prova de habilitação 

perante o Conselho Superior. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Não me falle V. Ex. nestle Conselho Superior, 

do qual eu me approxi-marci sempre com medo, c V. Ex., em •breve tem!}O, ver~ 

o. que sct·á elle, quando as suas attribuições forem exercidas. Além d isto, esse 

exame, ainda q ue proveitoso, não pôde importar o direito ao uso dos gabinetes 

c laboratorios, o que pa·iz algum pcrmitte. 

Passo, Sr. Presiclente, a outro ponto, a que se referiu lambem 0 nobre 

Deputado. 

Senhores, eu disse que a minha surprcza ao ouvir a oração proferida pe~o 

nob re Deputado, ~,om·ado presidente da Commissão, tinha sido maior do que a 

que ex·perimentei ao ler o proj ecto. Rea.lme<nte, Sr. P residen te, ouvi o nabre Depu_ 

tado, hontem, proferir phrases que são a condemnação deste project', tornando 

patente que a Commissão n~tda ha feito c, mais que ·isto, Sr. Pl'e idente, que a 

C001missão não tem idéas ass()nta.das sobr e ponto algum, pois que a um nti'ormailor 

não é licito transigir em pontos de doutrina, transigir ?Om um sy.stema de ens ino, 

stnão confessa111do a evidencia da argumentação, confessando o seu proprio erro. 

Mas a Commissão, pela palavra do seu illustrc Telator, nã() faz questão de 

cousa alguma, denunciando falta de convicção c de principias. O nobre Deputado 

di~se-·O clttra.mente com uma frrunqueza digna de applausos: E' o 1J1W"Ci1'0 (' con
fes.swr que o 2n·ojecto é iHl!JJe?'feito e cleixc• mnito a de.seja1· 11,c~• sncts liathas geTaes. 

Com taC6 palavras s . Ex. matou o projecto, c nús acabamos t1C assistir ll UJU 

fil hicidio. 

O projecto deixa m ui to a des~jar. di.ssc S. Ex . 

E e:speramcs d urante ci•nco longos m ezes, para ver a Commissão trn%cr este 

trabalho, no final de uma sessão legislativa, sob a pressão das discussões e vota

ções das leis de meios, das leis annuas! 

Resta, sen.t.ores , que a Commissão, na proxima '*ssão legislativa, depois de 

descansar, nas f érias, das fadigas da presen te sessão, nos apresente um tra,balho 

que seja mais perfeito em suas lilnhas geraes . 

Si o projecto é imperfeito e m suas linhas geraes, como pOde c perar o hon

rado presidente da Commissão q ue seja elle completo em suas linhns particulares? 

Será, porventura, melhor em seu s detalhes? 
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Sr. Presidente, não tivemos a fortuna t.le nascer maici tarde, para melhor 

apreciar .Q esplendor da.s avenid!IJS e o progresso dct instrucção, indo receber nu 

ensino secundaria os conhecimento.s ministrados pela reforma elaborada pela .t,on

raUa CommLEsão c, com mais firmeza e logica na argumentação, saber raci~.~cinar. 

Mal comprehendo .possa haver um projecto de lei -i-mperfeito em tvdas as sua.,; 

partes, que não ~eja imperfeito no seu todo, nas .,;uas linhas geraes. 

Senhores, de.-;çamos uo e.; tudo do projecto, á sua estructura, á. ;ua analyse. 

Acaso lé perfeito o projecto, no tocante á instrucção primaria? 

Ahi, ne.;se ponto, titubeante nos passos, medroso deante ela doutrina Que ue

fundc, quasi que supp licaJ!te, o 11obre •Deputado, apresentou o -o.ue eu clas.sifiquei, 

dv que não me arrependo, uma dotação orçamenta1·ia aos EstaJos. 

Sobre systema de ens ino primaria o projecto dlada diz, nem .podia dizer; u 

JJJ" •. j ccto manda que se celebre um accôrdo, um tratado entre a União e os E.sta

do.; JJara c1ue aquella, escusa.do é dizer, clê dinheiro a etõtes para a fun clação 'l c 

t't!colas onde escolas nãu existam. 

Isto é pouco mllis que nada; é uma questão fiu1aneeira. 

Si os Estados tivessem e&:;e dinheiJ·o não precisariam ela União, sem que, 

entretanto, houvesse nccessidudc de tocar na rcf~rm~ da instrucção primaria. 

Esta parte do projecto, poi.;, r esolve em uma dotação orçamcntaria, como 

arflrmei. 

E 1110Va não é ella, porque, como disse hontem o !Ilustre relator do parecer, 

o anno passado, no orçamento, já o n obre Deputado por :Minas Sr. J usé B on ifacio e 

um outro collegll apresentaram emendas em tal sentido. 

Mas si nesta parte o projecto não tem g~andc valia, porque a tão pouco se 

redu~ clle passemos á outra, á instrucção secundaria. 

Sr. Presidente, quando li pela psim eira vez eclte projecto, com a atteonção Q:Ue me 

mcr ecenn os bra·balh.os dos !Ilustres mem·bro da Comm!ssão de In strucção J'u·blica, 

com o res·peito que tenho {PeJa alta capacidade do seu ~lonrado presidente, autoa· 

r econhecido, proclrumado, nà.Q contestado até este n10mento, elo projecto, em todas 

as suas l·i•n:has, notei q.ue S. Ex. se ·hll via preoccupado com um grande prob1eo:na, 

quM o d·ll lnstrucção secun&a·rla. 

E isto notei, Sr. Presidente, com grande aleg·l'ia c •maior satisfação, porque, 

ao passo que o nobre •Deputado, ,·eceioso sempre ela in te1•vencão dos poderes publi

cas nos ·estabelecimentos .de instl'liCÇão; S. Ex. um tímido ele tal ordem, q·ue 

chegaria., acr-edito, a tc1· medo da JH"Opri.a sorrnbra, si amanhã estivesse investido 

das fuoncções de chefe supremo da instruccçã.o puij)Jica no paiz; rS. ·8x., ao tempo 

que entr.egava a 1·efonma •da ·insbrucção, no .tocante ao ensino surpc,·ior, ao Governo, 

001 lhe tl'açar •linhas, sem lhe delimitar frontei·ras, seo:n Jhe acons l;har, sc•m nada 

lhe dizeor; S. Ex. ,·eveste-sc ela sua autorida.cle ele represen tante ela Na,ção e di·z 

ao !Gover.no, ·em relação !UO ensino secuncl.ario: Córa destas linhas neo111 um passo 

podeoreis dar, porque isto ·representa o 11reparo da mocidade prum o dia de amanhã, 

o preoparo da mocidade pa•ra a scienda, pa,·a a industria! 

iCon<venci.me, Sr. Presldenote, de que esta f!la1·te do projecto •referen.te á instruc

ção secundaria em o .proclueto de ·labores con-Unuos e -•rePresentay;a uma convicçi!Jo 
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M>ou.a, frut:LU "~ uma meJitação firme; que o nobre Deputado havia se arteito 

a cs,;as ideas, raziam eLlas ·parte do s eu ::;o•ber, c c•ca.r1a di•posto a detendel-us, 

ct.tn o v1gor da sua intelligencia, cem a força da sua con ~v icç ão. 

Persuadi-lne !JOr i•gua·l el e que havia aqui um c:iY,::, t e.ma, na ::;eriação dessas 

UJaterias; CJue o nobre Deputado h.a via descido aos estudos <lu psyehologia hu

m·tl na c, cotn a sua longa pra,tica de l})::.·ofessor, .hwvia n•co·m~panhado o desenvolVi

mento inte·llectual da crcança pa ra . a•ber o momento •Preciso c'lll que se deve 

ministrwr o conhecimento de uma scienc ia e, tiOb.retudo, attcn<lido á se ri ação das 

cl iscipli<nas, evitaJJdo a s1t?'menage intellec tu.a.l com o desaprov eitamcnto do estudo, 

c l'im assistir ao deba-te cer.tu el e <JU C o nobre Deputado se iria ba•ter como um 

convencido po,· essa ·p.arte do projccto. 

1Qua•l .não ro·i a uün ha decepção, Sr. ·Presidente, quando aos primeiros toq·ucs 

na. reforma., ~artidos da p~lav·ra, que não cesso 'de reconhecer eloquente, do Jllus tre 

rcp resentwnte da Parah;,ba, r eforçada •pelo conse lho erudito do n ob,·e •Deputado 

por Pernambuco, sanccionacla pela lJala·n·a do ii'lustre •rcprcsentan te de S. Paulo, 

summiclaclc reconhecida na llH1•te ria , e, ·por fim, app[audicla qJelo n ob.re D()Jlutado 

por Matto Grosso; ao primeiro embate, o nobre Deputa.do vem á tdbun.a a·ban

dona r as suas idéas , e nem wma palavra profe re l}ar.a justifica r quer a sc.rlação 

das mate1•ias, quer a inc.l•us ão deHas ! (Apoia.cLos.) 

JSi eu -não tivesse receio d e que m al inter.pretad.a .pud~sse se r uma <phnt•se 

minha, si eu. não Uvesse receio de 'illagoa,· o noo.re Deputado, diria que o silencio 

ele .S. Ex. cl·eante de a ccu;;ações tão graYes, a inopla das suas '[)alavras, a fa lta 

de a.rg=entos ,pa·ra defend er as <'lisciplLnas creadas e a ~;erlação de!las, em um 

homem do seu valor, <lo seu saber, de sua cn.pacidn llc, significnt·l:t que :::>. Ex. é 

apen·a:s .o portador de uma reforma que não '[).rod uziu! 

JSI.m! Sómente q uando se é por condesr.endcncia portador de jcJéa.c; aJ<h<:\ias, 

fie cwhe no campo de ·batal.ha ao .primeiro encon t ro com o ad•versa·rio; sOmente 

quando se é portacl·or <l e t)r.ojectos q ue [10' são enbregucs pa.r.a transi.tarcm por 

etita cha•ncelaria, 'Domo obm da consciencia e da vonta-de d oti legisladores, é que 

hom~ns do •vwlo,· elo nolJ.re Deputado, professor de um in , tituto de en.-ino s·u perior, 

~dem desta maneira , dizendo aos seus pares : «a cnmmissão ·nem fJJz que~ tão ela 

seriação, nem <las discip:llnas !» 

O SR. .SERZEDELLO ICORR1JJA - Aclmi.l'a isto rm uma das mai;; la•rgas mentali

dades des te '[)aiz. (Apoia<loR. ) 

O ,SR. AuGUSTO DE IFREITAS - Sr. Presiclen·te, ele que é que essa illustre 

C<>mmlssã.o faz questão!? 

Quando ha di as, .tive a honra de occupar a tribuna, e11 cltsse que o prOibl ema 

da ~n trucção só pód·e cr cnfren.tado com effi·cncLa e proveito ;·eso'l•vlcl os estes 

tres pontos: a inves ti<lura <lo m es tre na sua ca dei•ra , a natu.re7.a das disciplin as 

estuda·das e a seriação dell"U·s na ot,ganlza·ção do curso. 

Pois bem, Sr. Presidente, a honra da IOommissão n-em faz questão das dlsci

pllnas, nem <la sua seTlação ! 

0 SR. ·CASTRO PINTO dâ um apa,-te. 
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O Su. _-\ucusTO m.: .FRElTAS - \:\'esta IP;a•rte do prujecto, á qual acredi·tci, no 

primeiro womento, que a hon·racla Corumissão hav·ia oi.-;·pensado toda a sua atten-

o ção, é S . .E:x. quem o confes&c, deixa elle muito a ·des.:jar, é im•perfe ito e in·com _ 

plcto. 

Si a instrucção ,;ecundarta é isto •que ,;e vê, .,;1 o nobre Deputado, autor do 

projeoto, de<Jlura não fazer •questão d·e ·uma nem de outra cousa, deixando evL 

dente a falta de cOill'icção, a ausenci.a de opinião, que posso eu dize:·, <Sr. Presi

dente, da pa•rte •referente ao ensino Sluperior? ! 

:="'ão sei, Sr. Pcl.'esidente, o que pensa a honrada Commis ·ão obre o .cnsino 

SW))erior nas faculda<les de .meclicina, Ella não .nos diz, entrega:ndo ao ua~lstre 

Mini-sh·o do Interior o direito de refo·Imar o ensino nnecl.ico, coom .bem <1<n.tender. 

crcando cadeiras, s upprimrnclo .outra s, dobrando e d·esdabra~ldo ·á sua vont ad•e ! 

E üo ensino do direito que pensa a honrada Oommissão? 

.Sénhores, ou a .honrada Commissão . .pensa QUe o ensino dos esta ·belecimento~ 

su.pN"iores não reclama ref.orma, c não devemos da:· esta a utori:l:a{lão por inuti.l, 

ou ella entende que o ensino re<:[uer modificações, e deve indi·ca•r, a.o men{)s, ris 

bases .dentro das ·q:ua~es pócle o ::.v!inistro usar da autorização que lhe é dada 

(AJJO·ipdos.) 

.Mas, isto, IS'I'. Presidente, não pódo ser feito . O ensino super.ior tem s id·O o 

pomo da discordi.a entr{) os homens deste 1)Uiz, como tambem é a mesa aHI! qurul 

S<' estende o g rande banquete !Pa·rn o •qua;l já se preparam os carHlida tos, qu·e ath l 

estão •eSJperando os logat•es .por crea·r . 

O SR. ELOY DE SouzA - .Parece que V. Ex. está faz endo uma tinJustlça ás 

reformas anteriOTes. 

O •SR. AUGUSTO DE FREJTAS - Não comprchen.cJo •bem o alcance deste apart<'. 

O Sn. ELOY DE Sou,zA- Pmoque U•m banquete com relaçi:Lo ás out·ras? 

O SR. AuousTo DE FREIT.AS - S•r. Presidente, cu o disse e :pr<'ci so IPI'Ova·l-•o. 

Não é dos meus ha:bitos buscar ruLhures inf.ormaçõcs de f,1ctns, que não .podem 

nem dcv<:m ser .t razidos ao pa•~am;}n to. 

No dia em que comm ettcsse .esta failta eu se:·>a o prim eiro 11 nrl vc-rtir-me a 
m 'm Pl'().prio. 

Quem nos diz 1sto é o prop·rio proje to que aq ui está. 

E' o projecto que dá ao Governo o direito, não só de sup.prinür ca.deil'ils, slnã.o 
ele creal-as A sua ' ' ontade. 

O que é sin-g.ular, Sr. Presid·ente, o qu<: é tpara adm1:-ar . . o q ue ca.usará ce1•ba•

mente a·lgum reparo áquelle~~ qu e veem h on·ra<llJdo com a sua attenção as ·palav·ras 

que profiro sobre a refot>na dn· instrucçã.o 1)Ublica, é vêr que a illust:·e Oornmissão, 

que deu ao Govemo a facutda·d,e a m ais ampla .para reformar o ens i·no s uper ior, 

pod•e ndo •Orca•r cadei:·as c SUJ)'primir out1·as, tiv~s~e tido o cuid ado ele j ogn r , entre 

oo a1·tigos do proj ecto, .um que não occupu mui~ de uma <Hn ha, no qunl .se diz 

qne Cicam sup.primiclos os caT.gos de:ubstitutos das fuouldades, dizendo mai s acleante: 

«fica creada a doce~cia liovre, podendo ser est es .professore;; n.provcltndos nas orgn, 
nizações dos CUI'SOB e nos exames». 
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Os suootiotutos d sapparecan, l'espcitaclos os cli:·citos adquirjclos; crea -sc a 

doccn<:ia livre, da11do ao docente o direito de leccionar nas faculdades e runccionar 

na 'Organização elos cursos c na s ba·ncns ele exames. 

lX"ão é a porta a·bcrta p.ara a entrada de muita gente, que já \"0!11 ahi prc-pa

T;tcla Ct..Ql\0 d ocente lil\Te? 

.SenboTes, meditou, acaso, o jliu st ,·e pt·ofessor ela Faculdade ele I:\IIedicina do 

TUo elo Ja·neiro, o c•n incnte Sr. T e ixeira [Brandão, clig'no 1presidente ela Ccn1·missão 

de Instrucção PublicA, n1 e-cl itou, acaso, S. Ex . sobre o a~Icancc ela ."upprcssão dos 

.carg-os ele substituto? 

8C'ntltOJ'CS, um J)J'Ojecto ele •reforma, quando ·versa sob r e ce~·lo assu mpto que 

.env(}ln~ um graYc proble-ma BOc ial , é forço!'ia•mente Pm projrcto contp~cxo; cada 

11 rtigo dcYc ter a sua engrenagen1 na~tura I cctno os demais; nas bUas liithas é 

ncces~'lr io que se crtnp,le:.\ IJll cc·mo •ns prças el e urn mesmo n1achiniEtno, sob pena de, 

em dado mom ento Cle itmmlso, haver a cleso"ganização c voa r pelos ares o .projecto 

intei•ro ... 

O nobre autor elo projecto não quiz seguir este ·methodo, não quiz descer a 

CRsas 1lll inucia ~ , aliâ.s ·necessa:rias para a cfficacia elo ensi no. 

SU1JPrimam-se os cargos ele substitutos, dlz •o proljecto. Entl'(;ülnto, V . Ex. 

e a ICa.ma·ra, s i lançar •m a v·ista .para o estudo elas o·b;·igaçõcs desses funccionarios, 

verão que o no·bre Deputado qu.cbrou a mola elo ma·chinismo; retirou ·uma peça, 

mas deix ou a sua funcção; r·etirou os sulb ·titutps elo quaclwo elos funccionarios offi

ctaes . .soo1 dizer quc·n1 ·de bra em deante irá faJt.er os cu~·~os complomcntnrcs ((UC não 

1)0dcm deixar ele existir. 

Esquece o nobre Deputado que é imposs ivel percorrer as disciplinas todas 

em um paiz onde a Republica, el'iminando os dias s-antificados da igreja, não 

fez mais do que multiplicar o numero clelles, em Uló>1 paiz oncle o Govenno manda 

fechar uma Faculdad e, porque um navio de guerra portuguez chegou á noSõa terra 

pela primeira vez, em um paiz em que a chegada de qualquer ministro ou de 

qualquer litterato estran geiro € motivo para férias nos estabelecimentos de en

;;ino ; em um paiz des tes em Que é ilnposs'ivcl o ·professor ela cadeira percorrer 

o curso completo da di·scipli01a que lhe cabe, em que o curo;o complementar do 

substituto é de todo indispensavel, o nobre Deputado supprime os su•bstitutos, como 

orgão d~se machinismo, tendo el e deixar, entretanto, J)Ol' indi spcnsaveis, cs cursO:) 

complementares ! (Pansa.) 

Agora que, parece, tenho tomado na devida cons ideração as palavras .profe

l'idas hontem pelo nobre D ep utaclo, e com as quae13 tanto me penhorou. relevem 

V. Ex., S1· . IPresi·dente, c a Camara, que solicite a attcnção de tcclos para ulgun~ 

outros p·ontos elo pno•jecto, sobre o.s quaes não pude ela pri,n1eira vez ctemorar 

o meu exame . 

Ha uma disposição deste projecto, que mal compreh!!nclo e para- a qual eu PC

diria ao ho.nrado presidente da Com missão o s ubsidio de sua informação. Está 

dito no projecto que aos professores das Faculdades, ómente após 10 annos de· 

serviço, poderá ser concedida a vitaliciedade pelo oGovemo, a juizo .da congregação. 
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Eu perguntaria ao nobre a utor do ]J I'ojecto, s i no decur~o desses 10 a nn os PO

dem ser exonerados aq u clle~ professe rcs. Comprc:,cn<lo que o nobre D epu taclo vi c.; se 

cli"er que depoi.; ue 10 annos podem cl lcs pretender a v italiciedade ; mas, S. Ex . 

devia ta1nbcm nos dizer, ou pelo menos n1c deve informar agora, p~ra saber como. 

cond uzir o meu voto, ~ i llú Uecurso de~õe-.s 10 a nnos po dem ser ellcs exonerados .. . 

o SR. CASTRO P INTO - Pela lcttra elo proj ecto pajem. 

0 SR. ,\ UGUSTO DE F REITA S - Não <ll C guio pela lettra do projectO; e ~i O 

nob i'C Deputado se g·uiar pelas palavra s <lellc verá que raramunte essas palaveas 

traduzem as idéus do Sr . . prc~iJ cntc ela Com mi,;;são •d e ln.strucção Publica . 

0 SR. CASTRO PI NTO dá um apartt•. 
O SR. AUGUSTO DE Fll},;JTAS - Porventu ra ficarão os profc~orcs expostos á 

demi~ão durante 10 annos? l-fav0rá nt\ste caso, quem queira amanhã se cntrí.•gar 

acs laborcti ·de um COJ1CUr.< o com as difficu i·Jadcs que o seu processo acal'\'cta ~ 

l1avcrá quecrn qu rira ~ e dNlicn r ao estudo das scienc ias pa ra produzir alguma causa 

<le novo c concorrer ao ensino .superior. exposto no c]ia seguinte a see exonerado 

por um decreto Jo :.\1: inistro, que precise abrir vag a para outrem? 

O SR. CASTRO IP INTO - E i s~o em um paiz em qu e elo p cdcr puMico, .,;cgW1de> 

a opiniã.o do illu.<lrc relator. é QUe Yem a maio· corrupção elo ens ino 1 ••• 

O SR. Aucus·ro I)E 'FHE11'AS - H a a inJa outra face pela qual es te mesmo 

art igo de ki púde ser encara Jo, é qUL' v;te denFnstrar, do n1oclo 1:nai.s rloquente. qUL ... 

o projccto é uma panacéa, uma burla, c nada garante. 

As lei.> são f eitas sempre para o futuro; -prec i:: ao.nos" pois, c.stucla l-a.s nos seu s 

cffeitos, ~nus dias ·mais ou menos rem e tas em que cl las en tram cen inteira cxccuçãu. 

Acloptaclo este artigo de lei, os actu acs professores estão garantidos pela 

v; taJicic .! a'-1<', é certo ; mas, a manhã, terão de desapparcccr pela aposentadori&., 

pela morte, e em Yirtucle do artigo do projecto q ue manda collocal - os em disponi

bilidade depois dr ccmpletaJcs 25 annos de se rviço . 

Dcsapparecido.s cll es, começam a entrar os novos professo r es sem a garantia 

da vitaliciedad e, si,não decorrido s 10, an nos. 

N essa ~uccessão d e factos, ncs.>a acquisição continua de professores, muito.:;, 

os mais an·tigos , chegarão a com pleta r o tirocínio dos 10 annos c poderão r eque

rer ao Governo a s u a vitaliciedade; m as p a ra o fazerem precisarão elles d'o voto 

da congregação, composta de profcsoores qu e não serão então vitaHc>cs, c, desta arte, 

os profes.sorcs que ainda nã.o attin giram a;cs 10 annos de tiroc in>io terão de dar s ua 

op inião s obre aquelles que pedem a v italicic .1a,de por t er em cotmpletado o cleccnnio! 

Ahi está o commcrcio el es serviços : os gu e nã" gosam cia vi t a li c ieda cl e vota

rão por ella .em favor dos o utros~ e <; m troca elo voto que a manhã lhes será pot 

ellcs da·do. (Muito bem; mn;to bem.) 

E é isto sé rio? E o n obre prcsjjcn tc <la Comm i..ssão de Instrucção Publica 

m editou na lei. med ito u no alca.nce des te prece ito?! ( Pwt<sa.) 

P:uso a outro assumpto . 

Disse eu que os artigos de um projecto de lei devem r epresen tar as peças d o. 

me;;mo m ecanismo, d e vem cstàr ligados entre si, scn j o cada um a causct da de

tcnninação su-bscquentc. 
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O nobre Dt'pulado, autor do projecto, ~upprime os substitutos, como ha pouen 

di.:sc; clin1ina os cur.!oS complementares, porque não ha mai . ..; quem ... faça; acaba 

co1n a segu nda época ele cxamt'd, Sl'tTI attend~'l' a que cau:.Sas superiorec.5 podt•nl 

impcoir o al umno de faz e r exam(\ na época pr ... pria, <" n1anda, entretanto. qu 0' 

exa lll c seja integral! 

O E~tado dá a disciplina, dá o ('n,;;;ino official, dá o profc sor; o professor : 1 ~tG 

cumpre o ·cu dcve1·, não ensina todo •o pr.ogramma, por falta de tempo, ou por 

(lcsid ia; c ao alun1no, que foi bu scar a instrucção no e-stabeh~'CiiTWnto o((icial , 

impõe -se o dever de saber toda a malcria do .p rogra 111 ma, a tnatcria integral que 

lhe não foi t'nsinacla? ! 

ComCJ pódc este alumno, no ~n . ..;;ino m t' dico . ensino essenciallllcn tl! pratico. dac 

nr, exa rn e, prova de capac iclaclc e1n rl! IH ção á n1atcria expericnontal, Ue Obcirrvação, 

qur• cllc não vi u nos gabinetes. que ellc não viu nas clinicaB? 

JD' islu ti rar dos faclo.s a licção para a dout,·ina? 

Cem razã·o , pois, cu cliso>e, o nobre Dc,putaclo s upprimiu uma p~ça elo ma

chi nismo c lhe deixou a funcção; supp !·in1iu os .... ubst itutOK, conseryando a necC':;~ L 

dacle <lo curso complementar c im p ondo ao alumno a pena de saber aquiii1J c1ue 

lhe não foi ensinado. 

Sr. Presiden te, si e u não tcmr~e ma1s alncla abtuar da tolcrancia da Ca:-:n, 

el a gcncrosicla:Jc com que .sou c uvi cl o, perguntaria a quantos es tão presentes e Pl' C

se ntes est il'eram b ontcJL n esta c,1mara: que clis~c o ho n rado a u tor do projc•cLu. 

di gmo presiden te ela Commi.ssão, em cl l'fcsa <lesse Consei.J,o d • Instrucção, tão rcpel

liolo e te.:nido por todos o;; or aclor·es? ( P a?t.s<b.) 

D isse alguma cou.;a, ·Sr . Presidente. 

Na impossib ilidade de defender os artigcs da r eforma, na impo.ss ibiliclaclc <.IC' 

tlefender este proj cct o, cuja cleficiencia, cu j Q6 erros c cujas falhas chc·ga a con

r .. .ssa r, disse o nobre D epu tado, todavia: «Considerao o csp irito do prc j ccto, guiac

\'OS por cll c; a Commissão o qu 6 tev(' Bm vista foi esse c:;.pirito, Qu e supcrintcn tle 

á reforma» . 

Senh ores qu e espirito é Mse , qu e cu não divho atravé.õ d,•.slc corpo? 

Qual é cs.sc cspl r ito que pn•s idr ao pr o-j rcto, quando, em re lação á inslru cção 

primaria, fez apenas o q ue vos dis~Se; em relação á in.:: tru cção secundaria, foi a 

fa ll en cia da defesa a qu e h on tcm a-'S istimos ; c em re lação á instrucçã o s u perior, 

tambcm n a da propõe? ! 

Q ua) o cspirito qu e p r esi lc a este trabal h o? E ' a Cl·cação elo C< nsclho Supe

rior de I•ns t r u cção, ponte de passage m .para as fut u ras reformas univcro; itar ias'! 

Sr. P r esidente, qu a ndo n o pa iz se a g it u o g ran.Jc problem a da e>c rav idão; 

quand o el e norte a s u l se levantaram os . i nlere~srs con<>crvadores, inspirado.~ na.s 

P<'lo cgo ism o, guiad os ou tros pe lo d ·oScj o od e salvação elas inst itu içõe.s monarchicas; 

q ua :1do c dizia qu e a naçã o .não estava prepara·da para receber a le i ela liber tação, 

que era preciso i r emanc ipand o ás camadas, af im de não se pertur bar a ordem 

economi ca c socia l, n este r ec in to o uvia-se a palavra ·h on c~ta c eru di ta &o repre_ 

scnta•n te de Perna mbu co, de J oaqu im Na bu co, qu e per g u nta va á Ca ma ra : «Qu e

rei edu ca r .para a l iberdade e m u m regim cn ele escraviclão? Que1·ci.s que neste 
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regimen se sinta o fogo da libc]'(htde c ,, amor ao di t·eito? "'ão ; elimin emos o can

cro, lu temos com a difficuldadc, mas ilotcmo.s a nação com a liberdade !» 

O nobre Deputado quer preparar o ens in o tJU e exis te no paiz para u advent<> 

do reghnen uni vt-r~ita ri o, e procura fazel-o. Pscra,·iza nclo as congregações a un1 

conselh0. que nem ao menos é aut·- no mo ! 

Comprchendcr- c- hia que se desJigassem das mãos do !Governo as a ltribuiçõe,; 

que lhe J1L' t·tenccm , danuo-se ao conselho o recurso das .decisões das Faculdades. 

SL•ria a a utt no mia do ccn ·c lho, reformando c li e. embora, as decisões das con

gregações. 
Deixar, pot·ém, as congt·egaçõcs enfcud a da.s ao Gove rn o, pelas mesmas lejs que 

cxisten1. crcar utn c~nselho c cla r- lhc um a falsa soberania, pois que não se lhe 

d~ mais que: f.. dtrcll& de aconse~har t. dt propó 1, 5ujeitc <.u. tud . a v rnc.E rno Go

verno, é o que se não co mprehende . 

E ê com este regimen ele esct-J..v iclão, augmPntando o numero elos r.:;c l·vcs, aue 

o nobre Deputado quer preparar o regimen ela libH dade para a instru cção no 

paiz? ! 

l\'ão, senhores; era prcfcrivt•l que essa liberdade fo~se logo decretada , CO 

meçando-se por libertar o ensino da tyrannia que tanto o tem aviltado. 

Prctencle r o rcgimen univers itario. quamdo o paiz o compcrta; que rer dar a 

liberdade ao mestre, }Jara que tenha elle valor, mão ê f a zer o que fez o n obre 

Deputado com es te pt'O•jccto. 

E 1n nome ela &Scravjdão do ensino, sim. ê que se a presenta esta reforma, á 

.so mbra de uma fal.>a autonomia didactica c de uma incx·is tcn te personaliclade civil! 

Senhores, ,não quero TICtlll .posso m e deter mai s na a nalyse das attribuições 

deste conselh o. A Camara medita rá sobre tu·do isto . 

Permitta V. Ex. , entreta nto. Sr. Presidente, qu~, ao concluir a.; minhas 

clc;sprctencio,as cons ide rações sobr o assumpto, eu diga ao nobre Deputad·o qur, 

rea lmc.nte, é necessario o estudo da Jogica no curso secun c1ario, para que se possa 

bem ap l'cndcr a raciocinar. 

Em ligeiro aparte, disse isto hontem aJO nobre Deputado, quando S. Ex. 

all udindo á expressão po r mim usada nes ta Ca-"fl, exclamou: vêdc u in.utilidadc 

das discu. sões, vêde a ester ilidade clellas. o Codigo Civil está dormindo no Senado, 

o Penal ela m esm a fórmu (l está . 

Sr . Presidente. V. E x . , que ê o orgão pelo qual devemos nos entender com 

os poderes publiccs c com o ram o do Poder L egislativo mais elcva·do, me fará a 

fineza de se dirigir ao Senado, pedindo CJ\l e resolva quanto antes o problema do 

Oodigo Civil , o caso do Ccd igo Penal. 

O importante .projecto do Cod igo Cill'il fi cou demorado na outra Casa dv 

Congrc~so certamente porque, .na sua e laboraçã:o, o Senado põclc 'fugir á pre~ão 

que o Govcmo ~xerceu sobre esta Casa. quando aquelle projecto por aqui transi 

tou. a fim de que cllc tivesse marcha rapi:la. 

V. Ex .• Sr. Pres idente, s i e ra .Deputado cntãQ, se ha ele lembrar do conto 

nós ou tros pleitcavamos o direito de di,cussão e como a mão poderosa do Govern o 

pesava s cbre esta Cama ra . P or isso;, o projccto foi para o Senado, lcvan c1o r:ran-

,. 
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eles fa lhas, que deviam ser r eparadas pela CommiBsão incumbi.Ja de elaborar o 

parecer sobre a lei . 

Não é de cxtran har, Sr . Pt·c.siLicnte, t:em cu Yenho .p roduzir a defesa do emi 

nente jurisco nsulto a cu jo estudo especial está entregue o proj<'Ctu ,lo Codigo 

Civil; não é de es tranhar fJ UC S. Ex. dcmo'rc o I'CU pnrece r. Quem conhece o que 

fo i na AllemMlha o preparo elo Cn ligo Civil, não põd'e reparar que a el i scu .•ão 

demore wm pou co maJ"' nessa Casa el o Co ngre~~o, a lmittida a n~ce::;s i cladc tle e _ 

tu do Eob rc a n1ateria. 

Porventura, o que aqu i se f ez mostr a a im;Jrdicuicladc c a c«Lcr il i Jade das 

no.....:Kas discussõ ~;;? 

Eu pe1·gunlo ao nob r e D eputa do, honrad o pr es iel cn to ela Commissão ele I n tru

cção Publica. que não se d!gnou ele r cspcncler-me, si foram e;;tercJs as cl i ; cu<sões 

pa ra. se r es'O'Ivcr o Ill'O blema finance iro. como quiz o Sr. David Ca mpista? F oran1 

c·!.;tl\ rcio as discussõcd havidas sobre o Convcnio ele Ta ubaté, que trouxe c gTHn1les 

compron1 issos ·qu e pec;am sobre: o r:-ra rio nac ional? 

Então dccrctcmo.s que a1n \Pode r Executi vo fica C( ncellicla a.ulorisclção JJa ra 

•lrcr etar leis sob1·e todo~ os prob lema s sociacs . 

O Sn. PEDRO :MoACYR - E' a fo r mula dirl'ct a m ente estabelecida de que a 

funcção elo Congrcss c "ó votat· os orça m entos . 

O SR. CASTRO PJN'l'O - E cl<·pois vamos ao Capitolio r ender graças ao.;; deuses. 

O SR. . \ UGUSTO DE Fm:TTAS - Porque, Sr. Presiel L'nte, declinar a. 'o lução 

<1\J problema da instrucçi"Lo publica desta Camara. que conta em seu se io profes

sores e.min entN.;, advcga<los el e nota
1 
jurista~ de profundo saber, rnccliClS i1lttcitl·cs, 

engenheiros notavei.fi:ô:, h omens d e todo o valo r o coanpelen cia? P.cr fl UC, scn hm·c;--·, 

<les locar de nossa.; mãos a st. l ução dr• tc problema? 

Som os co mpetentes pa ra r esolver o prcb lema financeiro; foi cocnpctentp o 

nobre D eputado, PI'Ofc:-;.-.: or 1Jiustrc ele um a Fa culdade de nll•dicina. para votat a. 
ref . rma jucl icia1·ia, para Yota r HS le i ~ ele itora&, para votar todos estes ac:;su Jnpto . ..;, 

qur r eclamam competcnc ia c ·pecia l; e hoj e, S. Ex. RCha qu e a Camara . d iRcut indn 

es te Pl"~O•j ccto, prod uziria wm trabalho cstcril. .in1proll uct ivo. intl\r n1ina,·el , o que 

iria., disse S. Ex .. a ba te r n i•ncla, 1i1ais o nivcl ·Ll o Poder L egi . ..;Jativo! 

O SR. T ErXE [RA BRA N DÃO - E' fal.sa aprcciaç;ão dependente dos nlPu,..,. erros 

de rac iocin i o . 

O SR .. \ucusTo DE 'FR"LTAS - St'nhorrs. nãJo abate o 11ivd el e uma Ca mam 

a discus~ ão longa .-~;obn• um proble1na des ta ordc1n! 

O que abate o nivel desta amara. cleixancl v a nação ..;cntil' LJUe .na.da vale -

n10S, nPn"\ q u cr~nos val0r, são cs ta.s autorizações incl cfini .Jas ao Govern o para a 

sol ução de todos os a.s.,umptos .por drcr etos do Poder Executivo. 

};.. nação srntc qu e não queremos trabalhar. que SO III O~ incapaz0s parn o 

ll'abal ho! 

Declinar ele •ll'LtS:-\aS fun cçõcs, passand o- as âó mãos elo Governo, é o (Jue nus 

faz desmaccer no cnnccito publi co , c enche ele gloriR <> Poder , in suflando-lhe a 

vai lladc, pela conscil'ncia ela .'Sua. a utorid,aclc so bcran.a; <' isso só alé o 1non1cnto, 

Sr. Presid~nte, Clll que, pela QU CCc..=são natural d os dia s, se approxhna o 3° anno 
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do quatricnnio presidpnc ial. quando o ... lPghdach I' C'S do paiz que até então confia _ 

var.n na compctcncia sem limites , no :.;:abrr in contestav<q do Governo. de momento 

COIII L'Çam a di1·igir o~ ol hes para um novo sol que se levanta e a l embrar novas 

rc( rn1as. para en tregar a so lu ç;ã.o d~ lla.:-' a nOYos homens de saber, n1 elhorcs qu~· 

os anteriores· ! 

E' rsta . sen hores, a Yida que Vac vi vend o e quet· v~ve r o Parlamento Bra_ 

~ill•iro! E' a viela d1a rscr av iclão ingloria! 

E de:-;l" tnal que noc; corroe_ que trouxl'tllOs dos dias da mon archia, não P<;J

denll~'"' ainJa ·nos rtnan cipa r nos dias da R cpublica ! 

O P oder L cg islath·o vat• cahin lo, dia por dia. porque e!lc proprin sangrn suas 

YPias, e deixa que sr l h C' esgote a vi d a ! 

Quando me lembr o. Sr. Prcsidcntl·, dos dia s de hontem nc.<ta rt epublica ; 

q unnllo n1~ l r mbro que um gran l e n1arechal elo rxercito ..,.;(' levanta em •ll Oin C 

dH .-.al\·ação nacional P 1·eiv indica o~ dirrito da nação pela r r.s tnuraçfuo do Con

gr·psso dissolvido; quando me lembt·c, qu e esse marechal commcttc Jogo após gra

v es e rros politiccs, esqu ecendo a gra.n dcza do f.;I' U a.cto, para enver edar l)C'lo carnL 

nho da dictadu..a; quando me lembro qu e n c;;ta Camar a. que o applaucli•·a ch ei11 

ele gloria, como bra~ il ei r o. ·que o ~audara p Ia n•stauração da lei con stituc icnal , 

f C'rida em n1 tn t1nto infel iz pC'liJ ch C' fc do governo ante rio1~, se lcva·ntc u, dentro ,em 

pouco, uma grande opposição. opposição alt iva. dig na c nobre, que enfrentou o 

Olt'S tno g·ovcrno , a.ntrs m r r rcedor dns seu s applau sos ; q uan ~.1.o n1 e ]C'tllbl'o de tud o 

i:-:to, aclr:niro . senhore.s, com o s'e mu d:-un os tt•n1po s ! 

A granlleza daqucllt• m emento, a co r·agcm a ltiva deantc elo Go,·crn o a tnd ~s 

Jlobilitaya; n psta Gan1ara se debatie~ m os n1ais gra \·t•s prob lem a.:-;; a maioria. hon

r a da c dig.na ao lado do IPod L· r. ol ho,; c<' rra clos pam ns f a ltas e cncs por ellc com

mctU ... Io."; il opposição. "'em Uillbaraç;ar o Go,·ern o na prtrte ndmin.istrativa, p lei

trancl :J l1 ora por hora, Çl ia por Jia,. '·· n·speito á lP i. e c:~t·ga ,·a~ .·i não confiante 

na cff iccl cia elo l't'Su l l aclo. ])<•lo Jn C'nO."'i .na licção qu e a hi sto l'ia registrava. a votar 

por 53 vot<s a denuncia contra v Presi<lcntr da 1Republi ca ! ( ll'l>•ito bem.) 

Vê le, scnhorrs . ocmo ~ão Llif fr rcnte,-.; os dias! A R c· publica ca1ninha c a libc·r

daJP ôe atraza na sua caJTPira !! 

~o ~~ trangpiro con q u i..::ta m o:-; . dia a dia, a el<\ ,~ação do nossu notne pela no

taYel. extraordinar ia <' m a j ('l-itosa política do hpnraclo Sr. Ministro ch, Exterior 

( >nnito bem, ) ; no estrangei ro o Brasil Sl' lr ,·anta pc·lo dabcr ímpar e pela pa lavra 

erudi ta. p rofun la, do em inente Senador brasilei r o, o Sr. ·Huy Barbo'a (mni.to bem) 

dando an mun io un1a ll cç; ã o Eecu n ila C] (' indC'pPnclPncia . COJno nação pequena no 

co ngl'('S~u da s naçõe., c i \' iliza '!as ! 

E a no ~ fi Yictm·icl clt' h_n tenl. a no..::-;a Yictoria cl C' nação desarmada sobre a 

força e o pocl C' r 1 era conq uits t a Ja I)(' las d iscussõPs. que não f oran1 cs tereis! 

(Mni-to bem.) 

O que \'Cll.Ct'U f i o direito; ma.:-; o apoh.. do direito fo i a palavra do ctn inente 

, r. lluy Barbosa! (Mu i lo bem. ) 

~ão tc \~C' elle certamente, pura a grand e ,·ictoria elo Brasil , o concur};o rta 

força publ ica, o co ncurso elo valor b el! icr ; teve npl'n a!', para guiai-o nC3~a nobre 
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mis,.ão, a palavra eruiita com q ue Dl•Us o dotxu c, sobretudo, mais que ella, su

]ll'rintendendo a ella, a ed ucação liberal do seu <>SPirito. ha muito forma ·a. (.lfnito 

bem . ) 

O SR. Jose CARLOS - ~ ainda agora Oswalcl1 

no Congre<<>o de B erlim. 

ruz ganha a palma da ,;ictoria 

U SR. AUGUSTO DE FREITAS - Que 5t'ria. Sr. Presidenle, clC'Sd\ . ..; cunfl~t·encias, 

:si as d iscu:Ssõcs fossem cstt\r('!B como dt~se o nobre D::opulacL '!! 

S. Ex. de,·c e'tar ce r tanwnto arrepenclido do que cli·se .... 

O SH. TEIXEIRA BR.o\ND.t\0 - Cada \"Pz me conn•nç mai~. 

O SR. .-\ c'GUSTO DE: FREITAs - Acrejito C!Ut' o nobre Deputado tal\•ez se con

y,•nça mais tWI·o de.3gn.:..to, que lhe po jrm rstar causando as minhas pala,·ras; 

dt.,gO>to. pot'CJU<' fadiga a sua pacieneia. desgosto. porque lhe roubo o tt'miJO, 

l···go"'tu. })(•la:-; \"L'rdadC"s que emittn. clesg~sto . p<'la impossibilida-~e d<' uma respo~ta 

dc,..go> to, pela fra~ueza da defesft honlem pt·o luzi :a! 

).[as, prJ, n1enos, Sr. Prrsidente. de uma causa L\. ... tHrá con\·L·ncido o nobre 

ile}mtndo: é dl' que cst..~ prcj ·~tu traxicl;) á Camara co·mn u1n elixir sa:,·ador do 

~·nsino : no momt•nto, proj(lcto que se quer arrancar á CL nscil•ncia dos l'I'PrN;;;entanles 

da Xnção pt'~a nrce·sidaclr d e uma reforma immcd:::tta, nãn transitou por aqui 

.... Pm IJUe ~r: )L'vanta~,c;c•nt algumHs vozes para à iZ i'l ': Isto que ahi e-;tá. não é um pro

jL•cto ~~e lei do rnsino, é uma .J:omenagrm política ao Go,·erno! 

(Jfn-ito bem; m1âto bem. O o1·cul o1· é vivc•uwntc cwmprimt'l!laclo.) 

~inguem mai . ..; pedindo a .pala vra é ence rrad·o em 2a discus;-;fto o art. 1° e 

~uCCI':o:sh·amcnl(l a elos arts. 2° c 3 Jo projecto. 

EMENDAS 

o., n>. 1 c J I d<l lettra cL do art. 1° subs-titu<l<n - sc •por c ta,;: 

I. O cu•·~o f undnmcnra.l co mpr hendcrá, além elo conhec im ento ela língua 

matl•:na c elo e:-;tudo ·prat ico de dua:-; línguas estt·angeiras, á esc lha do alumno 

c f:·anceza , ing!eza, allemã nu italiana), latim, calculo aritr.tnetico p algebrit'o, 

_:.:,•ot nt•tr ia plnnH, g·po;raphia gel'al, g·ro.graphia, histeria do Bra•zLl, noções de :-:cirn

<'ia...; na tu ra et-: e p.J,ys ico - chimica:-;. ed ucação physica e desC'nho. 

Jl, O cur . ..;o complccuent3r COolllprehendt•t·á: <':1.Sino mai~ co~npleto elo Inti.cn, 

hi;-;toria unin•rs~tl. C'Speci:llmentl' a da .Ame:ica, algebra até rquaçõ~s do 2l• grão, 

gco m•"t;·ht no ('.;;•paço, alê C":-'P'hcra, in clu-ih·e. trig·ononlctt·ia, physica, -clümica, his

tot·i<t n.ahn·al t' ·ph ilcsophia. clistribu idas rstns materia.s eom trcs anno~ . 

l•:m um Clll'-"O parn llel0 . . não exigido p,na a m3 tricula nas escola.< superiores, 

SPrá mi~i:::trndo o ('.n ... illo do g1·cgo, Jittcratura b;·azite;ra, portugucza e a cl;l~ lln

guns C':ü rang·cira.'-', estuclal1n'S a·ntcriormt'lnte. noçõC's ele csc t·iptu,ração met·~a ntil , de 

hygit' tH', . d<' l'COnomia pnl itic,t c de d ireito patrio. 

Srtembt·o dr 1907. - .4./fonso Cost a. 

O nt·tirgo 2n ~obstitun-'if:!C' po~· C'Ste : 

PAra a <'X~cuç:ão cle~ta lei fi ca o GOYrrno nutoriza<lo a a1brir ·o:-: cr Nlito:" nrccs

~nrio.-; ás p1·imrirar:: .p roviclenci·a • ..: , exped ir regulnmentos. reformar o Cocligo de 

Enc. li diacuRRit• 
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En;.;ino, fix a .: os vt!ncitnún ltJS do pesso ~tl crcado, só entrando em vigor, nesta purtc~ 

os allud:>dos 1·egu lam entos depoi · de appro\·ada~ pelo Con•gresso as tabella s est,'l'bC

ieclda ·. 

•Sala das sessões, ct embi'U de •1907, - Affon,so Co>ta. 

Attcn dendo á cqu iducl c co•n q ue s d c\·em ac-:segurar re-galia :::; , p.ara cu ja obten

ção ~fizeram nrto pequ ena:$ d t~spezcis os coHogios eq uiparados; 

~..\ltenclcndo a qUe tac . .:; rcga.Uas podccm ~cr incutidas ~om inconvenicntt'. de vez. 

que os refer id os col!egios se a daptem é. lHOjectHcl a refouna el e cn~ino c fi q ul' m "u

j citos a un1 a rigor sa fi~ca.I iza çã ~l, e111 ordN11 a pct'lllitt ir a su..:p ensfto d<.' C'Quipn

racfto si não satisfizerem á:-; condiçõc .... lcgaes do <.' ns\no :- ccundario ; 

;\ttendcnclo a que, em Estados vastos, não é pos<ivel concent1ar "'" capitaes. 

us u1 cios ujjiciaes do en.;ino secundaria, clifficultanclo. ill11J0~5ibilitando me ·111 0 a 

dif(U!'5ào do mesmo ensino, <J que não pótle ser obj cctivo da r ~roforma; 

,\ ltend l'n do a que, para que a projectacla reforma entre em intc i•·a ex ec uçà() 

desde logo, é de conycniencin incorporat· no reg i·men definitivo da e.qu iparRç.<:í. o

os collc'g io que es tão no gozo da equi'])>ll"ação 'J)I'O'\·isoria - pelo lll'a>.o ! gal -

p:opõc a seg uin te t>men da aclcliliva: 

.-\. ~..: cu~."' centc-se onde convier: 

Art. .\os colleg i<>cs já ~q uiparad()c-j ao Gymnasio ~<1C iona1 é ga rant:da e ..:a 

rL•ga.lia , que ~c rá suspensa no caso de infntcção desta. lei ou do seu r g u lauJ C!1 to. 

§ 1. ° Ficatn dispensa-dos do re.,to do pno::o, para en trarem no rea 'tnf'n da 

eq u ipa:·ação dcfiniti\·a, os -collrgins que Li á c lt•jac:n 1110 gozo ele equipa rue;: à o pro

vise ria. 

~ ~ .'' ó 6CI'á !Uantida a equi•paração dO;; collcgios que se ncl a·p ta rl'm é_, pre

scri·pçõcs dc:-;ta lei c seu rogula•mento, no prazo que lhes fôr mar.cado no Cl l!C.-"1111 () 

regulamento. 

Snla dns sessõe.', cl~ :>clt'm b ro de 19 07. - Joiiu L"i~ . llves. - Cll ri.,tiano 

B ·l'(l .o il. - l ·V. B1·ao. -R. PaiJ·iio. - Bneno el e Pa iv a . 

• 
Ao di.,•pos lo na lctlra e cb cla u~ula X acc •·esccnte-sc : 

Parn comple-men-to do concu r:-::o de pr{)IY3: :-oerá exig ida uma disscJ·taçã.o or.a.l 

~obre un1 ponto sort<'a do. ccu1 arguição iJnmC'·~'liata por uma conu11i s .. ão l'Xami

nadoJ'tl . 

::lula cl~.• sessõc.<, 30 clt• ~dcmbro ele 1907. - T'ictor do , [manrl. - Ca1-r rrlho 

Chave.•. 

A' clausu la I ela lettm• c accrcscent•'-S<> o ~eguinte: 

O cxat1~C de acl mi s.~ão RC'rá exig·iclo tambem doR ca nd idato-~ qur\ Pt:'(} 

r{'g-ulamf'nto actual. se h abLiitH J'Ctll no cu rso seriado gyn1 nar;ial ou em .exa m l''.~ 
parccllnclos el e p rcparatorio,, 

Snl~. das ~(.'6 sõcs, 2 el e sd<>m!J•·o tlc 1907. - Vic t or elo Amaral. - Oan·alho 
Cll ut·r .•. 
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Ao § 1° lcttra h : 

Su.pprima m-se as pa.lavras: «0 nwne e a naturailidade c1e seu administrador 

ou pessoas a cujo ca·rgo ~stiver a sua direcção technicA.ll 

A r esponsabiliclad de taes in -titutos cabendo aos respectil·o governos, parece 

não a,av0r necessidade dessas in formaÇÕes pessoacs. 

Sa.la das e~sões, 28 de set<>mb·ro ele 1907. -- Victor elo Amamt. - C>a rvalho 

Chave.~. 

• 
Sll'bstitua -se a cl>1U. la J JI ela lettra cl ·pelo seguinte : 

« .\. f·req·uencia nos ex terna tos elOS institutos "ecunclarios ou SUP<'I"iore~ poderá 

::;c r U'V;·c, clcvt'ndo SfllVPrc os ex a mcs vc1·sa r sobre a tota·lidacle ela::; mn teria!': con tjdas 

no progTa•nNna cl.e cada série.» 

Sa la d•as se~sõ~s. 30 el e sctPmbro de 1907. - Victor do .d ·maro/. - Car~af.ho 

Chaves . 

• <\o n. VI da lettra e do art. lo accreseente-se, logo depois da pa.lvara acl'l!acs, 

o ~cguintc : 

Estes/ porém. s rr~.~o n~Jprovcitados, conforn1e ·.as c-;ua:;; ha•bi•litações ex

hibiclns .em concurso, nas pr:cneiras nomC'ações para ili'i caclei~·as que se 

crearem em virtude de desdobramento nos ter.mos desta lei. 

R io ele Janeiro, 28 de sctem•bro ele 1907. - Valo i s ele CaNi r o. 

J1<S i i jic 'l çcTo ela. eme->ul a 1"- O projecto ele •reform a elo ens ino (nrt. 1", lett:·a c, 

n. IV) autor iza o G VC"t·no a desdobrar a::. cacl<' i l'fl:-:; ctue 11ão puclct·em SC't' ensinadas 

conven ientemente por um só l~nte; 

c clesclobi'CL?LClo aen (Ctldciras) «a'ltC nlio 1J'lUlorem :ser C1L.•dnad.CL'i convenien-

tc11UJ11lte po r ?t'Ht. só lerute>) são palavras textua,rs elo dis'POS itivo citado. 

rl'ratR - SI?, ·pOil'i, ele CO!liVCJ'tCl' em C<tdCÍl'-3~ cli::; f inCt(lS , 8Í?Ig'HlCLrC.s C iwdi•vil:lnaC'S 

cadei ra·s que a outnts ::;e achatn e:ttc· tua !I!H<!'Ilte reunidas, aggreg-aclas ou incorpor·adas. 

~Ora, taes cadeira::;, que pclo proj ccto passam a t'icar separad08} j á cxisti<tm, 

etnbo:·a fu nd idas cn1 outr.:ts, qua nclo :::e subn1cttcntm ao concur ·o, nas rcspecth·as 

s cções: os nctuaes ;:;ub:..;titutos. Parda clla:-;, pot' t<-llllto, pr stara.m concurso C'Ssc :"i IIH'.'i 

mos s·ubs titu to.~ que nlém disto . .as •tecan regido mo in1p eclimentos dO:-; cathcl .:.·<ltico~. 

ou pelo 111 enos (eito os rc:::pecUvo:s cu rso;-; cctnr>lelllenta re-"3. 

E' logo tle j u:jtiça que. 1Ja~sanclo tac.s c.adci ras a ocnstitu ir ca deira s (listin

ota .. .;;, scj a.m app1 on~Hados, no pr i111 1eiro •proviancnto, aqu('}les que já fizerHru ti·rocinio 

c deram pron1s el' sua>< habilitaçõe - os actuae.- substi-tutos. 

_~\..ccrcsce que, pel•H. JcgitSlação en1 vigor (Codigo do Ensino1 approvado pelo 

deorct o n. 3.890, ele 1 ele janeiro ele 1901, art. 50), assiste a CJ Ualqucr clüti actuae.; 

SU•b><titutos o d irei to ele <tccesso a cathedratico, em es tando vaga qua,lquer cadeira 

da ,.e.,pcctiva secção. 
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Ora, as cadeiras q u e pP!O p rojecto passan1 .a r:;cr cli.titi nc tas c 6.cparadas -

t!t í'~ cadt!ira.s: LMna yez crcnduti cocn cs.-;c C.11ractcr, fi cam sendo ev iden temente es

df'ira~ \'a3~1S. •porq uanto é ~ab: cl que Jogar 1\·ago que.r dizer - lagar não occupado, 

luga~· nãu prccnohiclo c, 1JOrtanto, Jogar no\· a.mcntc crendo e ainda não provido. 

E, po i ~, IS~nclo por os tc 1n10do · cacll'iras •vagas as ;J e que vimos tratando, não 

ha ctono contestar aos o·ef.lpcctiYO su·bst ituto' o direito {lc preenchel-a,. 

Dalli n. !pr esente co1endu , cu'j n matc:'a -é d e ord em legis lati va c não l"C•g u·la

l ll C''!ÜOJ", á vista d e varias dec i..;õc.s do ·Sup1·c•mo Tr.i•bunal F cdcra11, sa nccion.a doras 

da segu intt· doutrina: c(T•uclo quan t o cli.~ 1·o.wpe it o á ortMI(:cto on rx tirncç;clo eLe •rli rc ;.tos 

é 1({a cum.p et e?wia /egis!a.t irvn, - der 1 i. e ?láo elos ·r egnwnwntosr>J. 

Por ullin10: _\inda ta fa'\·or ela ronencht, ou melhor do direito do:. subs tilutOf' 

!1<• ~lcc,~sso. mi li·ta a opinião, a douta opinião ele J1UY iBARBOSA, exarada no se 

gu in te pa.recr:· d e 5 de junho dr 190 I: 

roComrncntu ndo o arr. 74 ela ICon.<tituição, a chertc o Dr. J. Barbalh o: 

1« 1Convé·m notar ·que <1 y italiciedade, que a Co n~ tituição garante, ê 

a el os cargos a qu e e lht ligou rsRa condição, isto é , os ele j u izes, d e Tn C' m

IJI"os do Tribuna.\ de Contas, do S u pre,mo T r ibu n a\ l:\1ilitur e a dos po~tos 

ele officiaes elo Exerci to c l:.vl:arinha. rõcle, é verdade a lei o:·dinaria, cxce

pcíona1~li<'OtC'. decla rar vitaliciu.::; outros cargos, ·quando a i .5~0 acons e-1hrum 

alto~ n1otiyo. de ordem J)Ublica ; •ma.-:; essa gara.·wti.Q) s1 a. l ei a cleu.J a l ei 

ct 7Juderá •·ctirm· ctuunclo lhe •pa reça te r em cessado seus ·motiv<ls d etermi 

nantes.)) ( Comment., 1Jag. 3 41 ,) 

((Esta d out;·ina, por€cm, YN'clacleira quando a entcncla nlO$ em h a·beis 

termos, será falsa e absurda. si a rstrndermos além do ob j ecto qu~ o 

direito lhe im põr. 

«A nonna d onde n'.~U.lta n Yitali c iedacle, p ~lrtic i·pa, 0m relação a 

cnda ca rgo. ela natureza, constitucional ou legislativa , do acto que a 

Psta bclcceu. Si o cango s~ clccl.arou vitHliclo por u tn texto dn CÓnslitu L 

ç:ão ~ó 1:nu1 l'Pforcna constitucional o pode:·á sujeita r á cond ição com mu m 

ela nmovibi"lidacl c. Si o legi s laclo;· orcl inar io ê que lhe im priul iu a ' "ita li eie 

cladr. a le i orclina.ria lh ':l p oderá retirar. 

"Est r arbitr·io, p or é m, diz re;-pr' t.o crn ca1•go . nãn á 1WS-<oa q u e o 

<'XercC". Para c-.sta o cnrgo ~ r m qur foi provida vitalic:amente. não perch~rá 

jáenais o cara.ct et· de v ita li c iedade. flnlbo;·a a lei r evogue a rr~ tH gcr<ll 

que a estabeleceu . Porque, nas r elaçõt>s en tre o nom ante v nomeado, 

a .snbC'r, ent r e o Govc t·no c o fun ccionar io, n y i taliciMaclc faz parte d"H s 

concli ç:Õ ("'S. sob n~ quacs o prim iro propoz e o segundo acccitou a nom ra 

ção. A ~vi tn1ie icclad e é, co m cffr i to, ccuma ga,ran tia )}
1 

para nns sen ·j ~· m os 

ela justa PX•pt·e:":são adaptada por ffquel1e con11!nf\ntaclo1·. CVI nt.<:;, po 1· isso 

mr"no 'llH' é ·urna [JCt?"nn t irl. não R •póclc retirar aqurl\e que a \H"e~ tou. 

Que V[\m n R~r, nrst c ~enticln, umn gm·an.tiat }\ Sf\gu rnnça pl'No\tadn. C'm 

fi ;· mrza ele uma nbri.;::nção. por a quolle que a contrar. ) <la , , 0 devedor 
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não púdc annullar a propria obr=gação, nC'nl diminui!-~ ou C'nfrnqu eceLa. 

Logo, a gnr..-1ntia pod(~>rá se r r r nunciacla 1)01' ({Urtl1 a r<.'C:t'bC': mas não 

pócle Sf'r retitncla pot· (JUP·m n outorg·a. Figu:·nr. pois, uma garantia susce

ptivc! ele ~RCJ' rrtiracht por aq ucllc que a dru, quando lhC' a·prouvrr, é sup

põr H n~<lior da' extn1\··agancias <' a 11nais g-ro~cira clns antilogias. Quando, 

po;:b.lnto, o Dr. ~T. B.\HBAl.rHO obSI'tTn. ~~qne .. CFNta gaPctnlia, ,qj o lei a. clc.u, 

e/la. u. por~crá ?'Cli?'lll', qu<mrlo ~hc J?CI?'CÇO», não pôde querer clizrr que clclla 

c ;tiba. ~1o Iegi~lndnr o at,bitrio dr pri.nlr n funccionarioR já nomeados . 

.<\ os /llt'lwos poclPt'á ncg.nl-a <' e-:C'-::ão nomeados SPHl essa garantia, que 

foi J'('iracln ao cnrgo. ~~1a:;;, aos actuac..;, n quPm rlh Fe prOtnrtteu. nuncn 

""''á lici lo su·btrn.hil-a, ainda que n tt'nhn perdido. n cawgo por rllrs 

occupado. T'ol'CIUP lirar a .ga1anb:ttc á funcção é modi·ficar-lhe as .c ondições 

acl ['utui'I<JII, e tir:t.l-a no funccionario € ·legislar acl jJ?·otcritnm, destruindo 

um dh·eito aclq1tiri.clo, o que a nostia Constituição, art. 11, n. 3, não con 

i'Cnte. 

«Si o cargo, rc·almentt>, era vitalicio ao tenllJO cln nomeoção, o func

c ionnrin Ilt''llr inv stiüo aclq1til'ill r/i.rr:ito á Yitalicicclacle. l'or (' ···l ipuht Ç~LO 

jn1plic.itn no neto que o nomrou. ~~\s r0lnçõeg clQ :::;rrviço •que unem o l'unc

c iona rio ao Estaclo n:::sent:lt11 ntHn YrrJaclriro contracto, - num cont~·ncto 

d e clirrito publico ( SEYD.,l., LABANo. .STENGEr., GARETS, GAUPP, BAYEH, 

!LOUJNC, ENDJ<~:\lANN, JET.L!N8K. BEMH). <<0 contracto não é uma concc-

pção rlc diL'eHo privado, rmas wmn .c oncepç~Lo de direi lo geral. >l 

(ILAllANI). y, li, 4•5) , Ca•br, até no direito publico interna cio-

.nal. Não }la. moth·o para ciue não '('<l iba no dir<'ito publico intf'rno. 

1\ilo importa n clesigua Idade <elas par.tc~. A igualdade elos contra I! ente,; 

não é in-clispensa Vl'l á ~·a lida de ela convt'nÇão. O e;,;sen i ai é a sua liber

dade. L\rlo importa n fón11a unilateral elo neto de nomeação. Aincla 110 

direito IJ.1l'iV;Hlo, neto:-; juri cl ico . ...; hJ· que .de-ste modo se consummam. Iiaja 

, ~lsta a llt'g'Ocinçã o das letras de CH t111blo e outros pappis á o;.·cl('nl. O que

importa á icléa juriclica ele cont.nH:lo é tão sõmentc o muluo e Irvre 

concurso ele pr.;soa~ ca.paze ... Ha ca·pac ichtdc? Ha libercla (lr? Ha est ipu

lação de co~m,pro mi:-:srn- 1 ;·eciproco:::; ou unilat(\rac::.;? r:ntão 1l1a contracto. 

Ora, todos ('sses elr11nrntos concor;·l?'m nu oproYimento do cargos pul)li cos. 

T ~' mo~..: ahi. por coa~·'l"g-u int<', un1 contracto .. De dii'P!to publico? 1Sim. T a m

brm n.;;;; hct des:;t<' cnrwcle r. BxPmp!os no direito ela~ gente~, os tratados; 

no clit·eito pu•blico intNno. a, naturalizações. (LABAND, ed . .rr .. v., U, 

p . 107 r srg,, 127-132. 135-138. K.AC\JMERER: La jOltCI, pHbl. cn _,u·rm., 
p, SS-1 0·1.) 

«Se, ·pois, nF: r elações do Iun ~ cionar io c011n o Estado nn scpm dr um 

contracto, r 'll~t(\ :-;e assP~urou ao [un ccinna rin n ,-itn·licieclnclc•, ni'io póàf\ 

~cr darlo no oulro contrnhrntr n retirnl-n . Si o faz por ,implr~ neto nclmi

nislratii'O. é a brutn l ruptura elo vi:1culn conlractunl. O dirrito não íl 
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.~ancciona. Si 0 faz rm ecliante uma lei, c-:-:sn lei ~ rctr acth-a e, tpor co11-

seguintc, nulln, ante o art. 11, n. 3, da ~on titu iç.ão Braz.ileira . 

«Ora, o que acabamos de affirmar quanto á pe rpetuiclnd c do C<ll'go,. 

se adapta rigorosartll nte, e com o n1 cs mo runclan1ento, ao seu objecto. 

Este como aquclla se abrangetu na ·male;·ia do conti·aclo, no seu conteúdo. 

Logo, não poclem tiCI' a•lterados por nenhum do,; contrn h cnte.<. O titulo ele 

nomeação, •conferindo ao nOulCado o ca r g·o v italí cio. lhe impoz o onus 

c lhe assegurou o direito de cx(!rccr . e-mquanto válido, ao< fun-cções liga . 

das a esse cargo pelas leis e-ntão :vig·cntes. Si o E:;;tado o dinlitti.sse des..:;·as 

funcções, lhes r11'udas:-;c ob j ccto, ou removc·sc o funccionario 'P<1l'a outras, 

p;·ocedcria nullamentc, •porque ~ ahiria dos termos elo contrado. annullando 

ou m oclificanelo o scú contc-ú1elo. 

(<I.DxcutpiHicanclo co m a hy·tlotlH"tiC elo professor. ~ub rc que \ ' Cl'!:iH a 

consulta, provido YitaliCiívme:ltc · nuuntl cadei·ra . não o podem contitrang· C't~ 

â acceitação de outra. t<'Le. profe..;scu l's de l'cn ·rigncn1ent :;écondnire et 

.;uperieur ont nn cl>·oit 8Pritab 1e {t 1enr r '~'eigncm clll. cliz um tratnclb'la 

d_o assumpto, occupnndo-sc com a legi sla ção da ..:\llcm anh <-1. onllc a ,~ita

licicclacle se e»tenele a esses cl ous grãos elo profcssorn.clo. (KAM NLERP.H. 

ap. cit .. pag-. 38 . ) Não pôde ser obl'igaclo a !Pr o clirPito publico o que 

concorreu ·para direito romano, 110m a en~ inn;.· C'conomh-t politica o no

rneaclo para leccionar pratica elo proce:::so. 

<u\.pplicanclO-tie ao ~caso . a que se rPfC'I'C a consulta . elos substitutos 

nc1s Fncu1dnclc·s d rDircito, não ha rnzão, p ;.l •ra que o p rin cipio ,~arlc de 

con:-;<'QUPncias . DL'te:cnin;t v a a ll'i n. 314 . de 3(} el e outubro ele 18ç)5, cnn

pôr-sc a qua1·ta Recção de trc:-; cadeiras : direito rn nhtno, dir('ito h\·il e 

lPA"islação compat·ada. ror outro lado. o Codig-o do l~n:-;ino 'IJI'OJnulgnclo 

co111 o ch>crcto 11. 1 . 159, cl~ 3 cl~ clcz"""I:>Io el ~; 1892. c appt·ovaelo pelo 

decreto leg-islativo 11. ~30, •ele 7 ele dezembro el e 189 ·1. r'tntu i;1, n<> a;·t. Gl: 

«Vagando alguma cadeira, será para clla nomPacl t' , po1· llecn~to rl o 

Governo: o suOOtituto nut·iR antigO)). Ambas essas leis Yigora nun r1uanclo 

concorreu á 1a secção, cn1 S. Pau lo, o consulenh.~. quan .lo para p'la foi 

nomeado, e qu·ando nella se cmp·o ssou com o substit uto dp dit·eito r • mano. 

~'-\.ccre."ce ainda que. HOb a vig-cncia das n1esmas lei:-:. ll·ccionou por quatro 

anncs, aul:xstituindo o cathed rat ico. es5a cade i ra, e que, nesse dí"curso de 

tcrnpo, fez o curso cnmplem ntat·, prl'!'icripto no H l't. 1°. ~ 2°. rla lei n. :11-t, 

ele 1895 . 

«São essas leis, co 11seguintcmrntc. as CJ Ue lhe def inem o~ clil'eitos. 

Sob o impcrio della.s fez cllc o S<'U co·ncurso, a.cceit vu a. ~ua 110 111 C'ação. re·

cebeu a -invc.stidura d•o cargo c lhe exPrceu duplacnente a, .. (uncçõt~s dut·~:~ntc: 

quntt·o an n ~. Ora, essas I i s, sob a g·ara11tia ele Yitalicicdadt', Ih~ afian

ç.lraut o accrsso á cadeira de tlü'L'ito romano em ~c lhe abt·inclo a \'H::?.·a. 

Desse acc~so, consrquPntcn1cntc. nenhuma ]Pi o poderia priYar sem r~·rir 

um direito adquii·id•J. Logo o elccrct0 11. 3. 903, ele 12 de J aneiro ele J 9(}J , 
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:a rt. 5•, tra nsferi.nclo para a primeira ;;ecção a cad eira ele clir~ito romano, 

não podia a lcançar, <.i erogar, nullificar aquellc d irei to . 

«A vitalic iecla cle, evi dentem~ntc, não teria objccto, .si ao Governo to

cas.<c o arbítrio ele supprimir ou cle:;:membrar os d ire"itos ele que ella con

s titue a gara-ntia legal. O substituto não concorreu a·o numero des ignativo 

<la qu arta secção, n1 a.s a o ensino das matcria .s que a compõem, com a.s 

nlntngc ns el a promoção ao legae de ca-thcclratico " nas vacancias respectivas. 

Sob essa clau;;ula BC submettcu ás prova~· <l •c· concu rso c se desempenhou 

das s ubstituições que lhe couberam. D e modo que. não só as cbrigações 

por parte el o Estado se acham solcn11Wmente firmada'. mas ainda a" 

obrig.açõC'.s por .par te elo funcci·c~n ar i o cstavan1 ca•balmentc sati ·feitas, ·a!';

senfan cl o ass i n1 o :;;e u titulo juridico, de um lado, no contracto, do outro, 

11a :-;ua ·L bservancia por aq uc llc elos contra hente.s· que ora l·hc reclama Lo 

outro o cumpri<ncnto . 

((Admittir que o Governo.:. uni camente CLn1 re1novcr para outra secção 

a matcrj a a cuja cadeira fizera jús o substituto. ·o dispa legitimamcntr

clesse direito, seria a utorizar em principio o Estado a esbu lhar esse funcciu_ 

nario de tcdos os direitos de s ua sit uaç"ir·. Porque, bastava 1 nes:-:c caso, 

d istribui r por ou t ra s scc\)ões "" trcs discipl inas, ele que a quarta se com

punha. quando a c l ~e a ella concorn•u prlra ·(! Ue o .-:ubst itu to decahiS:-'C 

el o seu d ireito a to l us a s cadeir-as, cuja successão lhe c tava e.; tipulada. 

Ficar-lhe-iam então as novas materias, ele que aquella secção passa\"u 

a se compô t·, c e tn que e11c con fi,ado no seu dire ito legal, tal\·cz ~c não 

ha bilitam ; o que para um hom em ele senso moral c probidade sc ientifica 

importaria v·irtualm en tc numa cxoneraçãc. 

«Si a posição el o s u'bs ti tuto não Cossc V'i talicia , taes fac uldacloo 

tL•r ia 1 in·d ubita\r.etln1 ente, a admin hstração; porque tendo o poder extren1o 

ele o deunit tir, c m maioria ele razão possukia: o cl~ l.l1•e suj eita r suc<l<'ssi

vanr cnte a occu"[)'ação do cargo a condições novao e diver sas. No tocante 

á s fu ncções aunoviveis, de feito, a unica O·bll"igação do Estado pu ra com 

o f un ccionao·io está em "lhe pagar os vcnclm en.tos <lUI'antc o tempo ele 

serviço. 'Mk1.s, s i o emprego é ·perpetuo, e a li'i lhe abt ribuiu uma •c n tidad~ 

con,;; ti t u ida por cc.rtos direit os; dest e.;; não põde ser a rbitrariaan en•te eles

apossado o' [uncc ioniN·io a quem se assegu rarnrm. O .!cgisla•dor , que t en 

tasse fazel - o, in cor::.·cT ia no abuso d~ attenta r con t e-a um contracto so 

Jemnr, a·nnu l·la nclo-lh e as obrig açõe.s. E o~ poderes publicas, em no>o;o 

o·egimen , wre p1·ohibitecl tro 11• 21ass-ing lctws impoi.ri.>hg the obHga.t·ion ot 

con,tracts, porque essa é uan a das fôrmas inojuri-dicas da retroac t iviclacle. 

(IWADE: A t1'eat on t he ope1'. cmcl const nwt. ot >·et,·octctive za.w, § •S, p. 10.) 

(<Rc.spcmdo no prilm eiro q uoo ito, pois que, pn.ra o Dr . . F., o acces:O:O 

á cadeira de direito romano era um direito adquirido. 

1Rj!.1JOndiclo es tá, poorta't1to, igu almente, o s egundo ques ito. Si era 

um direito a-d1quirido nenhuma lei o •po cl e~· ia desrespeitar, sem ca hir em 

incon s ti-tucion:a licl a.cl~ 

• 
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Logo. uu o decreto n . 3 . 903, dt_1 1901. não cogita\'a dP la I apn! i

cação, c 0 Govt.•rno proc deu incon."ititu ional me.nte, quando lh'a drou, ou 

co;:!itnnl C'.- po r i ncon~..; t itu::-ic.n al, não ch'via ;;;cr aPPlicado. 

Isto supposto, não se p6Je \'r3Cilhtr nn :solução do ~" qUt· .. ;ito. O dirC!iro 

adquir ido, qw• se violou , cnt<·nd ia Ci 1111 o IJ:ltrnuLnio elo indi\·:d uo le:..;arlo. 

·Era, portanto, ucn direito i ~1di\idu:tl , p fOi transgri'di ~o por t:cm neto 

Ua nutorid ad e ad m inistrativn. !Logo, rn1 quaJqw· r tPIIllJU, l t·n l o utn paro 

da acção ordinat·ia, que no::; c,asos de incon~tituc ionalidade. é imrprc~cripti 

vrl, c, si o nttentado não t iver um anno, o •bene ficio da acção :--un1ma;-ia 

elo de-creto n . 221. ·a;·t. 13, para dl lll:l'1dar o pt·,• j udica T..-1 á l'nião c .... \·en-

inwnto:-; de cHr h eclra·tico de-::dc a data ela nomrnçãn indevila.n 

H 'o, de .<Ptcmb,·o de 1907. - l 'a /ois (/r Cu..s t ro. 

c r . - Ao lll. JiV, da lcltra c., el o art. 1o CD iadu <l o Congrc.'-;)((j :"\~fUÍ'Jnal-J .de 

12 de sett•mbro de 1907) accrEscente -sc-, logo dP]lvis das palavras 1c1tm só lr-ntc,, 

o scg u inb .. ': 

- o~ lentes cu j a .. cadt'il'<.Lj ro.n .:lom suppritnida ficarão 1"1111 lisponibili 

clade, com direito a toCo~ os venc imentos c ma ir:; \·nntagPn": f'. bem como 

Od aehHle.' lC'ntf'~ Lfl t disponibilidade, sómente pmlr-rão :-:er alll'h\',•itaotlos na~· 

cacleirat'i e m fJ Ue não houver sub~ ti t u to com din·ito n accE':->...,o. (lo p;tra as 

<JUaC's ti\·crcm competencia 'J)rofi ""iOl1al, apurada m<"d ianL1• rpar,• t'r ·d<t 

re'Pi'Cti\'a con-g.regação <' {lo Conselho de In ·trucção. 

nio, 2S à~ octcmbl'O à~ 1 9•0 7. - 1'a/ois de Castro. 

Justificar_;iirJ ela cmeH<l<t. 2 11 - A piitncira l}êll'tc Ja eme:1da, afiançanJo todo ... 

os vencJmento.-:; e n1ais Y~lntagen~ aos l-ente.5 cu jacS cadeiras fo1·cm ... UIJprimidas. 

essa pnrte da. t a1cn ... la não é tnai,.. do que u ma cot equencia do seguinle prin 

cipio, uri~aigudo t: 1 n03s-:.l .Jt•gi lação descl'ê 1 271 in:::;crlpto na L'on:stiruição Ua Repu

blica, e ninda h ,t pouco recon hecido tP<!!o Sup remo Tribunal Feueml .-m .\·.co"dão.; 

d~ 1 de abril de 1907 c 10 de •novcmbro de 1906 (0 Direito . Yul. 103, pag. 1 O, 

' \'OI. 10~, pag. 3 ) : u!lJ!\...,"Yic ó mom n t o cnt que» diz o 8upr m1o Tribunal Federal~ 

ron cídad<ío é illt'C.<ticlo em um emp1·ego vita/i.<'io, (1.(/qui,·c cli•·c>to, po1· toda o '' 

d<ia, ao proec,ttos U.gaüON a C':>e t•mpn:go. 1:\' quae., IX .. • CJJJI a jQ:cr p ~te do e11 

patrimonio jurirlico c. St."'ulo a.~ it.n., a lei que e;rtiupuc a funcr;(io . .... em pro' et 

']UUlllO Ó ~it:fuÇ{fJ /iltUift't.il'G., ujjt.r,!lt: u.m din i/u ttd(jt&II'UlU. f: lirtid lei J'tfn .. mcfit"(' 

• COIIIO 1111 illc.i<le 1111 prol• ibiç<io do art. ll, u. 3. d<r C011·«fitui lo Fcclei'GI. 

Agora. quanto ã s gun ·t part.:- da eml'nda . 

nJ iiçõc dOo> l~ntt>s de cudci.rns cxrinctas: 

Em primt"iro gnr. ('rin clan1o:osa injustiça apn..n·t"\it-.l.r t''' _ l '~t ' crnt pro?--

de ,·aga. T~1l npro\-eitam~nto $erin u u1 ntttnt.-ldo a .... din•i tl..'! d(\~t ~ lí'~m , ~ub

.. tirutu~. E nttt'n a-do rnnis. reo,·c.:lltnnh .. . qu:uno ê C't'rtt' QUE.' tne-s din'ito.. .... . pnr fs .... 
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m~:-nlo qut• s:io lt:git:llltilllll!nte adqui1 ido~. dl'Vem S(';· as:;f>gurados un ru ... la. a p!~ni

tuch:o, co!1fnrmc mostrámos por oceasiilo de justificar a primeira t'tne-nda •'ill}Jru. 

t \-~ja.-e o parecer, -eirado, àc RuY BARBOSA.) 

Ecu s~gundo Jogar, é intuitivo qw\ os lentes l'm dispotli'bilidade dt'ixam de 

magi:"õterio, dcixa•nl -de c~1isnar, d b;:~lm de leccionar; por i~so me::5mo 

que são :cntc-5 de cadeira::; extincta:-. ou, mc~hor, ex-·Icnte._, cx-funccion::trio:.:, ex

dOCl'~le.l. 

Orâ, desse afastamento do ~xercicio do magis•tcrio, bem ê de vêr, pôde resultar, 

, u, ante~. resulta qua i ·empre que - o leme fica intei~amonre cxtranho au pro

gr~~so do ensino, não H bre mais uu1 livro, e chega tnc:mo. . . a desaprendcr. Tão 

vt>rdadeira é a ·ma xima - t«Ensin.o c . ercís mootrc» -como a ·e, tença contraria -

~Deixa de cnsin.(o· c não xerás mestre». De resto, a fall:<t de exerci-cio, ninguec.n 

ignora. trJz como consequcn~ia ~1 ntrophia . 

_\pro,·~itar no ma.<;i-terio lente- nestas condiçõ "• lente• atrophiculos!. .. ·eria 

O CLOJUlu ... 

Xão h~t. pois, conte-~tar: dt--s ll'n tf• · de cadeiras ex ti netas ~ótnente dê\·em voltar 

para o mag~:::terio os que ainda ~e mostram competentes. 

I)I.l~. qual o juiz U~sa cr[npetencia? Claro é que ningue--m de <'ffiPt•nh<.trá 

n1-e-lhor esta fru1cção do que Hc". rfflpccti\·as cong.rcgações docentes ~, de par con1 

••>t•l"- o Con.sc:ho de Instrucção . reado P<':o projecto. 

Dahi a uenda proposta. - rmenda cuja materia é tambem de o:·dem kgb . 

lath·n . l' não regu!am nta7, pel<B. n"!e~cna ~ razõ~s jâ. rC"feridas (' accl·itn... pelo 

."upr-' mo Tribunal Federal, a ~a•bt>r: '' T·ucln q1wnto di• I"P<'!>Pito á C'Ye(lt;lío ou cx

li!lct;cio de direitos é da compe/ellcia /egi. !ativa - dn lei, e wio elos J·egulmn•' lltoS.•> 

Uunais. em to ns as lei .:: cancer:1entes ao en~ino t1=m-sc consignado di:'" posic:lo 

~~me:h~nr~. Ha'ja vi ru o art. 4°, paragravho unico, d-a lt'i n. 3H, dr 30 de outubro 

de 1 95 (que reo~ganizou o ensino nas Faculdades de Dirrito) e, al<ém desta. mui

tas e muita- outras. 

Rio. 2 de Fetembro d~ 190 - . - Valoi.~ de Ca8tl·o. 

E SÃO DE DE Ol:TUBIElO 

Purercr sab•·e emenar. ··JJuecicla na 2• disc1t~~são elo pro;ectiJ 11. 242, des'" anno, 

quo autoriza o G01:erno a rotormar o e1w.i1lo becundario e superior c a promt,ve.· 

? deJtenvo rimento e a dífjusão diJ ensino primm·io, dP aecôrdo ram aB ba8es 

que e~tabelece 

A Co i·~ão de Finança.', a <tu em foi pre" te a emenda do r. D ·vuta"o 
AffuJ C"-"ta, a!J art. Z" do pr!Jjectu n. t4t, deste anno, é de parecer que seja ella 
approvada. 

Parf'("rr da 
Com de r lnan{"4 
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Autorizado o Governo da RepubUca a refo:·mar o ensino publico, nos largos 

moldes estabelecidos por e~sa prc:>pcsição de lei, não se co.mpn~hende que se lhe não 

faculte a abertura de credito nece;;sario á adopção das pr imeira. vro.videncu1s poo 

que se dcYe iniciar tão importante reforma. 

Justa e precisa, esta emenda deYe ser approYatla . 

.Sala das Com missões, 4 de outubro de 190 7. - F rancisco \"ciga, Presidente. 

C01·nelio ela Fonseca, Relator. - .A~beT i o .llctranhcio. - Sabillto Barro.so Jnn.ior. 

Gct!e<io Carva!ha!. - José Eusebi,o. - Grtluclo Bapti.sta . - Pcwla R<mws. 

Emenda a que se 1·ejere o 71m·ocer "wra 

O art. 2° substitua -se 1po;c este: 

Para a execução desta lei, fica o Governo autorizado a abril· Oci credi-tos nece<>

sarios ás prin1ciras providencia~, expedir r<'gulaJncntos, roforma.:- o Codigo do 

Ensino, fixar o.:; rvcncimcntos do 1)essoal creado, só entrando ec n \·ig-or, •nes ta parte, 

os alludidos requerim e-ntos depois de ap·provadas pelo ·Congresso ns tab91las estabe

lec ida~. 

Sala das sessões, setem bro de 1907 . - A/fo?t.so Costa. 

?\a- sesscl-o ele 10 ele ouf?t.bro é encerrada, sem deb>l te, a discu,;são do parecer. 

SE8-SÃ0 DE 15 DE OU'J.'U.BIP.O 

O Sr. James Darcy (pel e• m·clmn) - Sr. Presidente, antes de i niciarm os 

a votação do projecto n . . 242 c das emendas que foram apres()ntadas, eu pedi~ ia 

licença á Camara para dirigir-lhe duas palaV'ros. 

Como sabe a 1Camara, as emends apresentadas ao projecto n. 242, ver sando 

propriamente sobre qu-es•tões do ensino, por te rem sido ap resentadas na 2• dis

cussão, não teriam de ir á Covnmissão de Inst:·ucção P ub.lica para, a respeito dellas, 

fonnular o respectivo JJarece r e, ef.fectiva•mente, não foram. 

!De to'das as emendas apresentadas ao projecto de .iJ,stru,cção pubJica, só a emenda 

do Sr. Affonso Costa, a qual autorizava o Governo a abri:: cred ito '])ara ·as •pri

meirati dcspe-zas, foi á Commissão de Finança·; de modo que a Cacnara se C>ncontra 

n esta si tu ação; de ter de votar, á exccpção de uma, emend11s sem ~Jarecer. 

iCom relação a todas as outras e-mendas, teria a Cam ara de se p ;:onu nciar 

sem ~sse t'3C!arec~ anet to. E u acredito que todos, igualmente, sej amo.'j crnpenhadvs 

na materl.a destas en1end"1 , mas devemos querer votal -as de.pois de com ple tos escla

recimentos, sabendo cum p;·idamenle <> que se yac votar. Sendo assim, e s i os si.-gna

tarios das mesmas emendas não lc,·as"em a mal, eu lhes fari a daqui um appello 
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P" ra que retirassem essas emenda~ . saI\· o o evidente direito de renO\"al-as na 

3-l dü;cussão. X c:-·s.a occa:::iião, c com esse sub::lidit .. t a Cau.uara poderá votar com 

pll"nO c i•n teiro conhecimento. 

Faria, ·pois, esse appe llo ao.:; Srs. Valois de •Castro, V ictor do Amara l, .[{Odol

pho Paixão, J ulio el e .Mello, e wlio:n, tt quantos apresentaram emendas ao projecto. 

O Sr. Victor do Amaral (pela or!lom) - S r . Presidente, desl!jando ouvir 

a opinião ela JCCt iFmissão ele lnstru.cção Publica sobre as emendas ele que rui signa

ta:·io, r~qu eiro a V. Ex. se digne ele conc:;ultar a •Casa sl consente na ret ira..1a das 

llucsma.::i, l'ese rva.nclO-lllc cu o d ireito ele aprc:::;c nta'l-as em 3n <lLscus::;ão. 

O Sr. Valois de Castro (pela o1·cLem) Sr. Presidente, requeiro a V. 8x. 

que c.n u.J.te " Casa si consente na retirada da minha emenda, fican do cu ca<n 

o direito d·c rcnovaLa na 3n discussão. 

O Sr. Rodolpho Paixão (pela orclwn.) - Ue a.ccôtclo •co m os cle mals 

blg natari o:-s da CtJUPnda que apre::;cnlci, reque iro qu e V. Ex. se digne el e -coi:su.!htr 

á. Ca.mara ·.sobre ti i CO'nsenlt: na ~· ctiracla ela 1Uc::cna, ll!Servando-nos o direilu de 

a ro1:rud uzir cn1 :J:' discu ssão do rcspec tiYO proj ecto . 

O Sr. !President e - Subun ette r ei os requ el'i•nentos dos nobres •Dep utados 

á c.ou.·üderação- da Ca mara , á med ida que [ôr a nnunciwndo a::; votações das Cllncndab 

11 que el le..:; t>C r cfertw . 

\'ac ser votado u PI 'Ojl'ctu, salvo as cn1enclas. 

O projecto é app,·ovado. 

O S r. Affonso Cost a (peiu. ordem) - Sr. Ptesiclc~· t-e, p eço a ' ·et im da da 

-prim e ira l'lmcnda -que apre.:cntei, porque não tcan pa rcecr, C
1 

mantenho a segu·nda, 

que t~m parece r ela Cormulssã.o de 1Finwnças; c r ese rvo-me o direito de reproduzi!· 

aque lla, po~ occa.-;iã.o ela 3" d iscussão do projccto em ele ba•te . 

Cun,; u1tada a •Cau!lll'a, é concedida a retirada pedida . 

E' ann unciada a votação elas emenda . 

E' ani!UilCiHfla a \'tltaçào da St"'guinte PJ11C'I1cla do Sr. ~-\ffonso cos ta : 

•O at·t. 2° sub ·tilua -"e por es t e : 

Para a execução Llc::;ta lei, fica o Gove1no autori zado o aQr i~" os cred i to.:; nc

Ct"'~nrim:: á::; pricrn l' iT·a."' p.:.·o,·idc!lcias, exped ir rcguht,mentOt:;, reformar o Cocligo rle 

Ensi !1 ü, fix~1 ~· os \"cncinwntos do pcsBoH 1 creaclo, ::;ó en trn nclo r m ,·igor, nes ta par te, 

os allud idos rc-gu1lan1en.to!:i tl epois de .appro,·adas pelo •C on gre.::;tio a::; tabel-l ns c~l<l 

beleciclas. » 

J~m segu ida é p o:-: la a voto· c appro,·acla. a referida em t! nda do Sr. Affonso 

Co,; ta. 

B' a.n~nunc iada a yotaçrto tl as ~::cn r nâas do ._, Victor elo .\marnl. 
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O Sr. P res ident e - O signatario desta emenda, o Sr. Affonso Co~;õta, 

nediu a sua retirada, por não ter ella -pare~er . 

Os ~>enho:· es, que ·conéorda>·em com este requer imento, queiram ter a · bondade 

<le Ievan.tar-s e. (Pa~tsa . ) 

FoJ concedida a retirada desta em en da. 

O Sr. Victor do Amaral, pr>meiro signatario da emenda que manda substituir 

a cl.ausulu III da lettra tcl do projecto, e cu'ja votação aca•bo de an1nunciar, pediu 

~m tempo a sua retit•ada. 

Os senhores, que a concedEm, queiram1 ,Je>vanta·l·-se . (Pausa. ) 

!Foi .cooccdida. 
A emenda, c·uja votação a.cabo de annunciar, feita á clausula I da •lctlra e 

<lo projecto, é tal!llbem do Sr. Victor do Amaral. S. Ex. r equereu tambem a sua 

retirada, e os senhores que ·a concedem terão a bondade de .l·evanta·: -s e. (PU1tsa . J 

!Foi concedida. 
Bignatario da emenda em votação, o Sr. Valois de Castro requereu a sua 

l'etirada. 

Os senhores, que concordam com o requeo:irnento do nobre Deputado, queiram 

ter a bond·ad de levantar-se. (PCittNa.) 

IF1oi concedida. 

O Sr. President e - O Sr. Valois de .Ca;.tro, signatario da emenda se

g.uinte, que vou subrneller á votação, requereu tambcm a s ua r etira da. O senhores, 

que a concedem, queiraun levantar-se. (Pa1tSCt.) 

F-o! ~o.n cedid a. 

O Sr. Victol· do Amaral, ccmo primeiro s ig natario, pediu a retil·ada da emenda 

ao d·isposto na clausula XI da lettm e do projecto. Os senhores, q ue concordam 

com o requerhmento do nobre Deputado, queiram JCI\rantar-se. (Pa.1t8Cl.) 

F<Ji concedida. 

•Como prinneiro signatario da emenda em votaç>w, e referente ao § 1• da lett;·a 

h do projecto, o Sr. Victor do Amaral pediu a sua retirada. Os senhores, que a 

concedem, queira•m ter a bonctade de levantar-se. (PattSCt.) 

•Foi <:Ornccdida. 

De accô;• "lo com os demais signatarios da ;ormcnda em votação, o Sr. Rodolpho 

ralxão requereu a sua retirad·a . Os senhores, que a concedem, qt>e irarn ter a bon

nade de levantar-se. (Pa1<sa..) 

Foi concedidu. 

O Sr. Julio de Mello - Requeiro a retirada da emenda que apt·esellltel 
ao pr0jecto n. 242, de ·19 07. 

Consultada a Ca•marn, é concedh:l-a a retirad-a pedida. 
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SIDS·SÃO DE 30 DE JlUILIHO (1~07 J 

O Sr. Galeão ·Carvalhal (*) - S1·. Prc i d·~~te, a Camara tlos Deputados 

sabe que o Sr. Pres i1cnte ela R epublica envi u a esta. Casa uma Mensagem que 

vem accmpanhada de uma ex•posição do 'Sr. C\1inisl:·o elo In terior e Ju5 tic~. pedin o 

a refo rma el a i·nstru.cção publica secundaria e superior em no ·so pai?.. 

A :Mensagem, acompanhada da expo ição do Sr . • Ministro, foi enviada á Com

missão de Ins trucção Publi.ca . 

. Vac, ·portanto, Sr. Prcsidcn t~, a·b:·il' -se k'l.rgo debate >obre um ~ tão controver

tid·a quão impor tant que,;tão em nossa Patria. 

O Centro Republicano ··conservadcH', ex istente n es·ta .Capita l, u-anclo de um 

direito que a Con-stituiçã o lhe garante, envia á Camara. dos Deputa"'os, por meu 

lnteruncdio, confe:indo-me essa grande .honr·a, para ser 1Pre~ente á Cc11nn1issão d·e 

Instru.cção Publica c ser pu blicada no Dim ·io elo Congre.sso, uma representnçãJo, 

referente ao qu estionarias, na qual o p:·oblcma é desenvolviuo de modo brilhante 

c adiantado, politica c socialmente encarado. 

Peço a V. Ex., Sr. Presidente, que se si::-va cncaminllar esta J'Cprcsentação, 

ttssign ada p ela Dircctoria do Centro Republicano Conservador, á Commi;;são de 

[nstr·ucção Pu·blica, e ·bem assim que se digne consultar li Casa sobre s i co~sentc 

em que el.Ia seja pu b!Lcacla no D'iario elo Congresso . 

O Sr. Presidente - O Sr. LDeputado JGaleão Carvaiha! l)ede á Ccrnara 

que seja publicada no D :.ro·io do Cang?·e.?.•o a rcp1·escntaçi'l0 dirigi-d a a esta· Casa 

pelo Centro Republkano Conservad or acerca ela Tefotma da i 'lstru cção ·publ ica. 

Os senhores, que con-cedem a pu blicação pedida pelo nobre Deputado, quei~am 

lcva.ntar-se. (Pausa.) 

.F~i ttpprov·ado. 

Em virtude dá del iberação da · amara , set·á o documento .P Ublicado no Diwrio 

elo Congresso . 

DOCUMENTO A QUE SE HEFERE O SH. GAL~ÃO CAHVAVHAL 

Srs . Membros do Congresso :'\'aci·onai - O Cen tro ReJJUb.licano Conservador, 

sociedade politica, instam•ad·a nes-ta Catpital em 21 de a·b•·il de i906, no curnpri

m ento do eu progran1.m•a, que ora \"00 envia , vem por seus clircctot·Ps provi

sorios, ahaixo nomea dos , propõr-vos uma solução !J)ara o magltlo pro•blema que ide& 

discutir ua nctnal ,c,,são J.c:;·islativa - a refo:'lma (lo ensino publico. 

Não ' <'! e ·hoje a n eccss< clade palpitant~ el e rco1·ganiznr a instrucção .publica, 

quer no B razi·l, quer em IF·ranca e e.m outros p a izes occiden.taes, pr incipalmente 

·latinos. RHn r ro rgl'Lnização, po;·ém, t-ão nt"d·cntcnn cnte dcscjncln, deb.al<l e crá pro-

Este di scurso não foi rovisto p elo orador. 
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tieg·uida emq ua nlo novas o piniões, novos habitos, novo.s costumes, unlfor mc.s c 

geralinente espalhado~} não fizera m s·urgir u·rna. doutrina COilllU1'l1[)1 , acocHa por 

todos, cu ja influencia se·,a dcv id·a unicaun N1tc a s eu proprio prestigio. Só as:> iw 

se poderá J•ca lizar a ye,·daclcira r efo rma do ensino publico. 

<Com tudo, até q u e ,;C a ttinja ~'' te futuro r.cmoto, con vé•n tratar do prcscn te 

e cs tal>clecc r as concliçõc.' que m el hor se adap ta•m á realização do id<>al vindou r o 

c ::;a tis(aze•JJ I as necessidad.cs actu:H'S. 

Com c.:üe intui to c tendo (.'C11 ·ds ta propriamen te nossa Patria, tal COilltO s.c 

acha o~·gan ihada no se-u codigu pn:itico, o pro11lema da r eo rganiz·açbo do cn ino 

dc,·c ser estudado e resolv ido. 

A ques t ão coo nprc.hPn dl' dua:-; pnrtes : a reforma p'cd.agogica em si me~nna c o 

Pilll(}l do li:sta rl •J e m SCl!nclhante reforma . 

. Uestas ,;ú trataremos ela ultiaJJI:a , cu ja solução depende de vós c dos outr os 

orgãos do pcdc r c i\'il. 

P rtl'a JU(Islr:u· ttual tem ~-.; ido a preoceupaçãu do Gove L~uo ue:-;ta ulater ia. citew os, 

sem querer .1e.uonlar a outra,; épocas e a outros -documentos, os topicOs da u!l.i,ua 

fa.lla elo throno l' ct a r ec(•nlr .:V1C'nsa,gl!'lll pr~cs id ·cncia·l, ~m que, a c-iCU 1nodo, o.::; Clhefo.s 

do Executivü s()Jicilnm pnwid Gn c ias ao Poder Leg- i·~l.at ivo: 

O Nr. D. Pedro 11, assim t•xv rim ia - se e m ;_; llc maio de l SgtJ : 

<tF~ntrc .a s cx igcncia .... d a ins lrucção publica . sobresnc a cn~nção de escol-as 

tecl:·nicUt) atlaplad.tts ás con--J ições .c convcmiencias locaes; a de UuHs u ni\·crsi J adcd, 

uma a ·o ~ui e out1a ao nortr do l1m perio, pHN\. cr n.tro~-; do organismo scientifico e 

proveitosa em ula ção, de onde• ]Jarth·á i.mpu lso vigoroso e har 111 0n i•c·o d e que .trmto 

C.'l. l'CCC' o C'11S ill1 o, a:·=sim .cfl:u o n -dr faculdades de sciencias e J.ptt rn s, que, a1Jropr iadas 

ás Provinci:1-:;, .. ~e v in cu;la rizc-m :Lo sY~""tecna unU\·ers i lario, .r~E"srntnnio t urlo Hv·rc c 

finmemcnte na i·nslnL: Qão ·prin1ar in e t'('Cundnr:a.n (D:n.<o (/r Pf>rnrlln1Hú·o. clP 6 ele 

1uaio Ll cl 1880, JHlg. ;;. ) 

O Sr .. \ ffo nso P en na , Hctual Presidente da 'RcpublicH. sc rcvc em sua .1\IIcn 

NIIgem i n nu~o.r n r:il. tl !? 1:: dC' mn io <le:"ite anno: 

<~ I Rt·ina a ma is a·bs oluta tranquHlicli-l•dc et:~n toda a Rc-publ ica, Q·Ue, fóra de 

agitaçt'('s que porlc ria·m prrtu rba r ;-·-e u prog::es~h·o desenvolvimPnto, procura 

dentro du oJ';]í'1ln C' á r.;om·hra das lei~ - en ca11ninhar com sC'~U ri-lnç:a .~ solução dos 

probl mas que cntcncla•m co m o sru en•g ra ndrcimen to ·moral •e ·matcl'inl . . . D~ntrl! 

c:.:ses p~·obtcomas, um elos ltna i ::. importantes é, f:i('Gl'l duvri·da, o d.a instr ucção publica, 

quo n os ultimns nnnos, forçoso ê diz·el - o, tCGn vivido C'n1 ecn rcgi•m!'n ele v acill:laçõcs 

c in crrtC'zas , cujns clcplo J'H\" l' iS -con":"'ieq u cncia s •avultam.1 e se accentuan1 -cad a dia. 

NOl'ma liza r r.~ se J'a•mo <lo servi ço publico é uma nec<'ssidndc que se imp{ip; 

e <'U C"lX'ro c confio quo 1>ara isto não poupareis esforços, di~cutinclo e votando 

um a r efonrnn séri a <' c-ttpn z ll r :-at is faze:.· as cx igrnc in R el o e nsino n1ocl0rn o. ne,·rn10~ 

cuidar cn m nttPnc:~io do r~-n i no pi·o,fi.ssion a l r tC'chnico, tão npcr..;.:::ario ao piYhf?;T<~:so 

da lavoura, rio commo:·c io, in<lust rin o a rte'·" (Dim·io Ojfioial. el e 4 ele maio de 190 f>:
pHg, 3. 071. ) 
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COiluparando 'i:l fal!la do th1·ono com a r..vicnsagcLU presidencLal, vê-"'C que na 

e~phera govci ,natiYa, já se progrelliu, embora muito n1ais lentmncnte do que a 

si tuação ccrnporta. Ao passo que o ex"iVIonarcha aconselhava ao Parlamente> a 

lnst i·tu.Jção retrog~arla de uni,·cr idades, a creação de fa.c•uluade• de sci..,ncias e 

·Jettr a·s, vcr•dacleiras fabricas 'de •bach areis e doutores. o actual Pres idente pede ao 

Cc-ngresso particular attenção para o ensino indutitrial, ba~c dO de.·envolvimento 

CCO'llomico elo pa iz. 

N ão obsta.nte, tanto na .ra.\.Ja ccmo na :VIensagem, persiste o c~ro fundamental 

,·ac-wrso ct meios 1JO!-itico;; qJm·ct 1·e.so !ve r 1n ·ob úemas rnora.es. Em a.mba', J~ :eclO'

min·a a falsa noção de sanar males sociaes, aperfeiçoando a instrucção mantida 

pelo Estado. 

Esta dou trina , so-ciologicann en1c crrO'nca, si e~a con1 pa ti vcl, a tê certo ponto, 

cem o go.verno 'mona rohico, tornou -::i·e inexplica vcl c con tradictoria depois da fun ... 

dação da Rcpublica. 

1Nas 'Monarchias, a scpaJI'ação dos pode,·es é apenas uma asp iração; o Estado 

r:rllã.o só m.antém a orclcnn •UHlé:i ai'notla pretende dirigi ;.· as con ciencias; as opiniões c 

Od costumes são impostos pela força, que é mais ou menos oppressora, con.foL'IIllC 

se n.ffas ta ou se approxiJ11a ·d•a franca Hb.erdade. E' assim QUe, entre nó , pelo IC~,digo 

Pen·al c pela Constituição elo Imperio, o atheu ilevia ser punido e o cathoKcismo 

era hnposto co11no rl'li•gião elo Estado. 

Nas Republicas, ·taes ccmo ·:·esultam ela philosophia da hidtoria, a separação 

dos pode:·cs eé o eu ,caracter cl'stinctivo; as autoridades que and•am devem ser 

diversas das autoridad~ que acon•elha.an; aqucllas impt'dem ou consenteun os actos 

matcriaes contrarias ou compatilveis ccru1 a ordeom; as outras dLrigem as conscien

cias que, sem cons t rangimen to, e lhes subordina"n. E' por isso que a. Repu!Ylica 

iBrazileira, pela Consti tuição de 24 de fevereiro, estab :eceu a li beriLade religiosa , 

separando a Ig-.rcja do Estado, c a .liberdade profissiona•l, não exigindo <Hploma 

para se exercerem p:·ofi.ssões de qualquer ·natu reza, moral, intellectual e indu'

trinl . 

t03Jda a nova situação politica, inaugu ra~da revoluciona ri:-l•mcntc 'if11 15 de 

n ovem·bro de 1889, os 'J)rob.lemas que a Monlltrchia asphrava rcsolv~r no seu regiancn 

ret:-og rado, dcve·m ser resol1vidos de accôrdo com o rcgimen progr~c;sista da sepn.

ração dos poderes. 

A •Constituição F ederal lançou , ainda que i:ncompleta.mente, as bases runda 

anenbaes da nova éra po.Jitica, j á procla•madas de modo ca tegorico, crn'!a de dous 

n1ezcs lilmtes ela promulgação daquelle codLgo, na segunintc noLavel Mensn.g~em , qu0 

o p rincipal director elo no. so Centro, nem<;trio Ribeiro, então Deputado ao Con

g resso Consti tuinte , apresen to u a esta asse•mbléa, em 7 ele janeiro ele 1891 : 

wConsi.dera1ndo que a política republicana c baseia na ma1s 'completa liber
dade espiri tual; 

·II·Que os privjjegios concedidos pelo poder civil aos adeptos de qmt.lctuer dou

t rina, além de iniqu os, por um lado, e humilhantes por outro, sempre •teem servido 
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para retardar 0 natuna-1 advento das idéas ~ opiniões legitimas ; .que p recedem a 

r<lgeneração dos costu'llles ; 
ccQue, een face da clise es'Piritual que caracteriza a phase ac tua.l da sociedaJde, 

é inutil e vexatoria a 'a t titude tutelar do pode r publico em relaç ão á5 concepções 

theorica.;, theo.Iogicas, metaphys.icas ou scicnt1ficas ; 

«Que nas reformas p oHtiocas devem sei· ponderadas as con·J ições nn a teriaes em 

que se ach am Q;) sC'rvcntuari·os elas rfu.ncções que f o;crn eliminadas ; 

aO Congt~csso Naciona.l , reunido em scssã01 no pri.l!n eiro. tann tversario do decreto 

que instituiu a separação da I g reja do ·Estado, J·csol•ve lou v;tr at[Uelle acto ,g·ovcrn u-

111 ntal , affil'mnndo desta arte sua effecti v a so.Ji a ricdade couu o pri ncip io politico 

da com]>leta SQparação en~ rc o e.;pi r itual e o t empora l e su as eonscqucncias p ra 

licas.>l (Dial'io elo C'ongres8o, de 8 de j.a nei;·o de 1891, pag. 57. ) 

A•pprovada por grande maioria, pe.Jos .mes~mos que, 47 dias depois , decretara m 

a Constituição da Repul:>lica, esta moção ê o voto ex pre.sso, a in•terpietação fi'el 

c inso']Yhi sonavel do texto con; titucion.al, qu e já, em 7 de ja nei ro, es tava discu t ido 

e a1;prova1do no que se refere just annentc •ás garantias de ordem e de progresso, 

as qu aes os legisladores ccmsti tulMcs c11a maram - declaração el e direi to.; - se

gundo .a for mula consagrada pela IRe\'Olução F ranceza. 

Recon hec ida constitucionalmen te a sepa ração d os poderes, a. 1Ylmw. Uberdcvde 

e.91J Í?'l h.ct! e ,q•tas conscqwmcict,q praticas, o Pode;· I·mperial , s ob s ua tripl icc fónmfl. 

de Exe~u tivo, Legi.sla t ivo c Jud;cial'io pôde lntel'\ri;· apena- em neg-ocios rela th·os 

á manutencão d•a ordem •material. Quu.J.q ueJ· outra inte~·venção é ab usiva e despotiea . 

contruJ·ia aos prinei'])ios republicanos, i neo"pora cl os á ·Con; ti tu ição de 24 de feve 

reiro. 

A moção de 7 de j ane iro, que o.s vo•sos an•tcce sores de 91 app rovaram, depo is 

que já o linha® feito relativamente ao § 24, art. 72, - que a ·cgura a libe;·da!dc 

profissional - refere- ·e igualcnente á sepaTação da I g reja do Esta do e á eli mi 

nação de toda tutela do poder pu bl ico ft.s co·n·cepções t11eor icas, metap-hys icas, ou 

'scientil'icas. E' logico, 'PO is, que a Con,;tituição a:boliu t an to os privHcgios a.ccle

s iast icos como os escola.sticos ou academicos ; não separou o Estado d as ig rejas 

theolog ica.s, como a Igreja ICathol-i.ca, m as ta mbelll1 das ig rejas m.etaphysicas c sc ien 

tlf icus, co~mo os collegtos, lyccus, gya:nrna ios, acardmuias c quaesquCt: outras inst i

tuições da mesma natureza. c-lo B1azil, pela <Constit uição da Republica , o Esta.jo 

não reconhece, ou não ,privilegia ma is, n em padre.;;, nem bachnrcis, n0m doutores , 

ncen •mestres theolog-icos, nem professores metaphy·sicos c scien ti[ icos. A •l'Ormula 

c<!lcbre - A l g>'eJa liv1'e no Estacl,.o U.v>·e - é applLcavcl a toda,; as igll'ejas , .a 

todas as crenças, a todas as dou trinas; sejam prl>gadas po r padJ·es, ou diplo mados 

ode qualquer espeeie; em nome de Deus, das ·entidades ou das leis naturaes. E is 

o q';le verdude~ramente resu lta da n·ossa Const it uição politica , intet'P retada pelo 

esp irlto r epub!oieano. E is o que os propri os constituintes exp.IJcMam vot!vndo a 

-moção de 7 de 'ja nei.ro de 189·1. 

AJém d isso, vós o sa•be is , ha um Estado da 'Republica, o g lor ioso Rio Grande 

do Su l, onde o grande lemma ela •poli tica moderna foi posit ivnmente adap tado, em 
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toda sua plenitude, de manc.ira. cla ra e 'dccisiv.a, a qual não pcrmittc que uma 

11Clmcneuti ca sophi tica venha ·apoiar in·tc.;·pretaçõe;,; retrograclas . Deixai que yos 

l'Ccorde o admiravel .tc:>.:1:o da Constituição do Rio Grande do Sul. 

L ê-se no seu art. 71 § 5° : <<'~ão são admittidos ta mbcm no serviço <lo Estado 

os .pr i \"ilegios de diploma,; escolasticos ou acadecnicos, quacsquer que se'Jarn, sendo 

livra no seu territorio o ex<>:·cicio de todas as profissões de ordem moral, i 1tcllc

ctua.l e industrial.» 

O E s tado de Mrnas aca•ba de r econhecer tambem pmticamentc os mesmos prin

c ipias liberaes, p·elo Ol'gão elo seu Presiden t e. 

A liber rlaelc profissioma l e consequcn'te abolição elos p~iv·HcgiOG cccles iasticos, 

escolas ticos ou academicos, é, porta•JÜo, um1 ,facto legal, uma conq ui ta positiva 

d a politica r epublicana n o Brazil, apeza;· de opRllões aelvcrs·as ele orelinario só 

rccommcndavcit; pelo nu.mero c nunca pc.Jo valor; fiLhas do i·nteresse ilndivielual c 

j ámais oriu ndas ela dedicação ao bem ]JU't>lico; naooidas, quasi semp~e. não da 

alo11a repu:blicana, e'iponta!l'l~t:.cn entc con traria a todos" os privilegias, ma - inspiradas 

em doutdnas pseudo-liberaes de muitos, que j·ul g<L•Jll. ser a nossa. IRepu•bLica uma 

1non arclda sem a dysnastia de Bragança. 

Si a plena liberda de espiritual é a base, o alics<ce da R epublica Brazilcirn, 

"" sua consequencia p na tica é a abol ição dos prim~ros envolve a extincção do 

ensino th colog ico, a abolição dos u•ltimos abra:nge a clinlinação do ens ino meta

physico e scientifico, minis>tra>do pelas escolas e academias. 

Em todos os caso~, o m;; ino é o fun dam ento dos dcve:·cs. O padre c o doutor, 

o .mestre emfim, rorn ecom aos alucnnos as th coria.s da o:dcm que constituem o guia 

da vida pri.vadn e pulJ:ica. Ora, é claro que a V·id a privada e a vida p wblica J110-

di fica,m-sc, transfol"mam- se atra vcz das épocas .. A facnilia e a cidade antigas são 

ati mesmas da idade méd ia; a doutrina que im perava en tre Oô g:·cco-Tomanos 

differP DllU>ito da que é o cred o dos catholicos; os deveres <lc uns divergem dos 

deveres <l·c outros. Nas épocas de fé mai s ou menos cmanimc, os novos por clla 

congraça dos podem receber de m cs·t:·cs .mantidos pelos gove rnos as noçõe:? da orde"' 

universal , o ensino de doutrinas que são g era1l.mente a ceei tas e con ·t ituecm a razão 

do ac tos pri\·a dos e publicas. Mas nos pe riodos de revo.lução, na<> éra;, co.mo n 

no::;sa, om que as opiniões ee d-ividem, Cl!n que predo.mi nam as doutrtnas n1n·:L.s con 

t:·ovcrtidas e contradictorias, até em principias fund amentacs do saber, cllmo os 

con hecimentos math ematicoo, 11e:s.as phascs dcsoi~det"n.a·d as da c ivilização, l\.c; Go

vernos a:na·ntcnclo o ensin o, pr.iv ileg ia·m natural.men.te a doutrhna ou doutrinas cspc

ciacs a que ·Po rventura a dhiram. Si t a.J acontece, esses Govcm os se torma.m mai.,; 

OU .Jll <'l10 dc;.poticos, im pondO OU prot egendo a propuganda de similhantc r]OU

t ;·ina. 

O reg hmen de liberda-de, imaugura•clo com a 'ftepubilca c, melhor do que 001 

n~nhu.ma outra, com a RepubJ.ica ·Bra.zileira, é o que deixa o ensino á lin·c inkia

'àiva de individ·uos c a ssociações independent~s elo E stado. Então os f ieis das 

diversas igrejas , os adeptos das ,,arlas douhinas, irão espontanea e livremrntc 

r ccc'ber dos m es'trcc d·e s ua escoLha, ou ind·ica~l os por pcs~oas de su• confia nça, 
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as noções indispensaveis á vida, ncces.'iaria::; ao cumpri·mento doo devere_.. pessoaes, 

dotncsticos e civicos. 

Camtullo, ha um ensin'O que o Estado te.m ele Jnanter p;:ovisor.in mentc até tH" 

a l;amiilia se regf'nere e as trnães possuam preparo moral c intc11ectua1 para minic:

tral-o aos filho~ ; é o ·e-n5ino pt·imarlo. 

Formando um dos elementos l!a eJuca~J..o dC'mt..~tlca, a .subedo~·ia universal 

assignalo·u a compe-tenci·a d''" .mães pa,·a realixa·l- o. Só cllns ]1{ld•rm COIO'h«ler 

.-ufficientementc a natureza das criançns cuja vida lhes é comrnum durante o 

melindroso periodo da gestação e continúa 1nteira.mente li•ga{!a a de!las nos p•ri

c:nciros annos .da infancia e men-inice. Só a ellas CORnpetc guiar a inrt.e.lUge.ncia 

unfantil, ·pondo-a E'lll serV'iço dos sentimento generosos c tl os actos dignos. 

,como tiUb,tituto temporario da n1ãc de facmilia e me. .. cno como eu auxili'3~·, 

o l!;staodo dC'\'C ·manter o cnsi·no primaria, poré.m, lllHtntcl -o !'CJnpre leigo \.' nunca 

obr1gnlorio, que o contrario seria impôr doutrinas, systemas de cdu;r·ação, tornar-se 

dcspotico, anti - republicano. 

tDeixa:· â. livre concuricncia dos particulares a inst::::ucção ~c.cundaria e l"i1Pe

rioJ·, c ,ma•ntcr apenas o ensino pri.mario, é a consequcncifl ·Pratica dessa Jib rn1ade 

e pi;·itunl que a ·Con.~titumtc republicana proclamo·u em 7 de janeiro ele lS~Jl. 

Todos e"tes principias republicanos aprendidos incontestavelmente nas lições 

d e A ugu to Com te e nas dos sC'Us di~:icip ulo s etn diversos gpáos, não cOnôtituem, 

toda.via, uma aspiração exclusiva do posilkismo, pam que cmtenda.m taxa•l-as de 

scctar ios, no Rcntido do termo. 

Centro Republicano •ConserV'ador, que ora vos {!i"igc esta l'fPrPRent;Jcfi.o, é 

um exemplo disso. Si conta entre os eu.s m embros correligionarios sympathicos á 

causa positivista, possue ta.mbeom outros que não commu.ngam as me mas crenças. 

Com·,ém lembrar, pois, que ha o ive rsos autores de gron,le no.m<ac:a entre os 

lntcllectuac.s do O·cc idenle, defensores de id'éa semel·hantês par meios diffcrt>ntes. 

f' em cirar muitos pu•blicistas, indicamos o celebre autor da Re/O?'ma suei,al. 0 

HlL·st~rc ,]'J
4ederico ·~e !Play, cuja escola, S€1111 rom~Je·r com a es~piritU(llidnC:e antiga, 

n1an.tenão as tradições catholica.s , invocand o o Decalogo e o ·ffivangelho e finnnn 

clo.se, ao me~11110 te1npo, na observação a11inuciosa elos divcr.so~ pO\'OtS, deft.nde vi

c.toriO!=(t0112.nte os clüg•mas mais adiantados Ga politica sci~n tifica , as app·1icaç.õ~M 
mais ta<:ionaes da politica re-publicana. 

Pcrmitli, legif:!adores, que reproduzamos alg·uns to,picos interes a.ntcs da obra 

a•clmit·avel de J,c Play, a respeito do paJ)'Cl do ensino em si mesmo e P•l•rti'culao·
Jn ente óo ~nsino officia•l, prtma·rio, sec·unda rio e swperior . 

t((E ns.ino prinutrio. - Os verC:adei·ros principias d•o csnino estão d monstra

d •'S flc.sde muito •tempo pela prat:ca universal dos povos pro.spcTos . Entretanto são 

t'egac1os pelog innova.rcl:nec; contempo•rO.nhlS, que não a•poian1 em nenhm:n ~1 co•m

pHtencia .p ~~oa l sua•s qJueris e pNigose..s lnvenç;ões . 

t1 ·C.cnfor-me uma opinift..o c-spal·hrada, "ex istiria u.m rneio seguro. C.~ mudar o 

qne é Imperfeito ou vicioso Jla lcndencia actu·a! das socioo•::~dcs: seria ruperfeiçoar 
o esta•C:o intellectua! ela ju ventu{lc. 
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As pessoas collocadas ncs~e ponto de v ista querem formar op;:~orl<Jnam<:ntc 

gc-ra~ões, qu e appUco r ão mais tai'clc icl·éa.; novas que a nutori·,laJc não pôde in

cnlcn'r aos hon1cns fe it0s sem levantar rooisten cias insuprra\·eis. Plen::orn que o 

: e;; i sla~l.:;r deveria r etf'mar certas tr.tclições excepcio·nacs da antiguidad•e e orear 

c<1;11 todos o~.~ e:Nnentos uma nova ordem social . 1Pretenden1 ·prepa rar -educa'{]OJ es 

segun.lo «a doutr ina do progresso». e s·u'b.sti tuiLos po.r via de constrang imento 

ac.s chc~es <de familia, p~ra a dir·ecção in tellectual c monul das c rianças . 

E.•ta manei1 'n de vc~ · ·rP']J01tsa. em nma conjuscio c/.e ;.rléas e !Cva at é ao e1·1·o u 

erca.grJM'O ae mna 'IJC?Yla.ae . You 7J?'01J~I?' pm· mot ivos tirallos ([a 1·azão a àa ea;pe-

1'iCIIc ia. Q?l·P jámais se jwuw1·á wna socicrlarle 1>''0.,pcJ·a sobre wn .~ystema ae en - ~ 

sin o, ''"'strc.o q>Ut?LC~o cs t.e seja zevaclo ao mais alio gnio elo pe1'/eiçüo . .. 

(r A n1 a is C'lcva~cla ex.pr('s :-:ão c a rn a is Jegitilna !'eprecscn tação de m:na Rocicàa

t:.e fh.: ache.tm sob 1·e tudo t;JU duas clHoses de pessoa~ : nas que c u iU\"cl 'm cm.11 supe

riorid ad-e as pTOfiL-;t"Ões Jiobe!'aes; nas que, dirigin do COI!n proveito a:. prin'2i•paes 

opr ra çf.íe.s das artPs usua es, tên1 sob suaa orde ns itnmedintas a nlftssa d•:t popula

çüo. Ora, se Se -re-corre ao auxilio de~~e~ hon1cns de esco l para procurar a origem 

- 1 ~:ts idlé.ns ·j'u ·tas e da e::ã. pratic<l que fazc•n1 o exito ci:cl'les, rcJn onbt-sc semp.re por 

('St c:t. :nvest ig;ação n clua~ causas p riGll al~iac'3 : as faculJacle~ exccpcionaes qu'e esses 

hnn,e n" elevem á bo·nd,t•l e di vin a; ao deBe<nvolvimento que tomnrnm essas facullda

dt's rpclo g·o'Y1t·r no C.a farni~ia, o Exl'rcicio da profissão e a pratica dos deveres pu

blicas . 

o, homenN d.c sent i:mento e8clarecilLo que th·cra.m a bonda·de de fazer dia1111:e 

Ue ntim ~ta revlsta re·tro~pC'cti va clt' sua vid{t 1·aras vezes pwcle1·cMn attribu.i?· eLo 

cns·ino 1·ccebi.rlo 1Uts escolrt8 ct acqnisiçüo eDe tMna 1Jcl1·t,e es8encia. ! ele .~cn sabe·r . . 

,,,A infer ior iela.ele 1·elati1JCL eln 1l'a1JCl elo ensino é mesmo sens ivel para a. in

fltnr:ia c a .i tt·l}ent nelr, e se se aprJlicas~e s&rncnte á. vida do escola:· a analyse quP 

H·Cti.lbo dp a.: ·ig·nalar para unu1 l'xis tencia inte ira, chegar -se-hia á me-.3n1a conclu

r-ãn. E' prccizo c:olloca.r no numero das acqu i6içõc.;.; mai ... t; uteis da pl'ian eira i daCe :t 

ini ciação nos affcctos de fan1i1lia, o an1or do torrã o natal e da patria, ae- crença. 

relig io~&tS, ·O üpêgo fu~ tradições naciona C"s e ás relações sociaes õa ·raç.a, ernfim 

certa inte lligenoc ia do m-u nd o phyt:: ico . No8 poYos mo .l clo~o;;, estü aprc:ldizag€,m con

Htitue o grande ensin o snc'al . D 'á sua pt·i nci pac forças aos j ovens, ~éttrnêos ou 

illr-ttra· !os . Excecl c ?n'ltito) tto1· s1u1. 1.1111J.JO?,ta?lJCiia., ao ensino esoo lwr 1JTOpria.?nent e 

rlito . 

1c< 1E'm resun1 o. a in·3trurção de cada un1 Fe com'Põe de duas part\s distinctas: 

o ~ n sin o es-cohu·, que se.mpre fa1tou a u.ma porçã'O considc.rav~l ela <.'Spe·cie huma 

na, c que j'á~nais € X CC'cle u litnitcs m u ito estreitos; a educação social, que é dada 

a todos os homens <:leRclc o berço até ao tumulo pela prat ica da vi ' ·J, e que Em 

tonos •ls •tê<Jllpos tornou famoso.;; ·homClns c-udo cns·ino escolar ofõra de prezado. En

ganiwrwt-se. pois . q1tanrlo, confumdinrlo cLmt8 etc1nent o,q tão clilitinctos, ajji?·nwnn 

qge urn governo. Ct1JO<im·m~rlo-se da di.1·ecçcio das esco la.s, elevwri et se!]'>tramente tona 

1'aqa. ele hom.ens a.c1ma ele todas as ont·ras. !EJn prin·cipio, p3.ra attin gir t1Btc fil11 

sr·r in precizo que o g·overno se ::tpoderost::e alfan di~so ê.a vl .Ja in.tr-ira dos cide.

~~ Jo:-:. 

• 
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DE· facto, esla dupla usur•pação, ccauomettida em um po\·o r ico e poderoso, t e

ri:t &cmpre como resu-ltado definitivo t:ma abom ina vel degradaçã o . 

'<<0 àominlo do ensino é determinac;o e<n1 todos os po,·os j}'elas mesmas condi

c;:õ''". 1CcmprehenJe os conhecimen tos que peJem er i nc ulcados pelas lições do 

mestre m-ais eff icazmente que pela p ratica -à·a vida . Ainêa é precizo •no tar que a 

ecl u~c<:,ção intervem ne&.::e clc111linio por un1a. g.rande pa 1~te, mesmo no que conccrne 
&.os conhecimento· anais cl"m'<ntares; e tal é o caso quan to á Jingua. m ate t·na . Sc

guranlfnte as escola ... <5 têm gra.nC:e aptidão para comp·leta r em um tempo ba ·ta.nte 

1indtado e. tnte-!l igcncia da linguag·em. Aux ili attn a.úé JllUito o descn·volv im1ento do 

c~pi~·ito, sobretudo quan:Io junbm aoe pr:meiTos e:emen tos o estu-do de uma Un gu~ 
<'Xtrang t-il·a. illo~r:r .'Ser iant inhcbbeis em. cla r á criança est a, 1J1' i1n e i ra, in ic iaçc7o que é 

o ?C!-;?t l tado ae 1wna ?na~rav-ilhosc~ a1_J tillão elas 1n!iis . E 1 com o a ·Iingua matern q 

I'"Silme com uma força incomparavel as ic:éas, os interesse-e e os sentimentos de 

umn nação, J)'ercf•bc-se que e tes .são pa rt ilohados por todos os mem•bros de uma 

ra~:t, oté peJo• i!lustra<do.s que não os coonp:ctam por um ens ino methodico ... 

«0.; que es·pcram reformnr nossa é-poca pelo ensino escolar não percebem as 

ài[ficuldadc.,; que oppõ•e a ~ eu systema a propr 'a natureza do escola r; ou an tes 

:;a !:;:r, ro-8P de ob,· ial - ae pelo a€cenden te do mestre . Conforme seu thema f a Yor ito. 
este :.1ith110 é c he.anado a rcagi.r sobi~e a in1Je-H igencia c os i·ntere:Sses civ is C:as na

<:iic's ·modernas por t:m sacerdoclo analogo n.o que o padre exerce na ord m m o

rol. Ffa,q os factos não .itt~ti_ticam ele mo<lo al!i'unn essa assim i la-ção; e a O!J•iniiio 

ele toclos o~ povos elcsm.en te ets eSl lB'I'C/nçet.s qtte com est oo·ço o·ecomonen.:lam . 

«!'te.sulta -d e tru consideraçõe.> que o~ governos tcnt m·iaon e-m vão i?11J]J-r ionir '"" 

Vill~ imp·wlso ás so-cicel'acles t ometnclo 1J01' 1JOnto ele O!JO io o cns inw el-a i,o•f ancia. Sua 

impotcnda a este r•espeito rc.su!ta ao mesmo tempo da propria natu reza do cr 

viço, ;'la ra1·idade dos educadores ca1)azes de exercer a alta funcção que se p re 

ten ' c lhe confiar, •;, da resistencia JXlEsiva dos escola res. :Mas Be a observaçã o 

àe<:m•.'ntu as csper·anças cxaggeracas que certas ,escolas politicas c sociaes p rorra

,o-u.m a r espe ito, 11õe em .wi.clencia os bons o·osn! t eulos que uma. fl.teLic i osa. p?'Cut ica 

1JÓt'1n l{a1' . E' digno de nota. que as l'C'giões onde o ens in o prianario se o:nostra m a is 

f<>cun do São precisaml:'ntc aquellas em q·ue j'âmais s'e tentou elevai -o acima dq pa

p,•! modesto que lhe attribue a natureza das cousas . .. 

«Ensino secuncario - A .•uppresscüo ae t oele< ;nter venção elo Estaclo seo·'ia 

a inel a aqn i o 1Jonto ele 71ar li ela ela o·ejonnct. No que concerne ao pr81])0..TO pa ra as 

profis~õcs U5Uaes, cessar-S?- Ria de O'bsta1· a (undaç:ão dos estabel'~'Ci:mentos pL'iVtl 

r.lo.c,, qne ~ão os unicos a se adaptarem a uma onu·ltidão de necessidades especiaes. 

Xo CJU E· concernc á preparaçã.o do ensino super ior os n1abe is profcs.sorcs êe n osso.> 

!rceutS c de nossos coll€'g!os continuariam etn m elhores con ições o crv iço quf:: 

Jhea té conf!ado . Uns creflriam a -titulo privrudo peq uenas em prezas m·ba nas ou r u

cacs . Outros reunLr-se-h ia rn em corpor·açõcs livres c diri g ir iam gra n de,:;; exter

natos . . . 

<• Enúno superior O v icio elo o·eg im•en o·es i<le so b·F·etnclo ?W inrterv<Jlnção el-o 

E8t acto, que submette o ens ino, como tantos outros ramos de actividadc, a uma 

but·ocmcia, !sto é, a runcc iona.rioo que são os un icos a ter o privilegio de allia r 
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a realictach• do pode r i\ ausenckl de r ~pon•3abilidade. t)lão tendo cont•lcto algum 

dit·ccto com os a1umnOtS, esse.~ funccionarios não poJem dctel-os no caminho da 

(.e,;ordtm , e, ntrc-tanto. attribuindo-se a autor ida;je, i;;ent·~.m nesta materia os 

p:oft'\s.tores ·d·c devoTes de v ig ila·ncia. Por wma. in gercncia inopportuna, IJlOI ... SUS 

h.IJroci'a.cins universitarias de- ~ truiram 05 re1ações naturn.cs de respeito e de af

feiçãv que es..'ia vigilancia faz na·-;:cer . T em da·Jo assim á nos~e. juventude 1\: ttra

.;,.~ l : t uan espírito de insubo.rdinação, cujo v-estígio não se encontra nas universida.

-ê-es .~ ivrcs das Ilha:S Britnnnicas c d~ Scandinavia. Nossos governanv~ ~ successi
V(J .. .:. não se inquietam C()m e;;;sa desordc-n1, mas conservando a universid·.l 1c orga

nizo.da pt!lO Im perio fomentaram o e.sphito revolucionaTio qut.e o. todo clestt•uio. 

t•A. st•b3t i t"ição do EstaLlo ás oo?·poraçõe..• livres ncío é rnenos ftme.stct eis sci

enc i.a,; c ás lcttn~s ao q1!e a.os al'IMnno" e nos mestres. E' muito 11atura1 que o 

niv1el do.s conh echrnentos hu~manos se abaixe na sociedaCc13 em Q1U C s e pagam me
nos a.> alta.s nolalbili laclc.• q~P as cultivam . As sciencio.s positil·aG, que faz em 

agora tão grandes pro"Tesso6, tende.m ca.d·a vez c.nais a se .torno.rrm cosmopolitas. 
Conccntrar-seJhão em grande.; fóco.s de ens·ino nos povo.;; qu•e gozam melhor or

ganiz·"'l.Ção u•niversitaria. Já o csta·do de cquiHbrio que reinava. hR U•m rrculo, 

m>.ln ifes lamer.tc rompeu-se em detrimento de nosso paiz. Não se vêem mais, como 

r.r 'len1po de ·Ghristina e de .FreC:e-rico II, nossos· scienti •tas dirigin~Jo academ ias 

nas ca·pitaes extrangciras. Os que adquirn11 fama por u·c~us pr im eiros trnbalhos 

sã.J breve detidos e.n Reu e.sforço pa.r nosso s ysotema ·burocratico. )Jão podcn{lo se 

t'lcntrem ás gwanjês posiçõ que a scie·ncia proporciona em outra po .. rte, aban

donam e. carreira para procurare-m a fortuna e a inf1ucncia. nas altas funcções 

{ia a dministração e da. politica . Este ~ nero ele emigração, cs·pccia·l a nosso pa iz, 

0 1u.sa á t:;c iencia i ncalculay~€·is damnos, sca11 levantar mu·ito OG sen·jços publicos, 

o.e>s quaes .:tffluem estes scienti ·tas em busca de mel•hor situação. 

<tA ,:solidariedade ;,s ta.belccicla fóra de propos ito entre o Estado e ce rtas cor

pc>t·ações é sob retudo comprom~tteclora para a.s scien cias soc iaes . O erro, que ahi 

se torna ti<.m claro dcmazio.das vezes, não é pam tc.n1.er quando se produz sob o.s 

ausp ic1Q6 de uma co'J•poração privada q•ue as instituiçõ es rivacs podem livrem en te 

combalcT . Esta inspecção •·eciproca é particu·lanmentc cfficaz na.;; co1·poraçõcs d'l 

1€-nsino quando se rcalizn e-ntre l€igos e cl erigos. Tal eta o rcgirrncn d e ensino ~ob 

J quai se for.n1aram en1 F.rançü tantos homens illustres, durante a prim eira nle

tade do seculo X/VII. A. o oont•·a•·io, o e?To tomu tw~ oaT~Iol61· ?'f~Ctlmente 1JC?·igoso 

quan~lo é subvenc io1W!lo pelo Thesow·o P1•b!ioo. Protc!Jie?l•clo os oo?"heoimentos qno 

não ?·cpo1tsa1n sobTe axiomas incliSC'I Ltiveis . o JiJsll4clo se aohn ;,nvenoivfNm.ente oon

dt •. ?:irl o a f[l,?:e?· policia . Ma s a o•pinião publica, nc.ste ponto muito suspeitosa, er

gue-se quasi S'êmpre coptra cJ.Ie, ain j a quando protege a v t·daclc ; e 6 c.ste fa

cto ba tarin para condmnna•r o regim.en a1ctual. Dahi os incxtrincavcis etnbaraços 

que se m anifestam e.m no~so nllo cn~ino; druh i as c estituições que dão o presti

:?io da p·e rs~guição a más doutrinas; ela h i €mfim os tristes cl cb>~tes qu e muitas 

1 ezcs têm agg.ravaclo o antrugon ismo social no seio dos nossos cot·pos politicos ... 

«E' mol·tii'icantc pensar que as paixões politic.as e os hrubitos d uma centra

Jizaç;ã.o cxaggerada •n{).~ impeÇdi~1 de p0reebc-r :-~ . .; V ; r...:. .t·1e3 QUe tin hR m l~(n caracter 
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"-l e evic:eLcia para nossos grandes estadk;tas dO F-:cculo X 1VJI . .E' assim q ue ~ fl})i 

n:ão elo Carclea·I Richcl ie u ge ncha nitidamente exp1·c"·"Cl nos termos seg>uintca : .,J~L 
qu .. • a fraquezA. clP nosr::a C'Ondiç;ão hucma·na .r eq uer um contrnpeBo e·m tudo, é mais 

ra zoave l qu e as universidadr.s e o.s jesuitas cn~::dnem á pornn, afitn de que a tnlll 

la ç;ãn ! ;1flS aguce a virtuf. e>>. 

l«7'cs t em<'ut jJOlitiqu e», l?'C pool'/ie, (' }/, li scction li.) 

<>Aquellcs que aareclitam q11c o lo'stctdo jJÓile ,·aiv im<liocm· ?ttilmente o pMro>wto 

rtas scitmci.as, c7Jas lctt1·os e dns o1·tes 1J·e?·cebe>J'clo o pe1·igo d esse c•~·o, q?W·11Xlo se rle

,·cm ao t?·a!Ja/ho tlc obserw11· a este ?'CSjJCUo a si/?wçcio •·e/ativa clets cli-'!Oersa., ;·c_ 

giãcs . Con.,tatwnio em IJ?·~c que nas .,o<'iellacl.es CJW' i.qnec idws 1JC/o commercio e 

pclrt iJICiustria, "·' nn irol>rsidalbCs livres c1·aaâas pe•los <lotes c !egaclos cf.os pct?·ti

cutarrs .• c mnst rwnt cacla rez 1nais SI!JHW ion•s â.~ ?r.ni'I.HJrsi.dcvles ..,-rgicl.a..s 2Jefo Govr·r

nc, c ~us/cntodo .... 7J elo ·im}Josto . . . 

·<d ?nt 1·esu woJ ct 'lt.nica siluaçcío cU.r;nn 1Ht?'a rN? sc ienct.a s c a.s tett1'(1R
1 
·pa~ra o.ç 

cm·z;os clcH:enl es c pcn·a. o.~ al'ltmno.r;, é a q·ue os co llo ca sob a au.torü~lallc dcw; c or

lJfJI'a çõcs liv1·cs, <· iosas ele c.onse?"'l:4fl·r S'lt.a inclepen.clfflnc-i-a._. es tin1 ulad,as no ·m("."l'"'IW 

t C11.1.10 11 c:la co n cn?Tenc.~ia ele s?w ... dva.('s r1n ossc[ru.ra?·-8e c'Lo 61'1'0 on elo 7-cl<rxa

m c·nto que lh es faziam 1Jenler ct confiança elo 71U.blico . . . » 
(JAt R e!oTm e socictla em Ji'?'O?I ce, I, chepitt·e iV . ) 

;r-I erbert Spcncer, o autor do Sysbema ele Phi.lo sOjJh·ia Synthetioa, c chefe c ,t 

c: h r tn:ula Esco:a E;\·oluci()nista, o cscr ip tor cujo ·1Jre~c::.t igio encheu o :--eculo X IX, 0 

l~mbcm um aé: vogado fnmoso cia el iminação elo ensino officictl. 
Ainda un1a vez p c-nmltti · al•gutnas citaçõe~S. 

\:\'a su.a E.tat i.<tica Socia·z, public<Hia c:m 1868, escrCI'e Spencer, entre outros, 

o ISt~g-ui n te trec!1o subre o a ssucmpto em de-bn.te: 

•tlAt:)5it11 no presente como en1 ou.tros casos {)bservacnou a Tcgra da lei ::tb5tl·a

( ta, lortal' .. ·ciUlL por considera~õt\s ~ecundarias . O alleguíLo iU1'Cito tl<t. e<t u.ca~·do 

;; ela b 's iJCI(LO t 01'11CL-sc insuste<J•lWJ:Cl : 1Jrimei1·o como lo gi.camente C'1JOi<~Hl<lo-se em 

mtlrus 11ret enções <'lema.< ia elo absJL?·clas, e aincLa como inc<LJJaz ele cleji?~i çcio. Toda

via !Jl1d'<-se es tabelecer-se a pretenção, i10so implicaria o dever do Governo fO>rli 

ficar à<'spo ticamcnte seu sys rema de disi.cplina e o dever do governac:o submet

ter-sr. ·Eclsa d uca~ão não ·deve sc.r trata(da do cmoomo ~nodo que O'Utras CO'usa , 

porque, neste c<1so, o «interesse e o ju izo délqu I•J•.e que ap roveita não constituem 

suffir..ien te scgu1·an~a para as va ntogcns do provei·tO»; é um an e io co~m os mai s 
suspPilo ~os antcceC.Ic.nte.s, tendo siGo Jnuitas vez1e · ernpregado ecn outras circuJn 

stan<: ias e muitas vezes r eprovado . 11'\acla. é a prcs·umpçilo im pli cita de que ~<O in 

tETC€se e o j uizo)> de un1 governo dev'C.Itll c onstitui-r un1a. suflfici·e•ntc s<'gun1n~a ;ld

m Lssivt'l . Ao contrario, a ex.periencia pro\·a que os i·ntere~ses de •u1n governo e 

de todH · as instituições qu·e el:e pócle crea r, são d it'ect\lm ente oppostos á c<iu

C<Iç>co de cs·pecie m(lis im portam te . Dizer a in·tl a que o ensino o f fiei a·! é nece~.sariv 

!)ot·quc outro tem falhado, p re..mppõe uma cl e p~orave! vi <Sota estrei ta obre o pro

gresso hwmano; c, aN~m disso, en volve o cxtranho s·ceptic i ~n1o de qu (', (':11Lora ~ 

forç<'\s nalura0s tenham e!ev.a do o cultivo do e•pirHo .h uma11o até a sua JJI'cscntc 

al turtl. · ~ breve o vão augmentando C.e inc0o1nparavei v a lor, e ll a.s não o serv irão 

QJ13 i.~ rf'r Q11Uito tempo. 
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!_\ ct·cnça de C( Ufl ·.t e1uc:J.ção é um prevl'ntivo ê.o crln1e. não tendo r.unda

nh.nto al.;;mn em theo~ ia nPm no:.:; fnc t o:5, não pócle tambcm t-iCr in\·oca.da con1o 

pn·tcxlo para a intei·fcrcncia .. . » (Social Static.s), cllapitcr XX1YI § 11) . 

!.~o seu ultimo livro, ~ulili caclo :.H annos depois da Estati.sticu ~oc i 'tl , Jin·o em 

\ju.a IJarccc, :llliás, arre pendido Qa sua obra philo.sophic'.l . Spe-ncer n1a•n tt.n1 , ct..nl

tuclo, ar; m e-..9tnas Ldéas r;obre a ed·u ~ç:ão mini•"it.rada pe:ol.::i go ,·e rnos . 

c( :\•[uitu coclo nu vid,a, diz 1€·1lc, succPdeu a c•h a'l'-Se em íllinorja, uut•.l nuin ori a 

quas~ s~..·nipre tã(l pequena que se r FdLizia ás v eze::; a un1 a aninoria de unt só . 

~u:ma é poca <' 111 que a -e-ducação ve lo Estwõ.o Cl'a à i scutida anü i.L$ CO illtJ ana leria 

u_ .... inte r ,.o:~~ especula tivo do que CC!%110 matpr va ae politica chamada pratica, achei

nle 1·rn o-pposi çã o qu aG i con1 tud o~, exprimindo 'ltut-n rl csap]Yroua çâo qu e clttra ctté 

uyo rn , comquanlo se ten:1a tornado U·lll axi<..~tna politico para o maior numero, que 

UIII ~ovcrno é rcspon«<lYel pela cultura mental dos cidadãos .. · " F'cl'ites et com

llWntctil·es, tntd . de .-\ ug. Dietrich , 2/eme ed . pag. 94) . 

Co mo ,·ê.ies , legi.s\t1dOI'C.\::.-: , al~m dO.$ pos i tivk;tas C(}m Augutito Con1tc, ·ha os 

catholicos com L e P lay e os ·J i\'J'ts p ensadores con1 :S•pcnce r, q ue, c;ystt·mali:ca ou 

(•anpi ric:ltl1en t~ ·. (h? n1odo !llaís ou n1 e noa com•pl~.to 0 drc ir:;i \·o dcfen .:ro:.n- u m eLos 

J!'anth:'s lc.J11 11l af-\ ela v P r C..!ll(lt' ir'<l politic~1 n1odcrna: a abolh;.ão do ensi·no official . 

t!Ds l c princ ip i o ê litJje um artigo d 0 [é r cpu bli•cana; u~n dog111a elas o.;o r,: i pd a 

<.le~ t i vrt!S . qre não foi in triran1en te respe i tado pela noE€a. ·Const ituição, 1nas nclla 

-=e ·.lt:'·1:t uml1 cl0 de n10Llo hmplicito, doa ci. o o 'cs pil'ilo libe J\.1.1 qu~J pn .... ~ictiu a uua <'la

l;oração . 

No €o.11ta ntu, exp! ic itatn~.•nte o esta tu to redenll [OTnlulou a.s cieguintcs dispo 

siçõL·s : 

n. 30 - Le-

gis'..a r c:;obre (t or·ganiznção munici pa l elo Distric tu F ederal, b e m ct:cno 1 obn! a PO 

licia., Ll Cll•.3ino Rllpl'r inr c os t.i elllais serviços que na Capital fon."lll resern1clo . ..; parn 

o Uo\e rno d·::t UniàCt . 

. '\1·:: . 3·õ. l n cu~nb c outro...;inJ ao Congt1.:'Sso .. rnas não priYativcum en tc . . . 

:1 . o C rea l' lnstiluiç6ps d~ enc-; ino supct·iol' e ,;ec.un ci.a r io nos Estados; ·111
, !)TO

ver á instrucçãn secu!ll -1al'i\l no IDi ':i tricto il:t..,eJc rnl. >> 

.-\.ssim , cn1QUHt:to prlo § :!-1 d o a rt. 712 l'i ca m extincto5 os privilegias esc<lla.c.: 

tico..; ou aca-d't 'm ico • ...; . in hr l·,~n tes aoti tl ipl ci11H1S d·J.dnL..; p~!at; escolas de ensino sP.

t"' un.1ariL' c HUJ}c-ri or. prlo art . :14, n . :!tO e art. 35, ns . a e 4, o JDs,trud o eleve pro
VL' r LH•s en-s ino·.-; . 

J l a UUIO a·ntinunüa n f'ESas di:.;posiç:õcs. )!lax:; p6c\e ser nttenuacla se se a.rie-dt~ 

te r ~obre os lHoprios t~rmos do t exto con.,tilu'c ionn J . 

. \ C f, m~ tauic;;ão , in cuanb inclo an CongT 5SO a· funcção d e legisla-r ~(}br • o en

~inv ~''cunclario c S UJ~t•r io•·. pro1·cl -o r c rear inst itutns correspondentes , não 0 ubr i

f!'Oi. l , lh' lll pod ia obrigai-o, á vi s t a do § 24 do fll't. 72 a n1<1nter Q.S privillcgios dos 

cliplonuu; fornecido., Pt"r ht f'~ institutos . St>ndo atS,üm . o Estaão ·pOde ministrnr· 

q ( ·n :ünu 0011110 q ua lqu<' t' p..:trticu !ar; as e ::; co~ns ou ac(It.l cm:as offic!aer:; ae tortt~n 

apr-n·.ts auxiliar('.-; clf\l...: p:;:cola:-, ou aca d~'!11 i aS pnrt icuJares. ~em pos:Su ii'Cill n cn11l:tmfl 

pn·rc.:::r tiv:t P.'"}H'Cial. 
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'P::Htanto, ·co ngressi1~tns, podei~ l!f"gislar ~o·brc o ensino secunda..rio e s•uperior, 

prov~l -v, crear es-tabelecinl<'n to.s do gcnero, limib. ndo a inter venção do Governo an 
Rit''1lci> a uxilio da inic'<~tiva pr i\·ada. cu•jo est11cio actual é i-n.sufficicn·tc 'e pTeca 

rio. ·Deste modo, o Estado prepara g.radativamente o r(!gilm E'n de completa nbstNL 

çi"L) 0'fficial, ]>ermittindo <JUe o esforço ind úviclual d'êsenvolva espon ta-neam ente a 

instrueção indi spensavel a todo13 os ci•daC..ãog, r a •pecu' i a.r áG d i vrJ'E:·~ls prors~õer;. 

•Pa i'O faci.titar e prepara·r c a dvento decs~c r cg!n1en, o Govc:·no põJe c Ceve 

adm íftir em seus in<tituto;; n doccncia li vre . AFs im , qualquer cidadão, em pleno 

~· oz,) de seus d ireitos civ is c pol it ico', poder{!. anini~t ,·ar o ens ino, d',;;ponC:o \lo ma 

teri al ctas csco1tto.S ou acadeDJius officiaPs, an ediamte apenaa o pagamento de uma 

tax .. l ' ]Jl'êvh~Hm entc fi xada e a re:"'ponc:a•bi :ida cl e pe!os prcjuizos 1na.teriaes causa dos. 

Então, os privilegi0•3 dos dip lomas desapparecem totalmente . A' o•pinião publiea 

compEtr recon hece r QU·l'is os homens c:e verd a•de! ro valo r m cn ta1, de valiosa cu~ 

t ura •'e Espiri to , os verdadeiros douto reos , i-ndependentemente de qualqu•e,- titulo. 

U!Jitl tnes cond içõ es, ao vn.rios cargos llo Estado podeun con correr quaesq·u f r 

cidadãos, sem que m e reçan1 mais va ntagcn na concurrcncia os que apresentaTem 

•1tte~taé:os, cer tificados, di plomas ou outros titulos, fOJ'n'Ecidos por profes.sores ou 

corporaç;õcs docentes , 

·l~ua n to ao ~ham aclo ensino tech nico ou profissionul, ao ensino P·I'opriamente 

dc-s tina!(lo a faz er a.g!'icultores, fabricmn1cs, comm CJ'Ciantcs , indus.triaes t:a-nfim, 

o oEsmdo de ve J)r inc!palme.n.tc prover, {lUXiliando sempre a iniciativa p rivada, já 

pela concessão de s•ubve·uções, }á por meio de premios aos diversos p.roducto.s agrí 

colas, é.s ma-nufacture.~ c in é: u8trias dignas de .ser mantidas c a~Jcrfeiço<lJdas . 

C<>mo os officios se ap rend em, não ouvindo .cJ iscurso;; e. lendo disseTtaçõcs, 

mcs tXIE•cu tando o trabal•ho, o :Estado poderá ins tituir não só escolas mas Olf.[•ici

nfl::, , campos de cri ação, razen1d a modelos, exp 08ições permanentes, e out,ro::ts ins•ti

tuições congenerea, onde, sem priVilC'gio alg1um, os que puC. erecn c quize rem, p ~t-:: _ 

sa•m 8cha1· e..st in11Ul o para S<' consagra rem á aprenC:izagcm dos tra be..Irh'()s indus .. 

triacs . 
. :NiantcnJo este apoio á j.ncl us tria, e abolindo os privD;;·g i_os theo.ricos, as vo

('(lçõe,-; praticar;, que são as anais numerosas, não serão de.s(viadas para as carrcL 

ra s !cttracla em busca de um vão titulo. Só irã.o consagrar- sé ao es tttdo das pro

fi !iEões mais el1evadas as a lmas verda dei-ramente cn•pazcs de s egui l-as, a·que-llas 

C]tli! r:;e C:ccli:cam ao SC'u clrduo c nobre officio em a mbic.!onnrern rendosas po~i

ç;3es m a teriae., e que se con tenta-m apenas co m a saths ~ação do dever cumpl·iõo. 

a!Jiando ·u.ma. vi c1 a sobt'ia e modes ta ao p1·estigio intel!ectual e moral . 

·AI~·'I' elo cleJ'i.caHsmo, legalm ente abolido pela Co·nstitu ição da .'Rlt•p wblica. fi

cam por este modo lambem e: iminaod os os do•us vicios não menos fune.stos - o 

ba.charclismo e o meclicaHsmo - pragas que infes tam a sociedade contempomnea,. 

como o clero, a nobreza e a realeza decad entes infes tavam a sociedade anueTier 

á 'Grande Revolução. 
Inspirado m todas estas idros, sem as quaes a RIEI]JUbHoa não passa el e uma 

l1H•narchia õ iRfarçada, convencido e persua·é: iclo de todos es.ses ·princí-pios, que são 

ax•c,<nas el e um verdadeiro reg im en de liberdade e r esponsa!bilié:acl e, o Centro l8e

pub!icano Conservador vem offcrecer a o vosso juizo co ns id erancos e thescs cO<' -
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.sequenves sobre a re.forma da instrucção publica, cepera·ndo que vos mostreis di

o::no.s !las funcções cW que fostes investi·dos, e que estaes animados do met'm(l cs 

pi1'ito de ordean e de p.rog!"E~so. que assignalou os prime iros legislaóores da. Re

pul.Jliea , os constitu intes ile 91, nquellcs meEmos q:Je approvar,t.m a celebre mo

ção dE 7 de Janeiro. 

~\~s~en. 

•co,sidera ndo qu•e a p~ena liberd, de espiritual, com suas consequcncias pra

ti<Xts , é a base f undamental do regimen repu•blicano; 

•Con<Oideranc\o que a Con.stituição de 2·4 de Fevereiro, inspLra,da ness e gran de 

principio da politica mo:lerna, estabcle.ceu a liberdade religiosa ·pela separação 

da Igreja do Estado, e abolia os pri•vilc~· io s cJ.e diplo•nas e.>colasticos ou acadc

micos, asseguran do a 1ibcrdacie profissional : 

·Co10sid·erando que a p~ena liberdade espiritual não se coad·u·na com t1 ma·nu

t ealção do ensino officia·l, que se tem de ·basear forçosamente em principies rc:i

g;~.~·' s, quer theolog icos como o ensino catholico, quer meta!)hysicos ou scienti-fi

cos, como a instrucção acad'Eanica; 

Considera·ndo, no emtanto, que a Oonstituição d.eu ao Congresso Nacional a 

attribaição de lcgisla.r sobre o cn.sino superior no D:s•tricto !Federal, crear in s.t1-

tuiçõcs de emsino s•uperior e secun-daria ·nos Esta·dos e prover a instru cção secun

daria no Distl'icto Federa•] ; 

Consid•erando a inda qu•e a antinomia dQS preceitos constHucionaes, m;~mtendo 

o en•>.ino de Esta·do e a'boli'ndo os privilegio.s dos diplomas· €scolas·tico3 ou acn

dcmicos, nàlo pôde ser rPsolv>da no sent:do verd<tdeiramente r e<put;licano s•e não 

por lltTI Congresfio Co•nstituinte; 

Considerando que é neccssario conciliar qua·nto possível as disposiçõ'<s con 

s ti tucionaes com o pri•ncipio ·da libet'C:rude espiritual, rcd uzindo ao mini mo a in

tervenção dLrecta do Estado no ensino pu•blico c faci'lita·ndo a concunencia das 

instituiçõer:; particu~aPtS; 

,c•onsiderando qLlC o cns•i·no te·chnico é, depo is do primaria, o que deve mere
ce •· .maior solicitude, corno destinaC:o a prep-a-rar apti·dões praticas, de qwe tanto 

careC'e o prog~rcsso econorn i co elo paiz ; 

ConsiC:crando, emfim, que, d·evendo com!}etir ao /Poder 'Pulblico, actualmente, 

:nin~·~trar o ensino primaria, c5so. attribuição p6de c deJve, nas circurns•tancias 

actuaes, ser exercida pe·la União e pelos Estados, concurrentemente, e sem €m

ba.raçar a iniciativa in:·jiviãual e das m ãis de faJ.nilia; 

O Centro :Republ·icano Conse!'vador entend e: 
1. o Que de ve ser a·bolido todo ensi no officia~, su,verior e secundaria . 

~ . o Que, a Constituição não pcrmittialdo essa mC'dicla radical, se pôde com

tüdo prep•:t.ra:l-a desde já, limitanj.o a Jiuncção do .E tad.o, nesta ms.teria, á de 

simpl'Es e.ux i !.iar da in i ciativa priva-da . 

3. o Que os in stitutos officiacs sej·am eq.uiopamdos ao.s estabelecimentos par

tic'túares, co.ncorrendo com estes, €m completa ig-u a]da•dc de cond ições, para e. 

iiis tril.Juição do msino. 
4 . o Que deve ser permitti>do a qualquer ciéadão no gozo de seus d1reitos civis 

e políticos, estudar, ensinar ou apr€n'd.er, liovremcnte na.s ·escolas ou academias 
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officLu.·s. mct.duntc, a pena ·, o paganH~·nto c1e uma taxa Cixad<l c a I"L'-3ponsab i lid'-lde 

tJelo5 prejuizos matcriae .. " causa.tlos. 

5." Que <>!< att<>slndos, certificados, éiplomas ou outms provas de hab ilita 

Çii•, fr.mecil!as por pro[e.;sore;; ou corporações docen t es, offic iae ou pa rticula

rrs, I.ão guzorãv de privill'gio a!"t:an pera·nte o Entado . 

6. 0 Que os car~o~ publicas d•~:.;vem f:.~ r pro\·idos por concur~o nos grãos in fe 

rioref', antigll idade e exr.rpcionalm rnte meriJ;o, nos grfios rn éJ ios, c lirre oocolbt 

nu:-; ~I'[l " .suporiorcs, srm quí' ~c •t x ijum como pro\·a (lP capaci-:1a.-:e para ~ x er 

cel -os, diplomas ou Utu:os de qualquer ,.,pecie. 

7 . 0 QuE", para auxilitll' o ensino tcc~tn i co . sejum cr ('ados tit\\1 1 priVil1~:.g ios t"'S

t.1.bCl€.cilllcntns ·praticoB dP agTicu ltura, an anufactura, cnmn1erd0 e indus tr;\.l S co-n-

!lCX~ d. 

8. 0 Que o en. i no priut:1ri o devC' continuar a ~~·Jr n1anthlu pelo 1Estado 1 n1o.s 

ctux i !i.ado ppla L"nião e Pl'l"!11an ecer l eigo, grttuito c não obrigatol"io. 

[>,> lu Centro n epuo:ica'!lo Couservador: - Dr. José EcltW1'd·o 1'eixe i1'CL de 

So;·ou. - 1/ c>~·eu?mw ln!l l t•~ rtc i'louza. - Dt·. José F1·ccLt1·i.co de .AlmeiLVa F« 

yuuclrs. - A .. Jfiran<la Freitas. - Panlino van E1·vc-n. - Antonio llos R Cis 

CarroJl/ir, . - OrlarHlo Col'1'êO J,op es. ( •) 

SESSÃO DE 17 DE OUTUBRO 

Rc!lacção para 3• disctc.Ysüo do )trojecto 11. 242. deste {rnno, que ttul"riza o Got•C'I'ilu 

a 1·ojonnar o e?P~ irw .~o;ecnnrlario c su}JCI'ior e a 11romovcr o llc .... cnvolvimcntu e a -

diJf't.wio rio rnsino ]n·imario, de accõrclo com. CVi ba . .,c.-; que c.~tab c lecc 

O Congres:-;o Nacional rC'sOIYe: 

Art. l.n Fica o Go\·Prno autorizado a rt'fnrmar o en .; ino se undario e sup "

rior c a. p;·o movf'r o d\~st'nvoh·imenlo e a diffusão do t'nsino primario, podendo, 

nos trn1H s desta lt'i : 

a) t>Stabt'lec r escolas n.as coltJnia~ ci\'is t' militare 

U) :-.uh .... i.liar (t>ULpnrarlar.nPnl\.' f': cola:-; f und adas 

cinçõ<><; 

c nOs tcrritorios feJeraes; 

por pn "t i cu larrs e 1lSSO -

t:) auxidilr a"' Inunicipalidades e o~ go\'l'rnns csl:Fluaes, mediante accônlo 

cnrn est s, para fundação (' cna !1Utt•nçã.o dP :-:.colas nns lo. aliclade~ onde não r x :Os-

tlrem ou. ndP I'Xb tin clo. [OIOITI in .. ufficil'ntc'l.; pn1·a a rf'."P<'Ctiva popu l.,1~ão. 

§ 1. n l\:t ra qur srja m cnn cP lidos o . .; auxiUos P H11bvençõt~s - qu e cntTt"rão 

per:t \"' ~·hn para tal .f'cn nnnunlmentl"' dl' .. tinnla .,() orçamC'nto elo J.Iinist"('r io tlO 

JntPrior. é i nrli~JIIln:-:-an"l : 

r. iclorwidndp tN·hnica (l llllll' a·~ do J}J'f',ft,.:; nr I 

(*) Xào c• n;la da S~·nc.ps•• 1·{)5 lrnjlalrr" <la ('amara dos D~putn·los 0 nn
t"an1ent,, dt·.sta rt•J...t'< ~Pnta~ão. 
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Ir, i!lCXi.!!tcncia t:e C•utras e~colas no c1te~n1o Iv.gut· ou, no caso d~ haver out ra 

ou outras, que a população ·•L que deYa sen•ir a esco la subvcn,.: ionalla sej a supe

rior a 1 . 000 habitantes; 

UI, frequcncta média dumnte o anno de 25 alu.mno.;, P lo menos; 

1\', :ser Cl Pnsino leigo t• gratuito; 

V , t<.• r o progrn'mtma ele accôrdo com o of(i.cialtucnte adaptados; 

VI, ficar sob a fi ·calizaç~io pennanentc da União, cmquanto dt4'ar a subven

ção, que s rá c;uspensa desde que <fôr in,fringicl.a qualquN das condições meneio-

I'!a·das; 

Vll, contrah i r o !;;,;lado a O'brigação de Jllanter as c~ .. olas sub,·encionadns, 

logo qUL' Cl·.:'~C o auxilio a qul' se tenha obligado a União por um tlctcrmi na1d-o nu

rncro d a n no:; , 

2 . " Ei:JI qualquL•r dOtS ca~os das lettra~ b e c fica~·á a -t-Scola su bv•e ncio.na~la 

soh ;t r:scali~JÇão da União, que poderá ClloSa r a tiUb\·enção logo que CCS>arem os 

motivos que a detcr~minararn. 

d) a rcfonnnr o IG;n.nnat':iiO Nacional. no ~entido ele adaptai-o ás exig:cncias do 

en-sino mode rn o, clh~tribuindo as ma t0ri'3s de maneira que, depois de ucm curso 

(undamcntal de quatro anno~, lJt•~::.a o ah..~t.uno, contO";.'lllC as i ~~ .. ·l! naçõe.-:i ~.lu ;-.eu 

f>-S pirito1 ~t-"g·uir o curso complementar ou e.ntr·ar para un1 instituto tc chni.co ou 

pr<•f" sional. 

I. O curso fu!"tlac.ncnt.al CCinlll'PhenclP:á. al ém du cun.l:c-cimcnto da língua 

tlHlt'\.rna e elo PStullo pratico d(• du:t·s linguas C' ... u·angeiras, â escol h a do alu m.no 

( f~·a nc<'za, ing1ez.a. alh~mã .ou i tnlia nn), ('13.•lculo a r·ithmcl1 o c algebl'icn . gromctl'in. 

plana , geo-graphht geral, g('ographia C his teria dO 'IJrazi.l e l1escnho. 

~e-Tão Uttllbl•nJ n1inL')tl13.rdos no curso fundctr.nental , além ela t clU Cil~ão physicn. 

noçÕC'-.S ele )";CienciH!::5 natur:H'~ c physico-chicuica~. dr agricultu!'a, de ~...;criptut"a~ão 

m crMntil, cl hygiPnc. de c. onom ia politic:a c de direito patrio. 

JI . O cu,·so C<tmpleme!ntHr comprehendcrá: latim, hi,toria universa l, cspecial

mentC' .a da ~\meri.C•l, alg •bra até C'quaçõe-"' Uo 2\) gráo. geoen tria n,J espaço, até 

C'SPhcra inclus i ve, trigono.m<'tria, phy.~ic:l. c.himica. h i...;toria naturaiJ p!-;ychO·log ia , 

Jogica c sociologia, db..:.tribuidns C'ssas ma lerin.; em tres annos. 

Jt:m um cur:;o l)H·Pallelo nfLo exigido l)J ra a e:untrLu la nas <"~Colas ~upe;.·iores, 

será min ist : a elo o ~ nsi no ma is completo ele .latim, grego, littcratura b r az ilei ra , 

portuguC'za c da!-; lin~Uit~ eRt:rnr.gciras e::ludada..s ~1ntC'rion.ncntc. 

J IJ. l'<t:'a os c;;tuclantcs r:nat•·icuhdos que tinrem menos c1 30 faltas, a P>lS-

sn.gem ele u ma séri<- pa ra a outra se fará pe la média das notas mensaes d u rante 

o annn, l'Xi•?!" indo-'r pa1·n os QUC' não cst i ve.rrm nes..;aR condi';;õ e-. pr()\íl escriptas 

e o rar elas ctw terias rstir·dadns. 

11\- . Xn trl'ntinnção ele cnda Ul! ll dos cur:-=os ha,~crá un1 xame de conj11ncto, 

depo io; do qual >e•·ão conferidos <a tte~taclo• ele npp,·ovação do curso ·conclui cl o. 

Com os attcstados do cu,'So fundamen·ta l poderão requerer cxa•nes de admissão 

os ,randiclctto . ..; á anHhicula nos inst i t u tos techn icos ou ,profissi onn.'C·s; com os do 

curs:o crnlplrc!llentnl' o rxnmP clC' a d missão â mat r icula ntas escolns superiorec.. 
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v. o pessoal docente actual será aproveil:aldo, tanto quanto possiv~l, na o:;-ga_ 

nização dos dous -cursa:s, sendo que cad:a lente ou .professor não lecciona.rá a 

tur.m.as de mais 'de 50 alumnos. 
c) a refo rmar as escolas superiores, concedendo-lhe;; auto!lomia didructica e 

persona·lidade civi.J para que constituam e administrem o .Datrirnonio que Jh€8 

provier de doações e legados. 
L Estabelecerá .como condiçã.o indispensa·vel pa•m as mabricula.;; nas es-colas 

superiores, além dos documentos comprobatorios de ter sido approVlado em am•bos 

os cursos gytnna8-iae-s, .u m exame de admissão 1romo 11neio ele UJJ)Urar a a'J}tiaã·o 

intellectual a somma de conhecimentos que sobre os elementos rbasicos d.a profissão 

a que se destina po.ssue o o:ll'a·triculando. 

lll. /Nas faculdades Ji\ores, os exames de admissão se:cão feitos sempre perante 

o ·delega1do fi scal, que de tudo quanto occor.rer em relração á validade dos documen

tos apresentados pelos candid·atos e ao v:alor das prova·s ex·hibidas inrformal'á 

minuciosamente ao conselho de •Instl,ucção. 

NI. No ,caso de graves irreg·ulran·idades e de infl'a.cção á lei e aos ·regulamentos 

cxped.iiios, bem como no de mani·festa insufficiencia 'das provas exhrbidas para 

" adunissão, o ::\Hnistro do Interior, ouvido o oCons·Oho, poderá mandar runnullar 

a mra.tricula, suspender os cursos das faculdades por tempo determina>ilo, ~o·dendo 

o ,P.residente da IRepublica cassar-lhes a autorização para funccio11ar·em , coruforme 

a g·ravlc1aJcle da falta. 

LV. !Poderá sup.primir ·as c>rdekas thofol'i-cas diorpensavcis, croando as que 

for~ ·necess-a rias lá pratica das profissões c desdobrando as que nã.o .puderem ser 

ensina(Jras COIWoei1it'n t~mcnte por um s6 Jenote. 

V. Estabelecerá a instituição da Jiv.re docencia, sendo qu(i os docentes lh·res 

ha~bilitados pelas congregaç<Xs, que s·e houverem distinguido peva assiduidwde, zelo 

e p.roCiciencia, poderão ser .a,proveitados, conforme as disposições regulamentares, 

quer na OI,ganização dos <::ursos, que.;.· na •formação das mesas ex•ao:ninadoras. 

VI. Será s·upprimida a cloasse dos s.ubstitutos, r-espeitados os dh·ei-tos adqui

ridos pelos actuaes . 

VII. Serão instituídos labor.atorios, mu eus e offici.nas em que, desde o inicio 

das carreira·s escola res, seja minis;rado o ensino pratico, podendo ser removidas 

para outro pon·to as .escolas oeujos edi'ficios mão r~omportarem o desenvolvimento 

neces.sario para tal effeito. 

VIII. Será esta·belecrda como r~onodição indispensa~•c l rp·a•ra a v>talJciedad.e dos 

lentes a demon~tração de capacidade, gosto e dCvootamento ao ma.gis be rio, apur3-

dos, mediante pare.e·er da congregação e do •C onselho de In.strucção, a•p6s um estagio 

de 1•0 anno". 

IX. O professor ou lente que attingir a idade dos 65 annos ou tiver 25 de 

exercicio effectlvo 110 mrugis.terio ,poderá ser posto em dispon.ibilid,arde, no primeiro 

<:aso com vencimentos .proporcionaes ao temPo de ex neicio c no egundo, integ:;-a.eof 

a tê que, p.ela invoal'idez, seja aposentado. 
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X. Os exame, serão feitos por ma t eria, respeitadas as séri~ s, c compt-ehen 

derão a materia integral das '<lisciplina.~ estudada . 

Só 'h a verá um a· época de CX.'Lmcs em cada anno lectivo. 

XI. •.ra.nto n Gym.nasio Nacional, como nas escolas sup<r lorcs o provLmento 

das .cadeh-as se fará por colljourso de títulos ou de proWts, .a juizo da congregação, 

c<Yrxobora:do pelo Conselho de In trucção. 

f) A crear um Conselho de Ins trucção de que se•·á prc,;identc o !Ylinistro elo 

Interior e que se comporá dos segu in tes m embros effectivos: um lente .bi-ann;ual 

.mcntc escÕlhJdo pela respectiva congregação de cada uma das 'Faculda,dc.s de )<{e_ 

dicinoa: do Rio de J a nci•·o, <1-a Bahia, de Direito de S. Paulo c do Rc.oife , Esoola 

Polytechnica do Rio de J.anei:o, E -cola de ~Iinas de Ouro .Preto e do Gymnusio 

Nacional; 

.De dous cidadãos de notaria competencia em materia de instrucçfuo, nc•nea<los 

pelo Gove.r.no para s r v irem d<His annos; e do delegado fisoal do ensino no Disbicto 

-Federal ; 

Serão mecnbros honorarios do Conselho os directores dos estabelecimcntoo 

federa s civis de ensino, 1com sédc nesta Capital e os presidentes das Comm.hisões 

de J:nstr·ucção Publ·icn elo Senado e da Camnr.a• dos ·DeputadO<'. 

Os .membros effectivos do Conselho, ex cePtuados o Ainistro do Interio•· ~ o 

clel~gado fiscal do ensino do •Districto !Federal, gozarão d.as vantagens esta.hele

cidas eQll reguh1n1ento, •ficando con ide~'à.os e:m comrnissão, cmquunlo ·ervil"t."ID, 

ns l<!ntes oue tiverem assento no •Conselho. 

Os m mbros do primeiro Conselho serão livt-emente escolhidos pelo Governo . 

O Conselho terá as seg-uinte.' attr ibuoições: 

I, .propor o que fõr conveniente sobr~ ~xames, aclministroção e disciplina es

calare. ; bem com o sobre a crcação de novo· ~nstitutos ou cursos, e CL·eação, des

dobramento ou suppr ão de éadeiras; 

II, in ter pO<r pareceres so.!Jore as propostas das congregações para. a nom eaçã<J 

de Uentes e pro·fessores; 

III, organizar, mediante concursos ele títulos c habilitações, a li s ta das pes

soas que estiverem em con j içõcs de ser delegados fiscaes de ensino e clar parecer 

sobre a r espectiva destituição ou reconclucç11.o; 

l:V, informar so.bTe o pedido de premias e gratificações, inclu idas as addic•o 

naes, aos lem.tes e professor"", e sobre n troca de cadeiras en tre elles; 

V, dizer sobre os recur sos interpostos das deci ões das congregações, especial 

monte qua.ndo comonLnarcm penas di c iplinares, bem como sobre quaesquer prc

pOO'i.Ções feitas por essas cor.poritções ; 

fVJ, informar sob re pedidos ele subvenção pa.ra escolas; 

VII, emittir parecer sobre regulamentos e prograrnmas dos estudos concernen

tes ás instituições de ens~n.o; 

IV'JII, i·nfo rmar sobre a suspensão de um ou m ni cursos ou mesmo a de todos 

àe qualquer es tabelecimento ; 

IX, representar sobre as reformas e melhoramentos de que carecer o ens:no; 
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X, pt·o.por as bo.ses para os regu•lamentos e instrucções que, no tocante ao en

sino, hajam de ser expedidos pelo Governo; 

XI, promover a imposição de p<lnoas aos lentes, professores ou docentes, bem 

como a dest ituição dos directo res dos estabelecimento de ensino, quando se r eve

larem Incapazes para o dcsc.npenho de suas funcções; 

XII, ,flnn lmentc, emittir pa recer sobre qualqu er assumpto relativo á irustru~

ção, scmpt'P. .que lhe fôr sol ic itado pelo Min istro. 

§ 1.• O Con;;elho deverá reunir-se, ordinariamente, duas vezes Por moz e e.\.

traordinariamem.te s em.pre que fôr convocado pelo Minist ro. 

§ 2.0 O cxped·i~nte •adminlis·brati vo do Conselho incumbirá a um secre tario , que 

terá para a ux.i lia l-o o pessoa l nccessu rio ás exig·encias do serviço , ficanao vara 

esse fim o Governo autorizado a r eorganizar a 2• secção do Ministerio do Interior. 

g) A organizar o se rviço systematico de f iscalização do ensino .por meto ue 

fiscaes ou delegnd06 escola res, cu:.ias attribuições serão : vis ita r todos os es taoele

cimentos de €1l1·S ino, officiaes e particulares, equ>parados ou n ão, consignamdo em 

lh-ro csp L'cia l as imiJrest:iões recebidas, as medidas que aconselharen1 , o grão d e 

frequencia ·méd ia obser vado e tudo o mois que intel'essar possa no desenvolvJmcnto 

do ensino, á organ ização da ~tat i !:i ticn c á legislação escolares, enviando trtm·ctJ_ 

salm cn te ao Consel ho de Iust rucção um rclatorlo em· .que, minu ciosamcnLc, uee1o 

conta da inspecção \'OOlizada, numero de vis-itas. alterações aconselhadas, gráo de 

ap t·o,•citnmen to dos alumnos e fr.equ encia escolar. 

L Os delegad06 fiscaes pet·tcncerão a diversas categorias, conforme as tt!JCl

dõe · cxlgirlas pam a itscallzr,ção, s endo dütri•tuidos ,pelas ci r cumsoripções "'" 
qu~. para Pste ef.fei to, fô1· dividrdo o territorio d a Republ ica. 

li. Os delegados fisc:t es r.;~ rão conser vados emquanto bem s ervirem; pod•!rào 

ser ,promovidos c removido· e 'llounca pern1anecerão por tnais de clous annos na 
mestna circuan scripçãCl . 

11) Aos estabelec imentos de €!~sino s u.per ior ou secu.ndario, fun dados pelos Es

tados ou pelo Distl'icto Federal, poderá o Governo, ouvido o .c onselho de Instrucçã.o, 
con c~dN os q) rivil ~gios dos •estabel-ec im entos f ederaes congeneres. 

Para que esses institutos possam ser .reconhec idos e gosar d e tacs pri v ilegloll 
de1·erão satisfazer ás segCJintcs condições: 

I, ter uma. frequ(jnoeia nu·nca inferior a 60 alumnos ,pelo espaço de dous a11 .. 
nos ; 

N, observar o rcgimen e 0 progra mma de ensin:O adoptados no• e<;tabeiecimen
tos federa cs. 

TU, possuir mobillario escolar de accõrdo com as exigencias pedngogicas, ta

boratorioo e ga-binetes com pl etos q)ara o ensino pratico das sciencia.,;. 

§ 1. • Os i-nstitutos fund ados pelos Estados ou pelo Dis tricto Federal que q ui

zerC!m obter a equi pa•raQão noo lnsbitu t os 'federaes cleclana.rão a s ua• d~nomin ação . 

sêde e fqns, o nome e a naturalidade de cu administr ador ou ele pessoas a cuju 

cargo estive r a sua direcção teohnica, instruindo o pedido com um ex emplar aa 

fo lha ofricia l em que hou1·cr s ido publica do, por extenso, 0 res.pectivo r egula mento. 
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§ 2.• Concedida a equiparação, depois do competente exame feito por pe:;soa 

idO'Ilea nomea-da pelo Governo, verLficado que foram preenchid-as todas a;; cx!gen

ciaB substancia e<~ e regula mentares para ob tenç:l.o do privilegio olicitado, es es 

institutos ficarão submettidos a. fiscalização penmanente do Goven.'l.O Federal, que 

poderá. uspender ou ca.,-sar- lhes as prerogativas concedidas, ouvido o Con ·elho de 

Instrucção, nos casos de grave i'nfmcção regu1nmentar . 

'Í) Os alurnnos dos collegios de ensino particular poderão concorrer a exames 

de promoção ou érics, bem como aos examoo de conjuncto nesta Ca'J)itnl n" 

Gymnasio ~acionai, e nos Estados. nos institutos equiparados officiaes, satisfei

tas as formalida-d-e •regulamentares. 

A.r t. 2.• Parn a ex ecução da lei, fica o Presidente da Republiea autorizado a 

a br'i.r os cred itas nece · arios âs primeiras providencias, expedir regulamentos, re

formar o Codigo de Ensino, fixar os vencimentos do .pessoal creado, só entran-do em 

vigor, nesta parte, os alludidos regulamentos depois de approvadas pelo Congresso 

as tabellas estabelecidas. 

Art. 3. 0 Revogam- e as di9JlOSiçõe em contrario . 

aia das Commissões, 16 de Outubro de 19M. - Teia;eirCL BrCLn.tlão, presiden.t<>. 

Leéio Venoso. - Jooo Bonifacio. - Ccwupos Carti(JI', - Aiffcmso Costa. - An 

t horo B otel ho , - Valois eLe Cas~ro. - Joú.o Vieir a . - Passos .ilf>ranclu. 

SESS~O DE 28 DE OU'l'UIBRO 

O Sr. Teixeira Brandão ( nwvin~ento de attcnçào) -"fi replica com q..Ie 
me honrou o nobre Dcputado pela Bahia não sei maJis o que e..-'dran har, i a a.g. 

gressão pessoal a mim, as incongruencias, as incoherenclas por S. Ex. mwnilO!i

tnda~ , ainda que soletn llcrut:nte, quer qua ndo, hieraticamente doutrinou sobre a 

instrucção publica, quer q\Jan'!lo com aquelle t•i o que .é tão de S. Ex., pr-etende>~ 

cobrir de ridículo o orador, ,procurando devas ar- lhe as intenções, dando 1\. suas 

palavras o sentido que cllas não pod~m ter e attri buin:lo a wma inlübição cerebra·l 

congenita, a uma molestia, a uma idyo incrasia, :t ua esquiYflnça á tribuna. 

Si não fôra a convicção que nutre o orador da ua insufficiencia merutnl, e da 

sua 1gnorancia, postas em relevo pelo nobre Deputado pela IJ3ahia., diria que não 

são os mo tivos alludidos os que, na realidade, o fruzem avcnso a. tribuna, rnn.~ o re

ceio do se encon t ra r em situação analoga á de hoje, forçado a occupar a attenção 

da Cnmara, não pa·ra rev idar does tos que não o attingern, sion '!)ara rno tra r, aúmda. 

uma vez, o que valem palavras quando não concretizam idéa , 

Quando termina,·a ns consideraçõc · que enten<leu o orador denr o):>por ao dls~ 

curso à o nobre iDeputado pela IJ3ahia, ouviu de S. Ex. o seguinte aparté, que dei

xou sem res.posta: «V. Ex. está. demonstra'lldo com effcito a neces.<~idade do es. 
tudo -da logica». Refcl"ia-se nesse momento 0 orador á prurte do seu parece•·. na 

qual affirmava serem, as mais das vezes, estc·reis as discussões travadas no seio 

3• discussãú 
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das a.ssembléas e con.fivmava o s eu a erto, l·emln~ndo que ainda não >havirum fl1U 

cbificado os qu~ tão brilhantemente foram travados a r espeito do Cod igo Civ i{ . e 

do Codigo Penal, o prLmeiro, tão urgentemente reclamado que deu Jogar a uma 

convdcação e>-'braord~n·aria. S. Ex. sorriu -se i·rO'Illicamente diant-e da •pobreza da 

raciocínio do orador, sem lembrar-se do brocardo: "'O roto rin do -se do esfarrfl. 

pado». P~rguntarei ao nobre Deputado pela. Bahlia q uaes os fr u ctos qu e emana 

t'am dessa discu ssão? Onde estão ell~? O que eu sei é que o Consel•heiro Ruy B a r

bosa, !\. cu ja alta competencia e ))rotundo sab<:n· foi confiada a tarefa ele dar p a 

recer sobre o projecto elo ·Codigo, apezar de ing·entc trabalho que tem tido, ai•O•cla 

nil.c: con eguiu recoimal-o elos er ros e vidi•os de linguagem, e q uando sa'l1ir o Co

digo escorrei to na 1'órGJJa e na s ub tancia {]as mãos ele S . ·Ex., que feição ap t'Csen 

tará t'll"~ Porque o Sr. Conselheiro Ruy Barbosa ~rtence !\. alta cor.poração do 

Senado, lJOrlP.r-se-ha a -s egurar que o Senado é cHe? 

De !'CSto, referindo-me !\. reforma do ensi•n-o, toda a pessoa de ·boa fê ver ia qu~ 

P.U desejava ~Bsig·n3.lar a di.fficuldad~. si11ão a impossibilidade de conservar · nessa 

ref(}rma, o espii·ito de pnidnde e de harmonia de que ca:rece, si fosse ella feita em 

todos os seus detalh es pelo Corpo ILegLslativo, onde as competencias são va rias, 

as div~rgencias mu .tiplH>", quer quanto !\. d ou trina, quer quanto á. sua aJPPlleaçã<J 

pmti c.t . 

nespo11dido assi'TI ·J ~pa rte do nobre Deputado pela 1Ba hla, va.mos ver agora 

si S. Ex . foi marl.s feliz em sua rl'plica. 

--~ •Mes ele commentar o curioso conto tão mal encaixado em sua oração, allu

cliu S. Ex. a certas nota.bililijades ined itas, victirnas d e uma inhibição cerebral 

conge111ita, qlie não fa/.t.(llln por (úVefJsa.s á tJ•ib1111UL, ?~cio osc,-eueml talvez, 1JD1" avessas 

ás exi.genoia.s <lct lingua. 

·Esqueceu S. Ex., muito .:cdo, os ensinamentos bebidO& na convivencia de seu 

!Ilustre amigo, o saudoso •p·rofessor Framdisco de Castr o. IS i os homens aindil ·v r
vos, na memoria, deviam antes attribuir essa inhib!ção ·á causa lemb'I"ada vor 

S. 'Ex . , qu a ndo, explica·ndo o mesmo f acto dizia, na sessão <lC 5 de Jun·ho de 1901: 

«Sabe a Camara quanto vale o poder dos pa~radores ousad-os, dos i gnorantes atre

vidos, e quanto é t umida a sciencLa, quanto ê m -o desto quem tem sol ido conheci 

m entos para, diante de um aJr rojo ig•n.orante, s en t ir enti-bia r- se-lhe o passo, p•u-ac 

lysar-se-l he a .palavra e ceder a victoría aos a udazes. • 

l nhibição congenita? Que entende S. Ex . . por e: sa expressão? Qual J'oi o 

onlCulo que lhe in.sinuou tal disparate? Não vio S. Ex . que i95o SIE·ri·a o se r · e 

não ser simultaneo? 

L ,,go depois de attribuir-me uana agenc.s ia que e"'!Jlica o estado de rn ~u e.s-

1 !rito, acha S. <Ex. que é uma i diOSY'nc rasi•a que me afasta tla ·tr hbu na ·pr ivando 

a Cn•mna de receber a lição profunda da min·ha meditação e do meu saber! Com o 

é loglco S. Ex.! 

/Vamo ao conto. Chorava o amigo de S. Ex. a m orte c-e um cana,rio, ani

mal de especie tão baixa, na p-hmse pittoresca de S. Ex ., que dura.nte dez a ·n

nJ,, fõra seu com·pa•n•hei-ro e nunc o incommodara rporque j'ámai.~ cantar a ! E dl

g·am lá. sen hores , que oo canarlos tambem não têm a lma. 
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-sem •qu·ercr de leve m e!ind•rar IS·. Ex . e o seu amigo, não é o caso C:e m e 

ditar sobre os m ot ivos que im pediam o canurio, aliás, Solll11Jrc tão cantador, c;e 

ccm~ervar_se m uio por ta.nto tempo? Natu-ralmente ou 111ão se compre•hcndiam ou 

-t:ntão da parte do canario, por ser am igo de . Ex., hav.ia instinctiva aversã.o. 

Wln t ra depois IS• . Ex . nu cri t ica do 1Jrojecto. .<\,h i tornaram-se mais evideJI

te~ {)1-. paralogio;mos •de S . •Ex . . -\ · Com-missão não tem idêas . Os seus membros 

sã< os mntores do .Vri nister io, os por ta>dores de um proj <:'c to em que não coJ.Ia'bo

r.1!'am; -as ió•éas são do Sr . ~inistro, o projecto é um p•roducto lxtChitico de in

tclligenclas brilhantes e n: u struções segnJras ; o Sr. M·inistro do Interior é di

s-no "!.e t odo o acatam•ento pelo seu valor i nteliectual c mo ra'! ; e, n esta sênl'; ae 

proposições contradictorias, aroh itecta um <'i iscurso que o recocmmenO::ará. á pOS

tc l·iO•a<(:e e s1er virá para demons trar aos porvirmdouro..s que S. Ex., no cxerC!CIO 

do seu Jna.nda·to legislativo, cl,vou sem-pre o n ivcl da representação nacionOol, nau 

coutri buindo pa•·a o retardamento das disoussües. 

Vun ws, •porém , aos detal-hes . Contesta S . • Ex. que o ·S.r. -Conselhe iro Ruy !Bar

or;.sa l!ouve;;;se em·prcgado o termo - personuridade civil coomo faz o projacto. A 

veri ficação não a pou de fazN· lS·. Ex . Fal - a -•hei cu: P1·oj ecto relativo ao ti'eCI't'LO 

n. 7. ~47, de 1 9 de · Abril de 18 7·9: 

A r Ugo 3 . o - «:Recon·ncce-se âs facu ldades nac ionaes e be-m a>sim ás -pru

vinc ia.es , que lhes fo1·em cquipara'Cl.as, a peq·sonal-idaà.e CftiN~, para o c'f1eito de l'e

c eber,m, possudrrm c rud m inistrarem legados e '<lOOC}õets provenientes é:e libcrall

da.d·e pub:ica ou p a.rticulnr. » 

.A•utonomia c1 ida\!t iea é outra attl'ibu ição l'l1<1l conflada p la Commi5são li t;on

gTeg·ação, que ella escravisa ao Conseliho S u,pcrior, diz S. Bx . 

O Conselheiro L eoncio de •Ca.rvalho, diz a inda S. Ex., conrere a autonomk'l 

a·os ,J42'ntes e não ás congregecões . A res1pos ta d·C S . 1Ex. é ca~pclooa. E ' certo· que 

a eutononüa d idactica lê a liberdade do ensino como parece melhor. !E' 'bem de 

ver t[Ue. •conferindo-se aofl len tes, confer e- se, ipso facto, ás congregações que é:ll 

lentes se ·compõem . :M:as com<> -as m a•terias do ensino têm pontos comm uns em 

m r- Js de um · racHo de ~c i enc:e., forçcli.SO ê qu e ás congregaç;üoo sejam apresentado.~ 
os progna.molllas ele ens ino, u fim· de que, en tcn dc!Ldo- se entre tii, us le'Tite.s que a 

C{\t1';põcm, harmon izem os bons prograrnmas de modo a ev ita.r '-!Ue os mesmos 

p~ntOil •não faça-m parte de ca•é:eira•s dif.ferentets com s.acrifieio <le outros. 

!Não ha n hsso impedimento á l-iberdade, n·em escravização dos lentes a COH

gre-gações , 'llem destas ao Conselho Superior, fantaz iado p elo S•·. n)eputaJJo pela 

Bah ia. ICom 'Prch.encl·e- sc facil mente a balbu rd ia que resulta ria se assim não fosse. 

fVerjam O<S agora o po•Jto r~f(}rC IÜrJ ao r ecurso de admissão. Rcpe!le !:lo. Ex. 

a pat€'rn i d.';JJé:~ do ·r ecu1·so de ad.missão . Adm ittlo- o ·com o uma m~ d·ida de occa

aião . o orador não leu o projecto c ral•lou de o itiva sobre elle . 

. IEm verd ade o ora•Jo r não sabe o qu.e mais adm irar, s.e o repu dio de S . J!.!x . 

peia.s su•as ldéas ou a a udacia com que 6 . 'Ex. contetsta - lhe a autoria. L ê- se 

nc'« Anow.es do Gongres8o, pag. 145. vol. VlH , d·e 2 a 20 C e Dezem,J:>t·o U.e 18~3 

( Lé .) 

O <tue fez o oprojecto senão o que está consignado naquillo a que acabou de 

se J'C: f-erlr'! 
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A cloccncia livre, r.omo e.;tabclece o pro>jecto, fo i objccto da criti~a do no

L•·e Deputlldo '])ela Bahia. 

OI'ez S. Ex. uma digre;:;são no intuito de r elentar a Camara c a Cornn11s. ão 

>Obre o que se eleve entender por essa instituiçãu. Perdeu o seu t,mpo. 

Para a con tletnna~ão elo projEcto encontrou S. \Ex. argut11cntos na C::-cc~a

raçãú aa ordem de que o P!'Ojccto não pretendia á perfectibili!Õad·e, só attingid.a, 

;;em 11uvida, n s ta onatcl'iu. pelo Codigo de En~ino de 1901, em que S. Ex . co! 

!uhorou. 

A argum ntação de S. •Ex. neste particular nã~ C:estoo da <JUC veu, cmprc
g;d,·Go e1n toUa a d icicu:-:são. 

Que di~~e eu? Que o proj t: cto tinha dcficicncias, umas origina.r!os, tiepen-

dentes da tncompeteneia do autor, outras irre mediaveis, por isso que eram dcter

milladas por empecil hos oppostos p.ela noS>!a ConstJtuiçãu 

•Quanco disse eu que o projecto e.ra perfeito ém sua,.; !iln•ha;, 'J)articuhtres? 

Quanllo .af.'ifirmei, por acaso, que a Gornnlilssão só fazia q·uee:tão do Ry stcma e eu 

estuvtt. disposto a aceitar e.men J~lS que. o alte·rat5.scm em ro;CUti dctalhe\5? Com que 

boa fé a.rg umen ta o S•r . Dcpu ta do pela •Bo:h ia ! 

K,Ju&.1 o argmncnto apresentado por S. Ex. cn1 rc!l(lÇà.o ao enrlino sf·cunda

rio? S. Ex. es•per:1va ncontrar numa parte elo proiecto algumas id•éas que re

('Onlmendassetn a Com missão á consideração óa C amara c ao 'lJaiz; S. lEx . nada 

encontrou. Resvalou airnUo pelo terreno hun1ano do vcrbo.Ji~n1o r;e{licioso con 

clue rl e cnaneirtts insulsa~. i•npro1prias der:;ta !Ca,nara, ond e o respeito t11utuo não 

eleve :=,r r esquecido . 

A CommU..são t·ntendcu que não deviu inG.icar no prajrcto a13 ma Lerias qu ~ 

.:'Onstituem as disciplinas dos cursos .superiores. U~m pr,:mciro lugar, porque Hm·i

tOU-<13 indicaruclo que lias deviam ser de nH tur<'Z" tcchn icü c pl'Of·ies io•nal; em 
segundll .rugar, porque Lhe pareceu conveniente, altenta á confiança q•ue Ih ins

pira o Governo, dcLxar ao seu crite.rl-o essa i'ncumbencia, mais em condições 

de que o L egislati vo de obter C:ados e in fo t·mnç5 Es f'Cguros da congr~gação 

de cada. u.ma das .faculdaJes, não se guiando sómente por ]}rcsumpções ou dados 

parti·culares, ás vezes, n .-o.n se>mpre escoimados de suspeição. !Não r ece ia. a Com

missão que se reproduzam agora os deprim·e,n.te aetos cl·a r efo rma de 1901, que 

trato·J d.e aceommodar os amigos, preparar lagares para os que não podiam irnmc

clint~Lmente ser aquinhoad os e a outros deixou em disponibilidade com todos o.s 
vencim·entos, contando-se-lh es a•inda os annos passados em d~e ocio como ser

viço effeetivo do magisterio .pam o effeito das gratificações adcliclonaes. 

•S upprime a Coonmissão a elas e dos substitu.tos. <Quer sa·ber 0 no.b-re Depu

tado .por que? 

Não podemos bransdgi·r com o erro que atti"ibue aos substitutos um titu lo 

natura•l e ab oluto á entrada para as vagas abertas nas suas rcspectiva.s secções. 

A !pOSição do cathedratico não pód.e ser a recompensa das mediocridades pacientes, 

tranquillamente aninhadas na cer.teza legal da ]}romoção, á espera da opportu

nidade <pr·evista, para assunnir.em uun Jogar que deve perronccr, não á anti@uidade, 

mas ao merecimento. A cath ed1·a de .professor não põde ser &i·não a hom enagem 

rendida á superioridade do mais digno, venha d~ o.nde vier, oheg~ue em:Lbora ao 
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ensino 111ais tnrdc ·que os seus CO!mpeéi-dorcs, terlha em.bor·a rn cnos anno.s d·e ma

gisterio ou de .estudos profissio.naes c menoo erubellos .})rancos - uma vez qu e o 

seu omenito se imponha a to.dos, c a todos sobrepuje. 

A ·theoria a que nos O'PPOmos, .faz da cadeira de lente uma esp<>cie d•e con

chcgo: UJna cotn.,fortavel a.vosentadoria
1 

reservada a nmna 'Classe de iniciados, a 

qucn1 o privHegio <lessa vanta·gCn1 convida a des-cansar nos pri·meioros ,Jou·ros co

lhidos, c ol.har com indifferença para as lutas do talen•to, que se agitam fóra das 

f.aculdades. rSi a força de certos •l1abHos e o 1JOder de certos interesses não exer

cesse-m uma influencia conslderav·~·1 sobre a fomuação dos nossos j1ui~os, aind:t 

entre os 11omens de mel·horcs im.tcntos e maior illu tração não se conceberia a 

a·cceitação desse •Jni·ncirpio, que 'Converte o Jogar ·de cathedratico, em nossos esta

belecimentos de enshuo, em uma como depenclcncla. em unn ar.rpendhce, em uma pro

jecção nec·e s,~aria das funcções d·e subst ituto. 

Quru1 é, qual deve ser, de facto , a lei dominante na sol•ução deste .pro])lema? 

Beneficiar os su:bstitutos? Dar a esc;e cargo attractivos, que o tornem mais ar 

dentemente cliisputado? Certa~n.entc não; a unel·hor combinação. a sol ução verda

deira é o que s ervir mais rigorooamente o interesse puolico, procedendo com a 

maiol' efficacia c a DJlaxima s everidad·C a ·.una ·selecção que honre sempre os 111ai~S 

capazes . J:..ogo, uma ele druas: ou , p·erante a vaga qu e se rubrir, o subst ituto é o 

mal~ nolavel dentre os di·gnos do a~p.irar a ella, e então a e colha deve resulta r, 

não d>~ sua situação carmo substituto, mas da. preexcellon,ci·a do seu merHo pes
soal; ou C6~a preexcellenciu avulta em outro candidato, c o bem gen•l, a. justiça, 

>L s·ciencia cxLgem <J.Ue e<>t·e seJa o coroado, qualquer que fôr a gra:luação official 

elos se.us o~Jposi tores. 

A argumentação de S . Ex. a respeito elo a·r bigo do proj ecto relativo á vi 

talic iedade dos lenrtes é tambellll 'Ca.pciosa. S. Ex. a architectou sobre um falt:o 

supporte. O projecto não rmamda taxativamente pôr em disrvonibilidade os lentes 

que tivemm 25 annos de. se1·viço effccbivo de magisterio. Diz ape,nas : po~erá 

pôr Em disponib ilidade, ·etc . -Gomo esse, €ão todos os outros ar.gumento de S. Ex. 

architectou sobre un faiso suppo.rte. O PIOjecto não manda taxativamente pôr 

eru dis._ponilbi:ida·de os Ic.ntes que tive-rem 25 an.nos de serviço eff<fiC'tivo '<l"C !l11agiti 

te rio. [).iz a pena.; : pc•dcrá pôr em d.ispornioi-lidacle, etc. 1Como esse, são todos os 

outros aJ"g um:entos ele S. Ex. 

J·ulga S. Ex. que ·a suppressão dos s·urbs titutos tl'al·á a suppressão dos "Cursos 

complementares. rcomo está illuclido o noor.e 'Deputado! Como S. Ex. igr.orct a 

fuucção elo su.bs[i.tuto c o r egimcn es coJar que l'esultará da cr.eação d•a: .livre dn

cencla ! Qomo argumentar com S. Ex. que assim se mostra tão alheio ao que ~e 

Passa em r el·ação UJo ensino dos c-ursos supe~·iores ! 

Pergunta S. Ex . qual o es·p-irito do projecto. S. Ex. não o -viu . Tranto pcor 

para S. Ex, que a ss im demonstra tão accentu acla myopi,a. O que toda a .gente vê 

é que o p•r ojecto t em. por fim alterar o ·SY~tcma até ago.r.a seguido, de transformar 

o en ino secunda,·io qu e d.eve dar ·cul tu na: ao espírito e dc~nvolver as forças vltaes 

da lnteUtgencia, de ensino 'Clc p!1E pai·atorios para a matricula nos ou rsos supe-
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riores, em .cur.so mals serLo e ma1s l)rov·citoso; toJ·nar o ensino rea·l, não pcrm i t

tindo que elle se faça inconvenii<nte.mente como até a-gora; que em cu o\'5 0 superior 

não possa o a.lumno p rootar exam e e ser approvad.o em u ma discipliina s.em h aV'e l- a 

estudado, como .permitte o ICodigo de En.sh10 actual ; q ue o <lllSino se\ia 1Jratioo; 

que •se 'liberte das i:1tervenções intem'Pe tivas do pod•er p ubl.ico; q:ue , f inaLmente, 

se torne effectiva ·e •real a · fis.~ a·liização dos .esta'belccrmen tos privoileg'iados, sem 

f·a·llar em outras med·idas que o projecto .est.atue, no intu ito ele J>O"·epara r as .con g·re 

gações :Para se dirigirem por s i. 

Não tfoi outro 10 .p.ro.eesso segu ido em Fra1nça no Ul CSJn o i ntuito . 

1A. critica de <f:i . Ex. quanto á csoravização das •Congf'egações ao Go:nse!ho c 

deste a·o Ministro nã.o procede. Já tiv\l .occa.s ião ref.,rir-me á necessid·ad e de 

rCV'isão d<> .prog ramma d•as disciplillJas pela COJugregação no intuito d-e. harm oni·zar 

o estudo dessas discipl>nas na mesma fa-c ulcla;de; iden ti co arg·u.mento d~unonstra a 

conveniencia ele TCvisão elos programmas 1Jelo Conselh o. 

De res to, s<>n •hores, o que .é o •ConseLho ele ·Lnst,·ucção sinão o .trilbu ll.!li SUPe

rLor, .fonrnado de. de~cg1aldos d1a propria Congregação por el·les es.oolh id·Ds ·q:uc, erm 

ultima ins•tancia, sob a ]Jresioclencia do Ml11istro do IJ1terior va:e .rever, .ll!be t% dJe 

in teo·esses, dos sentimentos e da pressão do Jnomento, as deliberações tomadas ou os 

ju lganll€ntos ;p.roferidos :Pela Congregação? O nu:e r ep resenta esse 1Co.nsel ho sinão 

as prop•rias congt·egaçõe:; 1'cprescn tadas por um dos seus memb ros , po.r ellas ()SCO 

llüdo, para pleitoor perante o pode• pu'blico a justiÇa (!.as suas ocl(!li'berações? Or,cle 

es tá a oscravização? 

A ]Jre.sença do !Min istro neste Conselho rtira aos se·us memb.ros a .Illber&a!de 

ele •acção? DC'Penodem elles elo Minist ro? Era possivel excluiT .por co.m.pleto e õ e 

um •golpe a intervenção do poder ·pu•bllco em .neg·ocios r.ereo:ent<> s ao en sin.o sm
perior? 

A tl ribue o projecto ao ·Conselho .Super.im· f uncçõe, que ·destoam das que sã o 

conllE:riclas aos ·conselhos un iversit·arlos? 

T enho l'CS]}Oncliclo .a todas as critioa·s fei tas pelo Sr. :Dep·u tado da Bah>~ a.os 

diversos topicos el o ·P•o'jecto. A Cam.ara · cl i·pá ao q u<J f icam eJ.)a.s •red·uzidas. 

'Q·uanto oa mim, dev.o declarar, 'habhtua do ~ :Procu rar nas palavras a.s id éas 

de que ellas são a roprcs<ntação concreta, não me p reoccupo nem m e deixo S(!d uzir 

pela harmonia dos periodos neun pelo 1·endi-lh ado d a p.hras·e. Jánnais p,·.ocurei con 
Yencer sjnão cons-ervoa11' . 

Em uma as embléa coun{) esta, cujo flm € ·legislar , só um rnyophy.lismo exagge

rado me ind.uzirl.a :t, desTespeitaTlclo •a m lm proprio ·e aos l!l us tres Depu tados que 

a co.Jnpõcm, occuvar •a ·tri'i:mna conf1a<do •uni•cam ent<J em um~ 'deliq nescente ~ogoo·rhéa. 

( M~/A.to bem; ?nt<ito bem. O o?·ac~Ol' é rntvi to C'!Mnpl'imtmttaclo 'pel o.s seus ooL1egasi ) 

O Sr. Presidente - IContln,úa a discussão do proj ecto 111. 242 ;B , q·ue 

n·utoriza o G.owmo a refo rmar o ensi-no secun<dario e superior c a JJr.oomove r 0 
desenvolvimento e ·a difofusão do ensino .po·ima·r io. de <!HlCÕrclo com as bases q ue 
cs ta•bcl<>ne. 
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kcha-se inscrip.to o Sr. Deputado JoBé Bo,nifacio. 

Ex-vi do art. 98 do •Regimlento, a palavra deve ser ·dada alternadamente, pró 

e cunbra, GOS oradores, sobre qu·a.J.quer a.ssumpto. 

•Acabou de falla r, a .favor <:lo 1JrOjecto, o Sr. Teixeira •Brandão. ·Si não 110UV'Ol' 

cru em queir·a: se utilizar c1a· pal~1:v ra , pa.ra. i·mpug·n.a r o p~·ojecto, conc.€·cleLa-:hei ao 

Sr. Xlfputado José tBonufa.c·io. (Pat;sa.) 

'1'\em· a palavra o •Sr. Deputado Jos{, Bonifa.cio. 

O Sr. José Bonifaoio (Mov·imento geral cl.e attençc7oo) pede Ucença. á. 

Ca:mara ·pam fazer uma dcda,·ação prelüminar : vem fi. tribuna, destoando dos seus 

collegas que o antec<lderam na discussão des te projecto, mais pela commodidadc 

dos i·llustt'Cs Dcputa·dos, do que pela sua J)ropria, e até corufessa que não ·se sente 

ahi tão 'bem .e tão fi. vonta.cJe, corno si f·a·llasse da ca.deii·a que ooc•u.pa na a.ssembléa. 

Os ·seus illustre3 co.IJ.eg.as av·a-lia'Dl as emoções calidas que a tribuna sempre 

despel"ta e tudo isto põd•e .influir no exi!to d·a discussão dcspretenciosa e paHida 

(Nevo a1JO·i1a~l os) que vae '<' ncetar. 

E' .grato a'ffir-ma·r, perante o paiz, que o projecto relativo á reong;a·nização do 

ensino J:>Ub lico, fi. ref•orma da imstrucção, vae despertando i·nteresse. 

Ddüro e fól'a <lo P•at'J,am •< nto, o Ílooumpto é cliscutklo .COI!ll e<n.penho. Fóna·, 

todo_s temOs ti-do a \Satisfação de lêr .livros i·ecentes - um delles devido <a .~ illustre 

.presíden te d,a Com.mi~são de Itnstrucção :Publica, e outro devido ao talentoso l<> nte 

do GYlmnasio N·acional, o ST. D r . Pin~eiro Gui<narfues que, Ct!n um •estylo brilhante, 

discutiu com uma. g;·ancle proficiencia a questão do ensino, constHuindo-Se em 

um <los precu1'1Sores da refo•·-ma. 

O SR. tVJRGILIO DE LrnMos - Apoiado; é um trabalho notavel, 

O SR. JosÉ IBONTFAClO - ';\lo seu tJivro Ensino Pt•bl!!,co, esse ~Ilustre 1nembrrJ 

de> cot'PO docen·te do Gyuru1nsio Nacional ap re-sentou .bons e valiosos argumentos 

€1m favoi· de var.ios vontos de> p.ro•jecto. 

Não tem s ido menor -o empenh-o que a refot•ma vae desper-tando no selo do 

CO'llgres·so Nrueional. iDepois do trabalho elaborado pelo illustre tpresidente da 

C'orrumit3são •de Iostru cção Pu.bliica e re'lator do parecer depois do rminucioso tra

balho elo i11ustre !Deputado por 'Pernambuco, o Sr . .AJ'<fonso ·Costa, que de:.t pro

vas comp1etas d-o seu amor a e ta questão, seguirarm -se os brilhantes discursos 

'Proferidos na Oamara. De um ~ado, apoiando a ,reorganização c.m suas linhas 

geraes, o tpresidente da ICommissão que ligou ao projeoto ela reforma o prestigio 

do se·J nome, o illustre rep r-esentante de ,Per.nannb<ueo, ·em exce'l lente tdiscurso, as 

siun como o seu collega o •Sr. ~rthur Orlrun•do, erudtto philosopho e \PU'blieista. 

iEm •posição intermédia, o iJJ.ustre represente..nte de S . Paulo, o Sr. ·F-erreira 

Bra,ga, o tal·entoso ·r ep resentan·te da IPa·rahyba, o Sr. Castro Pinto; e do outro 

ladD, adversario intransigente da reforma, antagonista irreductivel, o talentoso 

Deputado pelo ~taJdo · da /Bahia, o illustr·e Sr . _a.,u,gusto de F'reitas. 

A refora:n·a desl)er.to:.t interesse e o maior empenho. Na Capital da 'Riepu.bl-ica 

e nos .Estados, teem-se man.ifestado sobre eLla d iv·ersas a.ssociaçõ·es políticas, en

tre. ellas 0 Club !Rc.pu.l:YHcano Conserva dor, que chegou anesmo a dirigir 1\Jtna re-
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prcscntação á Camara dos Deputados, trazida pelo illustre rep rcs~ n ta n te d~ SãO> 

Paulo, o Sr. Galeão Carval hnl. 

JDm homenagerm aos disUnctos rcp.utbJicanos signate.·rj os dess-e documento,. 

abordará o asswmJ)to para deixar a.ffi rma as a inda uma vez as s'JllS idéas run 

apo io ela dautrina que felizmente domina no po iz. E cumpre reaffirmal -as Rem

pre, muitas e n1uita · vez-.'s, pa.ra que os p·regoeiros da clotrtriln•a contrH ria não 

,·cnham lnfcrir, do silencio no::;so
1 

a vi'ctoría ou a conq ui sta de nlgu.m terr e-no pa rél 

sua cn usa. 

tLembra que, em relação à o en5ino superior, j á de uc.na feita . n ''Sle ramo le

gislativo, urgiu uma etnenda ao Orça.m<Cnto do Interior, <:'LJn 1898 ccu que se au

toJ·izava as faoulda·jcs a s e emanciparem, conveJ·.tcndo-sc em •ociedades de cnsilno 

scienti.fi co, li v.re c le igo . E ra a d-esofficialização do ensino suqJCl'ior. o que ha v.io. 

de tra zer, no seu conceito, a ruina
1 

o desapparec imento, a .q:.réda clrs-se ra cno do 

ensino. 

Essa opin ião traduz a idéa do abstenção do Estado n<> C>" sino, e obe 1~cP. 

como o dcoclarou a Cammissão de Orçamento, á tendencia radicaJ que intrnta e:i 

minar a intet'Venção do Estado nos dcminios da instru·cção, como repugnante ás 

suas fu•ncçõcs ·e á >in·.lole dos regiunens ·d~mocra t icos. q.u~ cons idera como preju 

dicial e att<>ntatorio da liberdad-e e das asJJiraçõcs modernas o ens ino officia l e 

que defen de o ideal da fisca1ização wbsoluta do 'ensino, qu.e d~ve ficar ex·clusiva

mentc su jeito aos cal~ulo. , ás incertezas, ás especu'lações da inJ ust·ria e ini<'ia

tiva pa rti cu.lnrcs. 

Foi s.egura e pa.tr ioti ca a orien tação elo r elator do orçallTicnto, cxp rpsea lles

tes concei tos q•ue devem ser >le•nb ra<los á Cnma·ra: 

•<'0 PI'Oble1na do ocnshno ~tcrn d:uas faces: a 1moral. a scientificn <' a et?onomica, 

material, pecuniarâa . O ·ensi·no, sobretudo o superior, é difficil c caro, recla mando 

despezas que só a fo rtun a ~ollectivw, de que 0 Estado é <leposi ta:rio , pócle r cali .. 

>.ar; mesmo POI'Q Ue este 'Pl'O,blema interessa a vida commlUm da soc!('{lade, di!i: 

respeito á sua organi zação moral c po.Utica, não :nadendo fli.car entregu e nos va-e

vcns, clcflciencias ·e ín~c r.tezas da silmples iTii cia ti va part icu.la·r. Elle reclama mu

s eus, bibliothecas, la·bora:torios, e edificlos rupro']Jriaclos, a'lÉan das dl'S']Jr.zas com a 

manutenção de um professorado numeroso c ap to, conespondcnte ás necessidades 

sempre crescente do ensino que se multiplica, «c b ifurca, se especializa em mil 

direcções. 

Ha <llm nosso paiz enstno particular or,ganisado, capaz de substituü o off-i~ial , 

mesmo cleffici.ente c lacunoso ·corno é, capaz d~ pr~ en~h-er o vaslo q·ue clle deixa 
si fór eliminado? 

Onde o habito das dotações partic u 'ores l])ar a estabelecimentos ele !nstrucção, 

como na Ln.gla terra e E ta dos .Unidos? 

1Mas em toda '])arte, m&mo ond·e a iniciativa panttcular está mais desenvolvida, 

jamais prescindiu-se, de todo, da ·i.ntervenção do Estado no ensiino, po rQue esta 

fuTida-se Tião sómente em motivos e'Co nomicos, mas sobretudo em m otiYOS politi
cos e sociaes. » 
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Os c ·ti ma dos compatriotas do Centro Republicano, des()n.volvcndo o thema 

da sua representação,, invocatm a 01llnião de U.=i" rcderico tLe U:'lay, na sua. Tiefonma 

social1 c li. Sp~ncer na S~Un Estatica. 

S nn duvida! é pos~ivcl o.inda hoje discutir-se a respeito das vantagen::; c in

con\'Pnientcs ela JLberdadc elo ensi.r.•n, sustentando-se, alias com publicistas iii:Js

tn~, que o Estado .. em vez de se fazer ancstrc es-cola, só deYe auxiliar, poL· tncio 

de dotações as instituições particulares . Mas si essa 'll1eorla, que não !é nova, 

foi já acceita. Jonginq·Janlente, ew:n outros tcn1pos, na repu1blicas da Grccia e J=tom,a, 

hoje, no estado actual da civil isação, se !'ia ab-surdo.~ impossi\•el realiza•l-a. .'lt'lll 

seria possivel, sem gmvcs pre:i.1izos para todos os serviços. que o Estado vics"· 

a abandonar •toda essa vida de ~nstitutos, que, rechando sua· classes, affastas"· 

l1·ào só o corpo docente que escolheu c m antém, ccuno todo o numeroso COl1JO dis-

.cente que as família s confiam todos os annos aos :seus ~stabclecimentos primario~. 

s-countlarios e sup(\riores . 

.. \ ·Ca~11ara l:a de pcnniltir (ll·e l'L'Corcle o que cscn.:Yeu um autor de nota, 

a resppito de:;;te assumpto, encarando- o não em suas cogitações philo,ophicas, 

mas no pon.to de vista do econç11nio;ta not::wC't Eduarcl Vil\ey, Eu:n se.u livro 

ll' ju·ncção do IJsl'culo ?W o11d.om eco>Lo>>Vica .. «Cumpre não confunclir e~tc tierviço 

(o ensino) com os de ordem puramente industrial, nos quaes o que prcoccupa o 

cons:..umi do t é a ·btt['atC'z :t elo produ cto . 

1.!'1ut laes nssumptos, seria ins~ucStentav<'l a C()ncurrtl:-!·Cia do l~stado, buscando 

alimentar a 'producção á custa do orçaunento. Mas toda g .'ntc sabe qUt· aqui é 

sccunclari<l a cons id eração <lo prP~O; o que nos p!·eoccutpa a idéa, anas o ele 

que se inquire sempre é a icl oneiclade do mcstr' c não a economirr . 

. \ ca pacidade do nu~tre é cou~H de qu e seria ·mani.fcshum entl' illllPúS "" ivcl ao 

consu midor juLgar u 1>1·io1'i. qumndo n1ui·to podel-a-hia aYnliar po.~.;t Jactnm pela 

opinião publ-ica m as além de qup es e mrio é frequentem ente fallaz, deixando se 

leva1·, as mais das vezc·s, pclas npparencias c cxlerioriclad~s. fctcil será P•' rcebel' 

que gira(!nos ean un1 circulo v icioso, uma vez que €i*.;a notorirdade. não se póde 

adquirir si não depois de lllma pt~1 ti c a ·mais ou menos longa. 'Logo., neccssiclad' 

ele uma direcção quanto á Sl'iecção dos mestres, eis o primeiro motivo que Jcgiti

tna á natureza do r nsino C' quai!-:·.to á. interfcrcn·cia elo Estado.)' 

Abstenção do Estado no en~i n o ! E' uma id éa q:.1e á ~primeira vista fascina 

p~la sua apparencia de lib•'ral is mo e democr" cia, elevando a iniciativa particular, 

mas cuja realização seria a cle.;;org.a nização c a quéda de to4o _edifício escolar. 

Desenvolvendo o pensnnnento de Bourgrois, ele Paul IBNt, de Ley.gues, o oro

dor Si mN>Th, m ostra q.up o fundamento do dli reito e dever elo Estado em tuatt'ria 

d~ <>nsino é indcstructivel , e que a b(lm do •fU·nccionaunento perfe>to de todos <•~ 

serviços, cumpre ao Estado,, cl scmpen ha ndo s·Ja anissão civilizadora, a,;sentar 

em base-s srguras e largas, H ecl ucac;:ão na'C ional. 

O Estad{) é o .grande defensor, o maior resrponsavel dns Iebtras, "das arte;-; e 

. scicnclas. 

Sabe que exi:te uma escola que defende a dcsofficia·lização •' pug.n;, pela 

elim ihação da inte"feren cia do Estado, e <m io chefe •foi uma poderosa c feeunda 
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organização lntellect·ual , .-\ ug:1sto Comte ; m as ~ certo que fervo rosos adeptos 

dessa doutrina me mo acce itam -e sustentam a necess idad e da <lirecção (}fficial 

para a segura, completa e proficua org-anização do ensino. 

'Littré, um <los ·mais sinceros discípulos daquelle, {'011 sua obra «C'onservaçã.o, 

Revolução ~ Positivismo», con fessa ·que os -partic:Liares que tomassem a seu 

cargo o en.sino, não innovariam grande cousa ao program1na da univcrsi1da<l e-,. fa

riam o que ella .fa" com a clLfferença apen as ele que talvez o fizessem m enos 

b-em . 

.Outro il'lustre representa nte d o p ensanncnto positivista. em termos claros e 

incis ivos , escrevera que a liberdade absoluta el o ensino. s~ po r algum decreto s •_, 

vudess n. pt·oclatn~ l' , serie da'lnninhaJ e v iria dar em ara:na perigosa nas 111ãos do 

partkl o em c:~ ja opi-nião é dem asiada a ·presteza co,m q u-e seguimos a via <lo 

progresso . 

E accrcscenta que si lhe tocasse aconselhar o partido <letnocrutico .no d·ia da 

sua vietoria, o seu conselho seria que não <proclamasse a Ii·berdade sem limites 

do ensino, qu e ,.;i não abstivesse de todo no que interessa á ins trucção pul:YJ.ica. 

Só almejo di~ esse escriptor . a liberdade de ensino até onde chegar a liber

dade franqueada a todas as crenças, ele se mnnifestarenn., de fun.darem e colas, c 

não com o abstenção completa <lo Estado em todas as qu estõoo que toq:Jem ao 

dorminio da instrucc:ão ~eral . O ensino oLf icif\Jl não deve embaraçar o ensino li 

vre; \ mas o ensino livre não poderá suppr ir a falta do ensi·n'() official . 

Ju les !Ferr y, que está na mesma corren te philosophica, não des tôa desse 

modo d e ver. 

E si do que dizem os es,cri,plores, fôr se cxa minar o que se dá nos diversos p a,i

zes, encon t rar-se-ha sempre o Estado ala rga ndo a ;,u.a a·cção na direcção e su 

perintenclencia ge ral das escolas. 

Até .nas nações, onde no dizer de Ruy !Barbosa. é mais v ivo o sentimen to in

dividualista, a I-nglaterra, os Estados Un-,dos. a S:JiS<5a, accentú a -se, de modo in

cont.estavcJ, essa t end encia. 

IDrt primeirA, basta lombrar a lei d·c 9 de .Agosto Çie 1870. na phrase de Sihel

don :A•mos, a vasta m ed id a de Forster, destinada a combinar a ructivida<le loool 

com a surpeJ·intendencia ela autoridade centru'l. Essa nn cdicla a.ssignalou a i n.t.ro

dução de uma política ele todo em todo uo va, estri bad a no direito constitu c i<J.na~ 

de intervenção -q ue então s i afigurava pela priuueira vez . 

E a essa le i precederam outras e <J.u-tras, t0clas c01mo élos ele um a forte ca

dêa de .med idas parJamenta.res, que p rocu ram alar,gar a acção do Estado . 

Nos Estados Uni-doR, o pensamento da u n•i dacle centra.l na direcção do en

sino foi .ganJ· ando terreno e consUJbsta nciado em projeetos. cD>mo os de Perce :e 
de (Haus, no parlam ento, veio afinal a concretizn.r-se na lei que creou o Depar

tam ento de Educação, destinado á cen:tralisação ou á -in specção do ensino pu_ 

bllco. 

A S uissa . d.c paf'so C'l11 pa.<;so, em uann série de constantes, positivas, repe

tidas e inequí vocas manifestações, c•hego:I á . cons i!l'na r em SUl\ constituição d~ 

1874 >dispvsições ,fran crumen tc int.ervencionistas. 
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Vencida, pois, esta preliminar, que "'ão quiz r uover do debate pplo apoio 

que lh e auerecem os republicanos signata rio da alludida .representaç:ão, permit

tam os uobres De>putados que passe a studar o projeoto, na pa.l'te relaliva ao 

ensino IJlrimario. 

Já se tem pronunciado unais de uma vez sob re este ponto. E' uma vprdad~ 

corrente e sabida que sem ensino prin1ario não ha boon en>Sino secundaria, e Pm 

forte instrucç:ão spcundaria nã.o pôde haver ensino superior; a observancia desta 

ordenação é garantia de seguro exito. 

Da escolrt para o gymna io, deste para a escola superior. 

Apparece assim a qu estão dp saber si ·no 'Bmzil e..xistl' ens ino pri.mario pro

duzindo o<l frucros que develllÍ er de cjados. 

O ensino primaria é o fundamento de unna dfGIIOCracia. Refere conceitos de 

estadistas norte americanos, que sempre procuraram di·seminar a instrucção ple

mentar .pelo · eu paiz, convencidos de que assim assegurariam a sua prosperidade 

c grandeza, facil itando ainda a tarefa dos govemos, mais suave srmpre que a 

ma< a de cidadãos sem cultura. 

Qunl, !POrém. o estado uo ensino primrtrio no ~Braz i l? Em 1891, nes ta Capitai , 

a mais tmpurtante da Rcpublice_ as escolas primarias .tinham .17 alumnos ma

triculados, algarismo insignificante para sua população. 

Alludindo a este facto, escrevera o inspector gel'al c;: e in.strucção publica. (Lê.) 

:Em S. Paulo. es~e ensino es·tá mais ro.rtement oro-anizado; no Rio Grande 

do Sul, P<Há e em outros .Estudos o movim~nto se inicia au ·picioso, mas tudo é 

ainda in&ufficicn te . 

Bm :Minas, a palavras do [pre.;identc João iPinh iro confortam a alma dus 

verdadeiro;; patriotas que confiam nos resultaC:os que o ensino pôde proporc:onar. 

O projecto m cr ec a>'plauso · po•· ter consignado n intervenção Ja União em 
r.ccôrdo com os \Estados. Afastou, por ~sta fôrma , o argumento da inconstitu

cionaiiãade, porque, se compete á Unoão an'anar o desenvolvimento da.s lettra~, pó

de ella por meio de su'b,·ençôEs e C:e aju.rtes que ccl<-brar com E;;tados prover á 

diff::tf'ãO da in trucção elementar . E e.sse é o seu dever, porque, exigindo como 

qua'idade para ele itor o saber ler e esc rever, compete-l-he proporcionar aos cida. 

clãos os meios de adquirirem esse .requ õ•s ito nec&sario á sua capacidaC:e polHica. 

A sua competcnckt para an imar e interessar-se pelo ensino primaria resulta 

da ,propria natureza do regimen. 

!Lembra que o desinteresse dos E;;tado.s pelo n ' ino elementa r tem sido tão 

!"rande que, salvo S . •Paulo, nen hum outro, nem m~smo esta Capital, tem cogita

do dd e C:ucação prelimin<lr á scola primaria e que r-e proporciO'Ila nas chamadas 

escolas maternae.s, nos jardins de in fancia, a bello. e xtraord inaria c reação de 

Frccbel. 

Cjta as 1(!!- de organiz~1ção desses institutos na França, ui.ssa, Q3elgica, !ta

lia, Austria., o progr.es o que tem <feito nos !Estados Unido.;, a sua acceilação no 

Japão, onde o seu numero é grande c os resu ltados sorprcnGentes. 

!Depois de s e referir á n~cessidade d e promover a disseminação dessas esco
la<, COUJo modelo oS•. Paulo offêrece com e>Operiencia ibril'IY.tntc, passa a estudar {J 

<'!!~in-~__ ·E::cun -3a rio. 
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J>:z Qt.:l! fiZL'l":~.m #;Joc-:1, tornaea:m - sc tamo-sfu:i c crlebr~ a contro\·c t·s ias s o

bre D ~lilidode dos estudos classicO',, susten tando algu·ns q ue e ram prcj udic iaes, 

O'Ut ros que só emm prOI>t·ios para fot'llla r escr iptores e orador es . 

'Recordn a op inião rle A u:.a r .'l, ele Mas.s!é, em discunso na .Can1a r a ·F ran ccza, 

é.c !Le ;uon, na su<1 Psycho/og·in r!a Edncaçcio, e clecl•3r,t que a.peza r ~la g-ra nde a u

t,·ridncle àe todos ellll'.< nomrs, não se collocR neste ponto de 1· is·ta con·jemnüo

riC' d::t;:; 1:ng·uas anti~a..; P ao cunt rario procura u m lu·g·a r ao 1•:tclo do.s qu e p rttcn 

clem E:!1CHi11inha t· o cn:-:ino n1oclcrno 5en1 o .o:ctcr ifici o dos Mtujos clo.tss i cos . 

. -\ ehn possi Yí'l conc i l iar as C'xigrnciar:; c?.a viàa rn oclcrna con1 a bel!eza e no

breza que e~ses rstuclos proporc ionam . Drsen'vo:1·c o pt-n<O.acnen to do St· . G eon;-e 

Leygus, Ministt'o dcl _ln.-;truc~ão 1Publi ca (' 111 Ftranç:(t , nlo.st ra ndo QU(' o cn.sino elas .. 

si co concorT'C pa 1·a for.n:a r a élitP dos espi 1·itos, neces~e.ria a todo paiz ; t•llcs sã ~) 

u a ri s!!:'I<.'J'acia. de, cul ti vo tnPnta l C' ponflo- sc e~11 com =t i·nação C''la11 n é/'it e pcnk:a.ntC' 

ele ouluts nações. concon·rm ã. acçio polí tica -e so ial ao .m'Jndn, ac nl fl rno t l'urpo 

que culLh·o:tm e mantêm a~ tra•diçõeEi in teUcctuaes ela. patr ia . 

CJtH'n1 con tcst~Pá :t segu r ancn, a rlC'net ração, a p rof'un ~leza ão.s C's tudos elas

bicos? 

Qu t m conte~3ta!·á 'lUC a Ryntnxc latina, tão ·logica, tão p r ec isa, tão cornp!C":n, 

dá á lf~h r af.lc qu~ t :.·aduz o pen sa n1 en to u ma bellcza c niti d-e z ('Xt rnord il1ar i a~? 

IRPferc-~e ás t radiÇÕ<'!; ilo latim na idade m 'édia, nR Tlcna.;cença : l íngua prc

f<'l ida pelos ju risconsultoE, p·h i "osophos e moralista~, o IRt im é só p or s i, com •l 

d i% Cnr.;tilho, u m cxC'ellenle curso Cc log ica, <.lr r hC'tc•r:ca, .c ·de 1llumn nidoa dcs . O 

iat:n1, c.:on1o deve ser Er:; tudado, ron1 uan m eth oclo t\lCional, é ucn o1 eio seg u ro de 

f(ltlnar o rspir i to e {.c• bPm C'onlH.'ccr as ling·u:1~ nco - ~·1ti-n.l s, Cn n 1 o tl Jhl'r<'ikt si-

gni[iC'ação da..; IJ(liH\Tas, a sua origetn C' 1..1 sun for~a . 

IE c,unnto ao gr~?go, é ce:·to qne as nações da Europa ainja o cons~rVH01 e lll 

~eu vlono de estudos, porque o s u con·hecjn1cnto, aincln q ue r-:upprficial~ é uti • 

p~u·a a COI11Pll~ta i ntPI!igPncia das lingJLhlf.: che ias el e r a izes gregas e pa r a c:t no

:urncl ;tt.ura sc:icn ti f i ca. 

Apologi.~ta dos es tudos c!fl)o:sic.)s, ·n ão d('f;p rczo o ensi';lO a.n ocle r no; r econ he"t' 

c pi\JCiama o grande \·aJor dacõi Gciencias. cudo conhccl!mento é indbpensavcl na.:; 

i.!on li~Õl't-i actuaL\ · fu'l sncic•dacle . J3er thelot, em sua Scifm,c ia c E(bltcaçâo o diz : un1 

no\'c principio c1 i rC'ctor .c:p\·ou ---:c pouco a pouco na. ;m.urop•.l. a scienc ia , is t o f' , 

o conht-c lnhnto das lei~ elo In undo ma t er ial c mor al, leis com as c1uaes dev€':11 

tocl(•,:; conformar não ..;6 o reg~laont:>nto de sua v ida privado., ccmo o govc1·no õ.as 

soei c la o C\" ·h u.n1anas . Outro not·.l Vl'] publ icisto o a !'fi rma con1 in te ira r a zão q ue 

r:ão ~c pó ele ne.~·a r n~ .::;t·athics SCI'YiÇOLS que pre.stacm todos os di·a~ á for tu n,:t. · pu 

blica, ao b"n1-l'-:-:tar moral <' mnlct·ial a p•hy . ..:.ica, a oh im ica, t1 111ecan ica! a physio 

log-ia, etc . 

U'l''a rapicl ez de !;l'Us progresso-s . pela sua evolução constan te, pC'la va ri e

clúC:ê <.!<?' suas applicacõ~. a scicnci a chega a tra nsforn1ar as p rop r ie.e:; condições 

Jn ~xh,renc ia lbuan ana . 

• \.-::r...in1, son1 ~1bandonar os e..;tu clos ela icos, ,iulg·a ·neccssa r lo c i nd i spensavC' j 

o \'tkino cnoderno ·ba~eado no estudo da lingua naciona l, elas .u nguas ·v i v,:ls , c: ac;; 
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iiCh nc.· . ;l:-; 1Jhysica::; e ntl tunt('s pelo rnethodo ela mais rigoro . ..:a c profícua obser

\ 'tt tã•J . 

. PL'rgun ta S!' o pb.,o <.lo IGYIIlillOsio IX"·.lcional pó .:: c pt' t encher <'•.:t:ie d('Siclcra.l'I.L?n, 

(' d~z que para sat isf·:tzcl - o, i sto ré, conecrvar o.::; estucloti C:as linguas antigas e 

t...ncon1inhar con1 prov ... dto o ensino Q:n odet·no de •nodo a attc ndcr ás aspirações f1 

f'Xigfll"l-cias da sociedadt< actuai. parece- lhe neceBsario reorganizt-tr o Gymnasio, 

instituindo clous cyclo."' , u.n1 geral ele pre•paração para a vida_ pratica, C:c con\·e

J1 iC"nte ctricacia p ara os que nC"!le tcrminarrn1 CH3 seus estudos, o outro de pre

pr .. r,J ('Speciai, dando certa cultura aproYcitavcl nas cctrreiras profi ... ·ionaes ou 6~r

vinc"io de 'base a curso.-:; mais elevados. 

Dbcor renclo sob.-~ os dcfe ito.s c: o ns ino actual, m ostra que t m influido par(< 

f~ rn;nr f uncc ionario ..... e •doutores , a ugancntanclo o pro.lete. riaào int l'lectual <JU, no 

ói zfl' ele· BiFm•:.rck, o p1·oletarindo dos bachareis. 

L'o!1Siden,l. urg-ente l'E<tg k contra i-sso e c0t1~batcr a ·lan1cntavel preoccupação 

.. los pai:-; que s6 procu ra tn para os f il hos aiS c a rrciras placicla s, co.mprotncttendo 

o ~eu futuro, pelo sacr i fício c:c ~w::ts enC'rg ius. 

E~r-·a tencle ncia está infelizn1cnte arraJg·aua en1 nossos l1abitos, domina o no.l)so 

espi!'itú, e as fam il ial<, pleitean do pa•ra OS filhos O titulo de bacharel OU el e dOU

tO' n:io r:;c convencer::un {d nda que as profls1sões agricolarS, inclustriaes, comaner
ciacs t'lão tão nobre:s, tão clewHlas, t ão 1honrosas cmn o as outras; eln tocla.s ha 

()J)]1ortlnddac:e de .s ~ rvir ao pai~ , á sua g,rancleza, d e trabalhar, rnfin1 , c o hymno 

<lu tmb<1l l1 o é que ennobrece, ~< ~ja entoado pelo m edico á cabece ira elo en fermo, 

]Jelo 3Llvogado potroci·nanclo l~gitimo ·d ireitos. pelo engenheiro ra"gando estracl(ls 

<Ie ierro , com o pelo ·humi lde cam ponio que ti•ra c~a terra o resultado do seu es

for~o. c pelo ab.;cu ro c mode-.sto opera.rio no mo,·im nto ele sua usina, ela suo fa
bri . ..:ü. 

O cnb in o secunda l'i o não p 6Je conti nuar a ser apenos .un1 prc-par atorlo do su

per~ur; p reci za ·rêcebet· uo1a nova o~·ientação a:na is compati vel com ·as exigencias 

<1::~ vida m oderna ; tem de croor aptidões, c:e preparar homens capazes de affron

ta~· as lu to s ela. ·x ist~ n cia, que tenha.m consciencia el e Stua força e ele seu valor 

-etn toda~ a.::; c ircum .t: tancias el a v iCe., e von tade firtne, resoluta, tenaz para a~su . 

1nir..:ni a in iciativa c a.tt itu :lc que ~sas circ umstancias ·1né.iqu an . 

·E ü d u,plic idade de c;·c!os pôde attender á variccla(.e <le inclinações e ten

c1cr ciüs , de m odo que nos atum nos cübc escol·her aqu c:le qQte ma i~ ~ympathias l hes 

•: e.<pcrtc, SE•jo m ai.s ada:-> ta,·el aos seus talento!'. 

Eisj.e ncl endo- sc etn conBiclcraçõcs sobrP os douti c~·clos, most1·a que fonun 

adupta cl os na Allccn anha, França, pela reforma de 190'2, Sui~S>t, Italia, pelo o·~ 

l)ulamcnto de 19 01, Belgica e no ')Jroprio f'Ol'tugàl, onde o :\o!inistt·o IEclu<Irdo Coe

lho, na re form a de 1905, instituio no lyceu central tres sêcçõe~ : a inferior, com

JJl'ChenàenC:o t res clas·~cs; a •néd ia, d uas; c a superior, duas, qu e Ge desdobra en:l 

eur,;o com ple<menta'r de sc iencias e com plementar el e lettms. 

A org\tni zação escolar <la tB<llg ica ê muito e ·pccinl e bem corresponcle áS ne- · 

<'l?~:,idadr.s do pa iz ; c con venc ido de que o ensino deve s e am oldar e se 'adaptar 

ao m1~1o, o Govct·no belg:1 tem cr eac:o nas var ias reg·iões institutos que <Hrecta
r. ,(·n te intcre~sam á sua cultu t~a e producção respcc t i,·a. E' a -"' icm qu e nns cida-
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clrti á b\'ira-n1ar fora m Cl' C' ;.lclclS e:sco1a- en1 que se propo1·cionam lições subrr· tts

~t n1ptor; ma·riti tnOt', e nos dirStri'cto....; agricolns, ensinan1entos ~Sobre agT ic·ulturn . 

O orador •])aFsa a r~tndar a questão dos pt0°TilJ11tna . ..::, e {]i?. qu0 , se crn 1 bnn~ 

proft'~sores não :1a tnáos })l'o~ra.tnnla . ..::, todavia cumpre ttttendcr a estes. allivian-

/ tlo-o.s, pois í1ll e t: :1 r.;obrccar ..... fl exiro:tNll. rcsultan1 n1•uita.s (_~ i fficul.Ja \.:.es . ..,.;ão 1)i·o

-~r~mrn [!~ ene;yc1opeclico'3, quando O!'i programnws n1ui extensoh ~ão compan l~c'it'úS 

insepar(l vels do c.~·t 1.1clo :-iUpPI'fieial, no dizer do reitor Lla Unin:!rcSidacle d e 1-run

tcviclfo. 

A f1UC<>Ião não é enc :1 Pr a cabeça. é for mar o espirito, reflect'n lVIontakne. 

0.-; progr.l.mn1{1.ti d -. v en1 r-cr claros, .sif11pJC~...:, ccrnvrehenêendt) a materia essen

cial, ara~taclu tocln erudição .·llpe rflua, ~nutil c pl"ejudicial, que não só penurt:l 

Or3 ,:1ahitn:-; el e tJ·abalho, comO Sl' torna funrsta á }ntelligenci(l. 

~Lts org·aniutdu Cl1tll os dous c~·clos o plnno de ensino. atten •liclati a.-; c ondi

çõc:-; peCügogica,..; noH progTa·Jnn1a.!', e crcac:o u m corpo cloc~?nte devotado tto:-: sei.Js 

clevê·res e á C'h'Vrt cla n1i~~J.o ele qu~ eão inve....;tidOti os professot·es, cumpre. :1 bf"'tn 

dr tta11&. o: iLia organização e . .:cúlar, f'Ofl11bater os dous g:··.:lllcl<'s e Ü'ITiYe·f: inimi

~' ' b qut- tão gr~u·es dn.n1nos tên1 produzido ao ensino publico, le vando-o á itua

C'ãt;. rn. qur F" i' l'llCOtlt!.·a •hoje - n' exa m e..-; parcel!n C.. o~~ e os collcgios pa rti<:Ulares 

e, tll i l '<l ~ Cl ~ o~ . 

C(mbatt u o:; pt·i·mPit·q:-: q ~tanclo foi trazido a debate o projecto :.\1an.Jel Ful

~ t. nC'i<,t, seu clign<l e prczatlf, colleg a, e dc.--idobrando lJ~rantc a l'H>~11ara ·um tninu

cioso ]nqul'rito ft'z ver C(Utl todos n~ :h nm~ns pubHcos devotado....; a C'Ste prob:t:.nla 

S('tnpre os con(1cmnaran1 . 

(i~~S;:; e tiYS:tem;::t inAugurou no Bra:-:il o que o:-:; Francczcs conhcct cu pelo n01ne 

'le ch a·ttfjagc e qLW o Sr . ~ ~lmond D'etnouli nfl, em pa.1avrns in cisi\· as , envoh· t;ttt etn 

just:t c t11Crccid(l condemnaçã.o. 

Confrontando os dous syst•'ma~. se é qu um dell es pócle ter e- tc nome, di>'. 

que nu seriado intcg-ra1, con1o o deenonstrare.. uma vez, o al~u ·mno fãz OIS s .s t:5 e.:.tu

dos por séries ou an!1os, succeo:-:s ivamcf!te, Yüi adquirindo as noções de c..'lC:a n1ate

.ri~, < brendo o clesenvolvinH•nto de suas frac u ldad t t::: , e chega·do ao u :ti n)o anno, 

t1·n1 ll ll1(t som.n1:t con-s idera vPl e util ele conhcchrnent0t5, além de un1 a cu!·tu1·a men

tPl que lhe servi i'á pa·r.l cur:-(l.r crn11 vantag-~m c-stuGos superiores . 

111 .. azen d o O'- estudu."::i :lo pt·eparatorios sepat~adatncnte, ~en1 (t con\·enlcnt ~ .tse

riação, o alun1no, quando tcun inn a séri e Ue: cxe.mes, perdeu at:-i noçõrB dct:; prL 

tnr irvs que ·havia pl'~St:-tdo, nt'-n1 prcpa rou-. e devida n1en te lXl r a adqu i r i I' por no

v.Jr-< con·llecin1entos . 

Urn, •já. utna vrz -o t:!r:;nl', lê n creação ot·.,Jenalla e sysLcmat i ca ela caJ:;ocidll<le 

inteliPCtt;al elo alun1no, t1 construcção \habi l e pt~oveito~a de seu organ:snw ruen 

t~1:; o outro, é o instruonento que ·não clet5envolve, mas demora ·a intelligcncia; 

que não a stimula, despertando o intere;se por n ovos con·hec:m entos, m ru; a an·o 
phi:; anniquila·nclo a éuriosiclade por noms pesquizns scien t if icas . 

O ensino seriado hm s ido def~nd ido ha m uitos a nnos. Não d.e hoje, meL> t.l~S

de -~ Jmpcrio, nos pl"imdros t em pus, ·Rocha, E uzcb io, Ped reira, O!inda e muito~ 

o ~ttro· pugnavam 1JP:o ensino mrris ou n1enos t:er i,Jclo, de mo.d.o a. 1f<tz.er cto · l"tS-
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ittc!o~ un1 cn dn de ch;:;e!1\'u:ver a~ a}ltiC:.ÕC\3, pt·oporcionanclo um:.1 cu:tura n ê'Cl' . .;;;a

rja C" utii ás diYersas pJ·ofjs.sões . 

O m<'Smo p~m<amento fo i amparado em 1882 c 1883 pelos Sr.s. .Roclolph·J 

Dnota•. R.uy Barbosa c :ll acicl. 

Danta.ti dizia nn "iC'U relatorio : (<0 ensino integral, desde u escola, icléa che 

gada á madureza, é o cle.'.S[lclerctlu'ln •n1ais in stante neste ramo da !3.clminh:i·traçào 

publlca.» 

H.uy, nos scthS parccereti sobre o ensino primar io e solHe o secundaria e supc

riOJ', insistiu 110s ·mc:rnos ponto·, p~·opondo a ::;uppL·.e::;são do exames a \'·Ulsos c 

defendendo o regimen gyt~u n!flsi·al, dizia: «0 principio vite:tl da. reorga.nização, 

q ue o paiz anhélu, é a introducçã.o da scicncia no amago d.n instru,· çã.o popular 

dcsd' a escola. O pensa'lllento que constitue o caracter fundc"mental ela reforma -

a integridade ·elo ensinO.)> 

Ent 1887, o Sr. Joã o .-\..Hn•clo, em 1888, o Sr. Costa I'c"eint, touos se batiam 

com fervol' c ClllJ)cnho ezu prol êlo r cgimcn sc>:iado in tegral, !cumlprindo ob~crvar 

que tendiacn l}ara C ·te (le.'5ülorat1l!1t as IJllCClidas inspiradas ·PC' IOS ,gove rno~. 

Na nC'publicn, o rcfo~·mador do e-ns in o, o Sr. J3cnja min •Constant, estabeleceu 

o regimcn ser iado jntcgraJ, e i!lst i t uiu o cx•.:1 cne de madureza •para n1ntricula nos 

cu rti s su.periorc;..;. 1..."\enhu m dos outros t:Niini.stros, seus .s uccessores, se desviou desse 

corrente. Cnssi ano <lo 2\':tscionento. no Goycrno ele Flo~iano; Gonçalves \Ferreira 

e A'lnaro CavalcHnti, no p{•rioclo de tPruclentc; Epitacio c Sabino, no quadricnnio 

de Campos Salles; Scnbra na situação 'Rodri•g ues Alves, agora Tavares de Lyra 

na aCt\tH I presitkncia de _-\ ffonso I'cnna, todos in.;istem peLa cxceuçã.o ela reforma 

que tt.' m cocno •b:1l-iC c fundamento o principio do ensino se riado integ•:al. 

O .projecto, abolin tl o os chamados exames preparntorios c instituindo o rc:;; i

mcn já ,acccito, mas não i·ntciran1ente exe~nt~clo, o seriado integral, obcdet!c a 

mellior orientação pcdagogicn. 

\ Ç>utro inim irgó perigoso, .tenaz e ousado, que se ri dos g·ovcrnos c despreza sobe

~·an a mentc ;t lei, está no:s co11egios 'Particulares c .eq uiparado:;;. 

E' incrh·e! co·mo durante tnntos ennos r--e te ~1 .ha tolerado os nwle..:, o~ prc

junizo", os damnos g~·a,·issimos que es:-;a instituição tem produzido. 

Si antes della, o cn;.;ino precisava :ser reorganizado para, co·m o afa:)tau1C·nto 

dos . c~·a•mes parcellados i:liciar -se o bJ'Stc•ma õct. madur-eza, o seriado integral, a 

ungcnc ia da sua ~:corganiza .ção a ,·u ltou c cresceu depois de€SU. porta escancarada 

âs equipar.ações porque ell:-1s ·o leve:rra c:n á ultima degradação 1)os;:;ivl!1, po1·quc o 

impe1lira n1 a esf;:a s itunção de a·narchiu c dcscrcdito que, na pl1rasc de um c'!os 

Ministros, ou AI.! faz a s.ua ·refor ma ou tnelhor se rá a-boliLo do todü. 

Malsinada, desde a or igcn1, ~undando-s-e em uma (U sp~ição enxertada no 

,·cgula·mento, a>skn se exprimiu o Sr. •Dunshec de Abranches, a equiparação de 

coJleg ios .particulares ha via de ele,acredib3·l·-se c deixar bem patcnte aos olhos de 

todos que o Estado não cl eYe em um paiz, com o o Brazil, dcs pOjGr-se, em favor 

d-e instituições particulares, de prcrogativas que só a elle devem competir. quaes 

as de conferição de clip loolHl·', YHl iclncle ele cxan1~, etc. 
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E', pois, indispen~aYcl, nttu tlirc·i restringi:.·. IiHls supprin1ir, ~c:omo fez o 1H'O

j ccto, ,a. ~quiparnção para o~ co!lcgios particulares, admittinclo-n sómcnttl pat·a 

cos institutos fun.dadcos pelos E,;taclo3 c Districto Feclr•·al. E, de"ta fórma, fica 

ntten<lida. a cl0.~c~ntl"ilocaçf'LO do ensi no necessario em um paiz ela grande cxtensã.o 

do no~so . 

. O E:::tado, entidade poilitica ~abbtractn, intcre~sado como n Umião ern conservar:.. 

bem tllto o .nivel do ensino, n~i.o Ró ot·ganizará os ·seus inst i tu to~ de um modo 

sédo, i)l'OYenclo-os -de professores capa·zes e competente~, como ainda não fa;·â 

a sur~ ntct·cantiliznção. 

E::;sa doutrina d e conceder .ns ·prct·og-.a ti v as ela. equiparação sõmen tr aos gy'" 

mnasios officiac.· do~ E~ ta dos é a do projccto elo S;·_ Ruy Bnrbo a, = l 8 3, e 6 

que ~r vê claJ·amentc_ 

>lo art. 92 elo p•·ojecto com que terminou a sua brilha.nte ex.pos;ção, Ycrclndeira. ' 

n1onograpl1.ia sob~·e a que.st~lO elo cs:-- ino, feita com a clcYação de vista e scg·ur!lnç:l. 

rle icléas pcculiare'~ ao ~cu grande talento. o Sr. IRuy B,IJ·bosa rst?beiPCNI qu~ 

0;0; 1ycru~ ·JHO\·in.rin€18 qur organizn~·ern c cnsinaretn o curso de ~-cicncias e lettraS 

pelo ]Hogrnmma elo ICollegio lPecl ro II. submettenclo-se á insprcção do Estado, 

fi0::nn rquiparaclos a r:::tea. para o cffeito de conferirrn1 o •gráo ele. lJnch arcl em· 

scif\ncln:-; c 1ct tra:;; com ns m esma~ vnntagen. . .:; c direitos legaes. 

E f'SSe 'Pensnrnrnto, nhi expl'C'$SO rm tC'rtno~ clfl1'0~. oainc1a se prec i~ou mais 

<'nl out:·os arligoe elo projecto . 

.-\'sim, -o art. 98 clispoz: 

«Nenhum est<1belecimrnto particular pócle a "umir o nom e de ly.~ eu nacional, 

;;~rn l ou pro\•inelal. nem conferir o titulo el e ba.charcl em . ciencias c lettras.» 

E accresccnta : •<dFó•·a elo •L~·cc u Xncional D . Pedro IT, e elos lyccus geraes, 

c;tr di-ploma não pócle ~rr .conferido sinão peloo lyccus provinciacs qu se ac11a~eun 

nas condições elo n•·t. 92 dc"ta lei.» 

Cump•·c, porém. faze•· justiça •ao emerito :·eformauor do ensino na Republica, 

o Sr. Benjamin Constant, dizendo I]Ue nunca esteve no seu pensamento ~ equi

]lnJ·açãp de institutos particularc". no decreto de 1890 . 

.-\hi "c vê quanto nos collcgio~ c instituições fundados por· particulare.•. que 

os ~C"U!'I nlumnos serinm nd·mil:ticlos ~a o rxaane ele rnutd u rc:;.a conjuncta nl Pntc com 

os alumno<; elo IGymna~io Nacional. desde que exhibiSS('<U attest·aclo ele estudC'S 

p1·imarlos do l• gráo r um cwTiculnm. t' i-ta a;;s ignndo .pelo cli;·ector do r>tabele

<· h1lcnto. 

Era essa n orientação de iBcnjatnln. qur . por tPr n~gaclo tars r ga.lias aos 

lns·ti-tuta., particnlnrcs. soff:•<Ju rude campanha. n qual, entretanto. não o de"

\'i01U elo !=iC U ponto de- v•jstn. pecla~crngico, .man lido fi rmcmen te pc-los Gove-rnos até 

18~5, em qur, dandoso -interpr tação erronea r forçada â lei, afinal concedida 

:1 primeira equiparação. Foi o col'legio elo Se. IKopke que la obteve. e pam as, i

~nalnr com o "lncte de completa repulsa tal regi1i1en basta :·ecorclnr .as palavrm• 

<lesse illustre pedagogo, quando desistira das prrrogativas ·concediclns no insti

tuto. ;:\funca fui pnrticlau· io da· rqulpnrnção, · àiz Pile; com effeito n rquiparação 
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. teve 'no 'ueu col!egio u::; ·mais clesastro~o-" rcsultall():'o:, já lcn1ndo o.s alumno .... a 

c~forç;Ot:i menores, pela cun\·icç;ão, em que se puzcram de que a instituição, que 

r;u .. o;; t c ~1taYat n matt1 rialn1ente, ha,·ia de- ser indulgente no j ulgar de sua habilitação., 

já levando o.-; pal'S qu e pagava m a.s pensões a preferire-m os certificados â in..;tru

cção ~o ! icla elo::; :-: cuti filhos. ·v cri.ricou -se a minha pl·evisão, o in st ituto teve de 

fcchal" por não correspon der á confiança do Governo; eu th"C de .p romover oa 

cassaç-ão du dec reto pa:·a im pedir expl orações indecorosas sob a r esponsabil idade 

do m eu nome, e ahi ficou o facto pa t"a o e~ tudo do~ que quei1·am legisla·r dficaz

mcnte sobre o assumpto. n 

Dahi até 1899, apeza1· el e in . .;istentes ped idos, o GO\'e rno recusara ~cmpre 

nov,clS c'quipa11ações, tendo afilnal esse reg i1ncn o :-=cu .f 1·a n co acolhimento no Cocligo 

do J<:.nsino de 1 de janeiro de 19 01. 

I ni ciou -se então o que alguelll já d cno•lll ina l' f\ o encil.llam ento pedagogico e 

qualqu0r in st ituto, ju!gando-,;c logo na;; condições de acompan'l1a1· o m eleJo que 

e ~·a ·o Gymnasio Na.ciona.l, e quas i scmpr am pa ra do pelas influcnciag da politica. 

obfin-ha a equ ipar:1ção, l)Oden do d es:-:a fói~ma \·aliclar os seus cxa mrs, conferir o 

titulo clr- ·bach•a rc1 e outras prcrogntiva s. 

A cLébacle foi completa, o ensino tran.' for.mou - se em mercadoria expo,la á 

vcnchl, a con~~ urrcncia mercantil procluz i.;.·a todos os seus etrcito~ , e de dcgl'áo en1 

degdío, na escala do clescredito, chegou ·á. triste s ituação aetual. 

O .Sr. a?aulo T a \·arcs, ~Secretario do G-y mnnsio Xacional. informar;;\: ((O!': col 

·Icgios equi parHdos, na sua quas i totalidacl c, trans ro rm.a i'lHn o seu C'Xa me t.lc 

admissão em s uccu ~·~al do cxan1 cs preparatorios. Quem clcsrjar un1 certificado, 

g.}l ZIÚia para abr i r HS porb9s de a1guma c~co la s u perior. não te m mai~ a faz er do 

qu e procura r uo1 dos fanügerados collegios ou gymnasios, pagnr as btxas e •ncn

. saUdGd<•s correspondPlltt•H '<~OS cinco prim ciroo an n o--; do curso. jlre.çtar até os 

.f'xacn cs do quinto nnn01 f'ingil· 1Jll flt t·icu lar- sc tH> anno immeclinto, rccC'b0 t'. poucos 

m-c7.Ct-' cl e110is, as •ccrtidõrs elos exa mes f ina es. para pagar outra vc7., r ... protnpto, 

lfnllando-lhe apena s os <' Xfl ll ll'" el e hi tori a elo Bra>.il e ele physica. que pre,tará 
como pt·cpa rn-torio. )) 

E foi Pl'eciso que a clf'smm·alização chegasse no ext l'emo PFI.I'<t ::; urgi t· n cor

rente. ele. r e ... 'lcção, de triu•n.pho incrrto c duvidoso, r::i não fô r :· igorosa f' tenaz, 

baqur"';nclo en tão, d<>~ ntc da pre~;;ão rle inler~ses parti cuh1r0~ que 1111 sua l'nl'ia. cl!l 

g anho e!"tão a ferrado.-; á indu~ triA facil e rendosn. 

O SR. PnmsmENTE (faz('nclo soa1· os tympa11,os) - D esde que o nob1·e Depu

tndo pretrn<.lr ulti' llHl~· a.;;; suar; considerações nes t1a se5sã o c ucna \ "'P Z quP já C'stá 

qua«i esgotada •a ho1·a, eu pediria ao sobre Deputa do que requer0sse á C.ama:·a 

n qu·p se.g ura nlentc r-lln não recus:lt'â: n J3rorogaç:lo d;l htwa rttl<' julgal' nPces
S:ll' i :=t . 

O Sn. J 0SÉ ·BONIF'AC IO - Eu trrminal"c i j:t, ch,~clr qur \ '. Ex. , qu e é tão bcnc

volo e condetSccn drntrl t:ne dio:-;pense um pouco rle tolf':·nn cicl. B' . po~s h·rl fJU(", drntt·o 

el e 10 •nh1l! tos. eu ulti.me as minhas cons ick ra çõc"; entretan to, a Carnara m e con

l'ccleJii. a Pl'Orogaçiio cl ~ u·m quarto ele h0 1'3. 
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O SR. J'RES J DE~TE - Então ·v . J'}x, {! Ul'l' a proroga~ão por 1nnis um quarto 

<lo .hora~ 

O ~R. J o~.a:; BONII~'ACIO - Sim, ~en hor. 

Consultada. a CamaTa concede •a prorogação. 

O Sr. P r esidenté - •Continúa c o111 a pa l!l\Ta o honrado Deputado Sr. José 

J~u niJa c io. 

O Sr. José Bonifacio (oonti111WJlldo) - Aos abusos dessc.s co!legios, que 

sub:..;t i tuiran1 o de,·otamento do en sino pela ganatlcia elo lucro. cl e\·cm f'-e juntar, 

como caUSHS que concorre ram para o :.~nal. a üesid.ia dos fL"'cuc:-; e o incrcia do;; 

Gonrnos. 

A cn nstataçiio d esta v •rdadc está 110 s ilencio d o poder 1 ub: ico, c1epo is do 

rclntorio ap r l'SentH do pelo ;:;r. Dun<h ec de ).bra nches, e-m q u e, synthclizundo a s 

~ll<a ~ inl'u;· lllllÇÕ<>:>. ueclara não poder deixa r ele concluir que os institutos parti

c u larrs equipanlLlos, por ('llc fis ca liz.-J.clo.:;, «não satisfc.tzcn1 á.-; cxigencia s d a lei 

nem â..,; necess i.dnd e:::- pcd·a·gogil .. as . 

.:'\f'to :-:;ulisfazcm ás cxi.gencius d·a lei, porque a :;ua situação ma terial niiv per

rnitli u até h oj e uuc .~ c o rg~tnizil.SS l'IIU dcfinith.,a·nN?·nte, cun1prindo as obri~gaçõc 

(JUt• HSSUctd 1'<1 111 , 

Falra Ulai s ou menos a todos uma installação condigna. ="enln.:m possue Jabo

rntorio . ..; c gabinete::; para tra•b.alha:-; prat1cos d scicnc.ia s. O material escola;.·, <tu e 

cada qual pl'Ocura apparcntar que t1~m , é insufficicntc c quasi to do hnpre.,taYcl. 

O progTPsso null o ela g rnncle I!H aior iu dos a1umnos não p6l e ser in c~:cpado 

a]>cnas á de~idi<t inhcrentc a estes e ao pouco e c rtLpulo, em ge:·al , das fa nnlia' 

na e-ducação dati c rianças; panece L'lll pn 1·tc pro-vir tambern ela má e . ..;colha do. 

co rpo d ocen tes, em que, no lado de me~tn: . ..; icloncus e de reconhecida c on, pcten cia, 

flgu:·am p1·ofessorcs que só o são pelo p1·op r lo appcJ.J ido e que se r vem appna s 

pn1'a sicnuln ,., a c mi:=;tut·a com aquelle;-;, o preenchimento ela;:; formaJid,a dcs l c~ a etS 

,, a L·x i .. tpnrin de· uma cong1·eg·aç.ão nutn (' rOSa -e scl ecta. 

E'm uma prl lan·a: un1 só desses cs ta.b clcc·imentos, fnYot·eci.do. co111 as va 11l:.t 

g·(ln.s dar.; insLiluiçõc.-s officiae. 
1 

d escnl})enha fiel e consci~nciosamcntc o t'cgimen 

e O."i pi·ogra m111as acloptados no Gymna~io NacionHl. 

:\Tão co iTespond.em ás nece sidacles elo ensino
1 

porque n cn'I IUtn de seus dire

cto~·r . ...;, :.; ubonlinanclo -~C' •ao syr:;tern a g:nnnnsia l e-m \ni.g-or na lcg i lnção escolar, o 

fc::t. po1· con \'icção, renunciando â.s ~uas doutrin_..t.· e deixando el e as proc ul:H 

secr( .. famcnte pôr em pratica. 

Perturba-Ih~~ mni' ainda o funccionu nwnto interno, "' in sta;biJiclndc constante 

d e seu pro(('ssornclo. VNla-lhes, fina 'n1entc: que C'Xerçacn a :-;ua funcção :-:ocial , 

com veJ·claclci:·o prove ito pawa o descnvol•vi mrnto espiritual dn nossa ·r atr iu, a 

sujr içft.o finan ceira e-m que ,-iv·r m e qu e n ão lhes pc umittc (-echar n llOl'IA á Jn con\

p~tcn ,t;:· ia e re-.c;: ist ir altiva.menlr a suggeRtões extranhas, que o~ fat.:a•u ir des centl.), 
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<le transig-ench1 em trnnsigencia, áS mais criminosa. concessões no l}rcparo e 

jul~a.nH.'nto de seu~ educanclo5.,, 

G'nnt rário ao rcg-i1ncn de (ICJUiparação de institutos particulares~ .n unoo. lhes 

concE"ded:1. a faculdn·dc de n:1.lidar exanH'.:o; e de conferir cli!Pl04nas <' gT~ios; e 

quanto. aos alLhmnos des-,cs collcg·ios, te ri an1 ele prestt1r suas proYas perante com

lni .... ..:Õ{4,"' nowc:Hlas den)tre o magistcrio elos institutos officiaes. 

Dirá talve>. alguem que lla completo cerceamento da liberdade do ensino. 

O orador cont~sta a proccdencin dessa atfirmação e declara que nin~ucm mais 

qul' t')le defende c<'<sa liberdade. como eleve se r entendida em U<llla soQil' dadc 

b·'lll nrg·n nizada. 

Que é, cum effeito, a liberdade do ensino? Em que consiste clJa? Um doR 

seus n1niorrs cl<'fensorl'S na tt·ibuna par\nn1E'Intar~ na impt·cn::a, no pamphleto. ('IH 

todos os ~eu~ €'!ó;C I'i ptos, foi .J uh's Simon. 

Pu is bcon; elle o di,z: l(a l i berd~l'd e d-e ensino con'Sit!j.te e1n abrir Cul·sos lh·rcs, 

RC:11 ;:lutorização prévia; não em fazer bacharc i~, licenciados e doutores''. 

V iJ·Iustrc p.ublicista argentino Estrada, ntl.S suas co n ferencia~ de direito 

constituc ional, syntheti~a ll verdadeira doutrina: 

".-\ liberdad e de ensino conRh<te em relação ao pae, no pleno direito ele <'· _ 

colher 11s doutrinas ,,o in[luxo das quae; hão de ser educados os seus rilhos, pot· 

mc-.<trc" tambem à e sua livre escolha. 

Tieln livam0nte aos proCex;sorcs, consiste no direito de diffundir as doutrinas 

quf" furn1cun o fundo de seu caracter scien~tifico c moraL, sem soflreret:n a cen

~urn. '-lo l~:.;tarlo. 

f; o cle,·ct· que lneumb,- á sociedade consiste em su.pprir a acção pri,·ada , om

J)re I)UP esta seja dcfficientc para proporcionar ~ n~:cP::;s ai·io s meios de instr·l

e~ão : (' C'll1 l JI'Ot.C'gPI' OS GllC'I1ii10S COntra OS QUC, tendo 0 dL'\'Cl' d~ educa l - OS, siiib 
n Pgligt•JH cs eu1 cun1prir un1a o'bt·igação tão ~' c.lg-rn :la. e fecunda>> . 

. .'\:es'a ultim :t hypotlwse. a intervenção dn auto1·idadc, no dizer de um notavel 

~crip tor, consiste «C\In obt·igar os pacs a serem paes». 

O direito que ·tem o cidadão -ele nbrLr os seus curRos. o dir~ito que tem o pae 

de escother para os filhos o colle~;:Jo qu r enten der, o direito dO a lumno de npt·en . 

õcr O}ld e e com quem quizrr, o orador {l.efendc com toda a e-nergia do ;:;eu e~pirito 

c ::::.dnceridadc el e seu cont ~ão; a pp lauclirá quantos fund~m C'sta.belcciiJlenlos c1e en

sino e:ecuntl a1io e superior, !Inas negará a efiter:t institutos as prerog·a tivas de que 

:::;e não dev€." despojar o JDstado, prerogativas que :o;ão ft .garantia de seu pro~I'C'SSO 

c do prop.rio ensino. 

E' ainda o ponto de vista do projecto do Sr. Ruy Barbosa, cujas paln vrae 

r<"~Ol'<lllri• á ,ca marn, porque Pllas cx.primen bem mais do que lhe poderia dizer . 

Criticando o decreto de 19 de .-lbrll, que estendia íts faculdades livres o di

l'eito üe conferir ~g.ráo;:; c as igualava aos .estn.belecim entos officiaes, escrevera 

t·.~? iil llf::itre ipubliei~ta : ~~essn diRpo.si~Ao. originaria n.liás ele um pendor generosq, 

ma' ln-eflt?Ctid o, .fun dayn não a só libl'rdade, não a só concu.rrencia com as Fa

('l.11da<le.s do E-.:,fcHlo, n1as. para nos t::,cn·i nm os da!' palavr·as ela Camara IFran ceza 

«mas n conl.rafeição clessns escolas, pelos me~m os titulos. pelos mes mos nomes, 



-312-

pelos nw moR direitos, pelas me~mas \~antagenR, inclu::.ive n par ticipaçàu nas 

prcrog·ati\·n"' essencia~ Llo potl r p-:..1b1ieo». 

O que es•a pr'(Pnção rPcl>tmA é não o direito de dizer cada um o que pensa. 

e pro(Et:Eõtr o que StlUe, t\Uts \1 lln ntar, o de obrigttr o puder publico, conl'itran

gendo-o a ucnn confiam;:a nnc nã tl p(Hle n1crcccr ao E ·ta <lo o ensino ne~t:::e-; €'1'>ltl

bclecimentos. 

O substitutivo recu~a, JlOrtanroz ao- l'Slabpl~eimento priYa ~lo~", o àirrito tle 

conferir gt'áos a<:ttcle•nicos, ma~ cstHb<'lPcc a libC'l'dadc elo t' H!"iino no.:; ma i~ :t mplo~ 

lin1 ites possivei.-;. ,, 

l·:rrtendc o o r·a lor que, o ,.Ndadcit·o ponto de vi,ta dn hon1l'm •lc E>tad., ~ o 

do nob1·e .Tulr.s Feri'_\-, em l('rnnça. 1 Di~~tinguindo nn instituição unh·crsitaritt clou..'S

n1onopolim:, penr;nYa que o do en"'ino lhe- paTeci~ ulil r ('nuncinr, r ese rvando u dos 

~ráos quP consideram f uncção i o aliena vel dn E..• ta elo . 

Firme nesse Pt''nsamrnto. w,~l'I'Y. int •~tTinclo com vigo1· no cl ~bafe da' ' Pi <le 

187ii. que facultava ás fa<!ult.lades Jiyn~s a colla~ão de grãos, aJH~>C'tltou duas 

e111endas, a -prilnC'int conCl'bicla n~tC's termo:;;: os esttl bclecienento$ r as assoctn 

ções de ensino saperior r~conheciclas poderão. com autorização especial dn Go

verno, adquirir ou -contrnc-tar a titulo onProso P l' l'CCber dons e le.g}ldos llO .... tl'l'

mos dHs lei.; exi>;lt'nte.<. _\ decl:nação de utilidatlc publicu não poclerft. >'N re,-o_ 

gacla. si não po r un1a l<'i . >> 

_\ outra, r<'digida dl' accõr,lu com .Bnrduux . e tabciPcia que 11Sú as racul 

fln<ll'.;, do l!;,tado teran o tlireitn dt' conferir grãos. Os C"tlndidato::.; aos grúu.q dus 

faculàaclcs do E ·tado sãn dispensados ela inscripção c as"iduid atlc, ·i justifirn•rcm • 

condições pquh·ai<·nles nas faculdau ·'S livrcsn . 

. lu.;,tificancln e::sas PlnenJaf:i , o notoYPl esb.uli~bt da ~a TI~:publica de~etn·n l vcu 

sua-r; idfloa-.. com grande cn··rgia. c-;u~tC"ntan<lo principalnl"ntc a thesP d e que a 

alta cultura exigP l ibPrdadl". tl l<lS f'xig~ 1atnbenl n1 õ..lÍltl v igi lancia. do E:'tado. O' 

qu<' os gl'ã.o.-;, st·n1 a ,gttrantla Uos pnd<'l'*'S publico:::. não sãti \·erdndeiramcnte ~táos. 

E:::se ~iscurso qul~. no diz~r de Ju1P~ ::-;imon_ (oi não súm nic sabio e elH

qu{'ntc. mas proba.nte. pr·oduzi ~r tão .funda lmpn•ssão. que Du·pelnlnup e :r,.abou l ayc 

se d i,puzcr·aui u côml.ratcl-o. E a ld cl~ 1875. npezar cll'«;a ,·chementc O!l!lOSit;;ão, 

foi votada pa ra ~er dahi a pouco. em 1879, r<'voga Ctl por iniciativa do ,pu c•ui

rt<'nt,, impu'.;nador. Jule l't'tTY, <'n tào )Iinlstm da Ir11;trucção Publica. 

Sun ca mpanhfl foi vig orosa e b1·1lha·ntr . .PI'·'Sidi.ndo a rpunião da~ socieda

des sábias de França. JFc l'l·~~, que j á ha,·ia nprpsenta do o project.o . a siln fa~lotY'l: 

«tT!<'i\'indicamos ~ rci\'indicarem os até o fim os direitos desconhecidos ao Es

tado <'m •nater ia df' ensino. Es c dire>ito de preunin ,'nckl e Sõ..tpren1:1cia que nos:;os 

pais cl amaYam excellentemnte o •podcr do .E, l ado na eclucn.ção, nós 411eremu· 

manlcl-0; não quer<'nlo..-:; o tnonopol io, cou1o falsamente Oiz~:m: nuts a fiscaliz~lçào; 

não queremos sujE•ição, n1os; g;trantias . E e~La.n1os <'<'rto:-: do successo final por

que, <'IH Franc::a, empre se triun1phn, qunndo se tecn= G<' un1 lado, o apoiu na 

traJi~ãt nnchm>:.. &. nt hts ~onstanle ; d o outro os votos e as asplraçõ~s ''"" mais 

n uthenticas do ~·~pirito nlotll'rno. » 
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E' certo (J;.IC a opposição Coi tenaz e '\)J·ilhante, prin.cipalmente ao celebre 

art. 7° refer~.:nte ás congrC'IgA.ções não a-u•torizadas; mas, Fcrry declarava com a 

pn~t:gia elo hcn tem de g·ovct·no: 

<<Ficai certos: senhores, o governo cst~rá. firme; não es n1orecerfl . >> 

SI)'Üller1 rela tanclo o J)arccer, nE-Rinl se ,prnnu.nc.iára: 

c< A lei a-ctual não é uma lei de rea cção; acha cone •d i da a liberdade, não a 

reti;.~a, contenta-se em organizar o seu excrcicin, e nesta. orgnni•znç;ão. asseg·u rou 

mais :;érias gara•ntlas ao direito inclh·idual qUi' perte)lcc a cada cidadão, r(.\':;tnurn 

e salvaguarda o.~ dlrcitos ·do poder pu·blico, qac foram imprudentemente sacrifi

catlos. » 

Discutido a1nplamcnte nu SenaJo por Bc1·nnger, Dufaurc: Cll'mcnt, Simon, o 

projecto teve rej eitado o art. 7° , e sen do acceitos os demais, -tornou-Sé a lei de 

lS de :MítJ·ço de 1880, que cnccn·a os tre' principia-s c";enciaes: 

I . Dá ao Estado a collaçào exclusiva dos grãos e, como cons~quencia , obr iga 

toclos os candidatos ás 1nesmas regras no que ·conoer.nc aos pro-gran1111as, con

dições de idade, de inscripçõe", de traball10s praticas. 

li . Os estabelecim entos li1•re~ ele ensi·no Stllpel'ior não ,podem, em C<1SO algum. 

tqma r o tH~1lo de universidade e não podem s er reconhecidos de ulilidacle publica 

si não .por uma lei . 

lii . Poc1cm ser abertos cursos Isolad o;;, uepnis d>l rcme.~sa ao reilor ou, na 

sun falta, ao lnspectol' da academ ia, d ~ uma declaração indicando os nomes c o 

domicilio do autor elo curso, logar om'le eleve .[uncc.ionar c o a~sa-mpto que cle1·e 

ser rratado. 

Declara, conc!uínclo, ·que não s~ afastará cle,;ta linlHL e cntendenJo por e. t.> 

fôrma a liberdade de ensino, dando-lhe esta cx-ten;ão, julga que defende malhor 

c m ais clcvotada,mente os inte1·csses da Patr ia e da 11epublica 'Bra"ilcira! (Jlhdl? 

bem, .; 'lnnilo bem, . Bravo.<.r. Pctl7ncr. no 1'f!.:Jinto. O onNior é r:nlo,·ostNH'Cntc / eU r L 

· tcu:lo por todo.\ 03 Drpnfarl<J3 '}J1'C8enf e.> .) 

S· J;;S::i.~O . I 11!: 29 DE OUT\01BRO 

O Sr. Virgilio de Lemos (11W11imento ge1'al rle attençclo): - S1· . Pre

~dõcn te , becn pcr·cchc V. ~x., ·bc1n comp rehenclc ~"'S I a illu~trc HMl'tllblén qu e é 

cle1·eras clifficil c esc.<1bro><t a .min·ha situação neste momento . Drsaff~ito ás li

d ts l)arlanlf:llltnrcs, ave se por inclo~c ás po~içõe::; C.e ev idencia c de .. ~taquc, comu 

t•c:; ta, t•m qut: t::ão elementos (1e victoria a .po:;s c:- .de si me~n10, o conhecitnento ê.o 

a,;sumjJto, o racioein i<J ;t<1estrado, e a palal'l'<t f>1ci! e dil;;ciplinadn em todas a• 

moc~alidadcs ót eloquenci.a, é natuml que cu me sin·ta conturbado prlo receio nn

tura·l <h" unHt csh~éa inreliz , e que .eu 1ne sinta a turdido antt"' a n1ogn itudf' do ilt-:

s umpto, que ora se discute, c s-ob1·e o qual já .~e pronunciaram, elucidtlndo-o, com 

os ful~~.. rers ·c~e seus talenttM peregrinos, os or('tdorcs notBvtds, -os parlanl e nt:u~cs 

nb~llzar:os, Ot-i prnfíssio!ia0s con1petcn·ti ~sinH's, que ~me precederam, e tão a1to ale-
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vant:uam o nin:·! scientifico clest(' clrbate. ~\1.as. Sr.s . Jh•puta .Jr.:-', por nnais nilida 

que ~e me revC'IC a con~c i c~c ia. c:..:1 propria inferioridade, não n1 e ~ licito. em cnL 

niJ<t ü·.piicc qualidade àc- ,iomalista, ele profe.s.s·or c de rcpre~cnt.tntc dO culto c 

§(<:rioso E~taC:o da Ba·hi{l, queclar-n1e silencio . ..;o, furh1r-n1e ao de\·l'r ae colla.bQ

rnr co n1 vosco 11e'ta reform•:l. na ela•boração ela lei que cu reputo o cO<Inplemento 

n~cr.ssario, naturnl e inSOJi:lhn~ovPJ elo g1·ancle P<lcto politi'!o, que legitlmou a 

1ncruPnta c Jl1o:noran?l jornada ele 15 de .~o\·e.mb ro, e que orgt-~nizou, no pair., :1 

existcncia legal c:a.s inc;ti tu içõPs repn1bJicanns e dcmocraticas . ...-\ssit.~n. ·no ilnluo 

cumprJ ~nrnto cle:-:se clcycr, r11 ane (!Colho á sombra tla ·n).sr-;a bcnevolencin, na CCI'

tP.-.'1 em qu e estou de que não n1c L.c-san1pan1 rris, EU*PPI' inclo a.~ in numeras dcGcien

c!af.;. <lo nHtl prefHll'O, e concl :'crndcnclo co.1n a.::: n1uita..,; falhas da en in ha exposiçào . 

1Ja 25 onnos, pr -::cir-:an1c-nt€', SI'. Prec-:idcnte, no trabal·ho nlai!-5 notavrl que 

8.inda r.;e Cf.iCl'f'Vt'U , em 1in: .. ::ua ·portug·ueza, sobre o assun1pto, que r:;c discute, o 

el'ninrntr Sr. I ·c.nselhc i ro nu~- Bí-lrbo!':a, re!ator ela C011lnissfto ele ]nstrucção 'Pu

blica da 1Cüma l'a elos l'Pputado~. em 1892, debucha,·a, 11cslc. tl'aços inc]('lcvclmc 1te 

~ombri s, o quadro arff~ i cti\·n c:~1 instPucção publica no ~Bra.-sil: 

'"-" YCI'claclc, S1·s. J)cputaclo.s. lé que, o en,;ino publico cslá á O?'la elo limite 
1JúS8 iVO a 'llliHl. 'ltiCtÇ·lo que se ZN'C-SIIIne l iVrr e c i.vilk~nr~a ). é que h a dccadcnc\a en1 

\'•.!.l clC' p r ogre.'isn; ê que ,~;,OP10s 11m 1Jovo ele an. a..l"pha~o ctos_. c que a n1a~.sa. dclloo, ::;e 

,Jccresce, 'é un1a •p:·opo!'Çilo ê.esc:.:peracloramente lenta; !é qu t: a in • ...;trucção aca

demica está inji?li l wncntc· lnnoe do nível -'<'iPnlijico c~cs ta icl(l(l.e; 'é <Ju•e a ins/?'11-

c<.:·t'io sccH?lX1Cl.'l' ia ojje'rcce· ao ensi?JO ."l1l }JCI'i01' 'lima ?nocicla:cle C(ula ve,~ ?nC?IO .~ JJrC-

1''"''cula jl(l7'a 1·ecebel- o: é, C)Ue a instrucção popular na Côrte, como Ms JWO\'ln

cia:-: . não paro;sa ele 1.:1!11 rlesi.clf!I'Otnm ). é qu e ha sobeja mate?·i.a JJOra no.~ f!?IJChennvs • 

ele 1 f' 1'[)0nh'(t c rm.zn·e.oo.,·mo .~ ltr?'l'oi cos esforços 7J0'1' 'llmCl ?'C.hnb<i.l i-t açcfo em, be1n da 

qnn7, ~e ncio q11i~e·nnos deixa,1· C))~ c1ll'vic1ct o n0-9SCt. capaaidaclc 1nental_. O'!.b os HOS

sos 1.1·ios) cum·pre ncio 1'CC?La1· ante saC"I"-i,ficio nen·h'iL1lL » 

1gr;tas palavratS, Sr. 1-...rcsiclente, t?1 n1a.i 

pac iente, demoracl~, 11l'ofut1l~fl. eloquenti.E~ima c~a 

do que ellas r.1 in ~ a , a det110n:-:tração 

dolorosa ·vct~daC:c que exprimi:Jt.ll. 

itn.preSr~ionaram f'ntão rfol'tCntenlc a consciench.1. nacional, e fizerann vibrar com 

•:erra intcnsit:u ,le a fibra sempre afinada do nos.;;o ve1·boso ·pa triotis mo . IPol' to

ela a 11<1rte, nns casas do par:an1cnto ·bras.il (\ iro c nas a..sseon'bliéas ]egiS1ativM pro

\"'illt!iaes; nos artigos dr cOJnb<lle da i-mprent-=a popular c nos artigos ele ou trina 

da 'iau p1·C' n~a sc icntifica; nas pl·oducções da vid(l a.cadEnliCa e .no ?n.eeting.9 P0-

1itjcos; e411 toclotS oa b3nquPtcs da intPl!igcncia, em sumn1 a, fo1·a ni .Jargrumcnte dis

cu ticlas c patrioticamente ann:~,-<aGas a- t>hesc;; elo nos.<o rana.lpha.betismo e ela 

clecllllCncia elo e11M110 ?WCiona!, rfo Ílletcl.irlfi}C/. r/evan.tamcnto cl.a 11W1Lia:li .cna.de b?'a>i

lri?Yt e ela ?t1'(/C'>Jiissima 1'6Sirt1t1'C!ÇÜO elos 1Ul.SSOS jÓrOs de narão 1/JI!·rç e &ivi l izada. 

Ern () a UI'C() tetl1J)O da agitação albo1ic ionista, scg·uida de perto pela agitação r e .. 
<I•~rulislo e republ.ica·na. Abolicioni.<ta<>, feclcl'ali!i't:as e republicanos, con ·oante o 

~Jgno de ~eus rr;tanC:arles, flc su as bandeiras de cccn batc, não vacil!nra n1 em o.t
tl'ibuit· tamanha infcliciclacl•' á influencia 11Hasta elas instituições que Cl) mba

[IQill. (A 7Jo ia clos.) 

Vinte c cinco annos "ão decorridos, s .. s. Dcputttclos, C:epoif' cl(l fol'midavel dé

"''t:leia elo Sr . nuy ·Bnrbo«o! Durante este largo espaço áe tempo se Cixcram 
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gr~1n·~ ~·s e C'xtraord ina r ias revoluções n e .... te pa iz : abolio -sc a (\:~craviclão: abo~ i o-sc 

a rN.Ilrza: •abdlio -sc a centralização adm inistrativa, prat icou -se e1n larga escal:t 
a politica ria sc• i ta poB i t iv is ta , (lccrctaraon -Re dezenas e clczena<S (, reformas do 

cn.in<>. que,· nos tem pos da ::vronarchia, q uer nos t empos da if:.epublica, toda.· eJ _ 

1as tf'JHl t•ntcs <t op r.::tr a !'(:\hab i litaçã o elas lcttras e da n1ental.i~:lad nacional. 

lEjs. ·POPéin , sen·ho.res, que n Esse anno da. gTaç:-1 . é.c 1907, se .rrsol\'C, por ini

c iot i1'a patriot ica do i Il ustre Sr . M inis t ro elo [nterior, dar u.m novo ha·lanço :'\ 

situa~ãn elo C>ns ino no Bra . ..;; i!, a fim d.e refon11::t.l - o. o ·hon!'ado ' r. 'I,e ixcitu lBran 

(l;ln, 1 ,•lntor da C0411;ni.:-'Báo ci.e 'l ns:trucção ·rublica desta C(l1nara, etll um trllba

lhv dm ilar claqueHc que escreve r" ' I~U)' ·Bo r'bo.<a rm 118 2. synth<>tizou o f'f:taclo 

CepJm·a\·eJ da educaç:fLO naci on:1l, ·l1C'StC' quadro 1ugubrr ·cocno um dobre a finn

{l us. ·ou co.n-:o un1a SC'ntenç:l C mor te: 

<' l:nu li l n o • .::. parec0 nccentuar a ·urgPncio. 1€' n necc.-.:s i doclc <le oppôr utn p;qra

c1rir<) {t dcso'rgr,u i:~açcio) â a;ILftrohia . cí ccmfnsrl o e á 'iincohere-nc ia que d.o?nincun 

?l.cssP dC1Ja?'tam.Pn l tJ n rl?Jii ·ll i s f t•o Jivo. 4·\ op i ni ão publica, por seus org:ão,,.; C0t11pC' 

td'JtP~, já 1.;< \ te-ntPou o a.J.a r ,.ue ri a coiiSC'if'nc ia 'lWJ;·i.onal em, sob'l·escHto ?Jelo jnt·u'ro 

(]CI~ i'rl.c.; / i/ H ições cu j as r oi.: r.~ ·11 o solo .• ... ofm·o .. qltC o omall1J h a bPt i.sm o c:nge?'l<l:l.J'CL) n.ãd 

( ~1('r,ntt a m Reiv rr q1te n .;,; o.vívcnt e c ·robus teça). o poc: I' pub lico~ pe los Secretarias 

rlo Tnr.'r ior. t·rpf't i clas \;ezes, tfnl o::tr.;sig·n<l·'a "lo, al i á:..; ·pla t oniC(l.nl entc, nos relato 

rios f• n·'.: ia cl oo ao ·C0ng-re ... so. que o bns ino 11nb! iro não 1J088Cb de wma, Jcwça que 

aPittcl 11 ]I.Taçân . expo?u1o- a a') ?'irh rulo e no ViliOJencLio .; n1c.sh·Es e clU-:;c i pu!os. c afi -

11<11 to<lor; -:lque:·ics que, (l.}>hr i os ou li-bertos elas utop ias dC" ·U<nl i n tcrnacional i n 1o 

ehin1CYico, Ii d anc~o co m cou:'a.-. elo ens ino, cnnSC' L'Yam racl icallo no co1·ação o amor 

.. tla lU\tr ia, ('~tão accorcl cs €111 q.uí" a 1'CjoTm rr 1J01 ' cxcell enc ia . 110 uct v.a.] m.on~.enf D1 é 

a rlo iJPd rucçc7o •pub lica . JP'Dble mn que d cvr SCI' enfrent a-do com clcsasso111.b1·o c 

q·c-sCI/vido co1n jlrme:;a . >} 

on,, iS•rs . Dcputa·CÍ<>.-<, antes el e tom ar em mãos. o p 1·ojecto de reforma que a 

il!u~tJ·a ua Comm i.<são cie In"trucção pu-blica, c:c•,;cjos>t de intc'l' JH'Cta.r os intuitos 

el o Sr. .).1 i.n ist r o elo Jnterio·r e n s n1ai s VC'hf:'tTI<'ntes a~p i raç;ões elo poiz, ~.::ntrcgou 

ft t~pr0ek1ç;ão desta CasH antrs dr :-:u:tJn1cttel - o a u;n a ana·l~·""c amiga, rnais •n i -

11Jd entc e ri g-oroF:a. pa~·a apu r ar o qup C'llr tC' m cl(' bom e o que pQr:sn tflr d e rnáo 

e l'O.lei ut vel .. . 

O S 1:. T EJXE JP..A iBR."'.NoAo : 

{) • .,;n . \' J RGlLlO DE LEMOS 

E<>ta é a collaboJ·ação que nós <J UeJ·cmos. 

... eu que r o solicitar a attenção cl e~ta il:us-

Íi'&d;t c.t...~CJll bl'é<t pnra un 1 facto gTãJVi ss inlO, t ão gra.ve e tão sér io, ao 111 EU vcr 1 

Qo .. Ja11to o de q ue s-e occupa!'<1n1 os ill u.strcs rc!atores {:a,.; con1oü ssões pa r laanen

tarr,o;, ur 1882 e de 19107. S im, é bo m " " ''clacl~, senl1orcs, que '""-" il~<t i tuiçõcs cle 

nlocntti.ca c..; não encontram no solo Ra rn r o do ti no3.l p h;l •bctiSt110 sei\· a que as <1 v i ven

h· e lDlnh.:;teça>l ; ·é bC'n l vr rcl acl.e qu-e o uct!..Ial rns i no pu b-lico é (<LIIlla farça que 

avilta c pa i z >>
1 

na p.h r ase cruel, .tnaR vercl<lCle ira do Sr . 'l"'c i xcira IBranclão; (! ben1 

v c r.:~ ·acle, scnhons, q u o «nós son1os un1 povo de a.naJ·p•ha·betoS>>; ê h €'n1 verdade 

q:.tc ·llo)e, co mo l1onte m , «h a sobeda m a teria pa ra 11(){; enchermo, ele vergo n ha e 

enl}) i.'\!;(\t'lll<JoS heroicoo l€'~(urços para u•na rchabilitação ·ur.;en tissi tna, "'~' nã? qui

h. t:: l'nl<JS cle i.:\:ar crn du vicla a nossa capac i·dacle menta l , ou os nO$;"iOS brio.-. de n a

ção que se presun to l i vre e c ivilizadfl)>, n o Fentenc i a.r i nappeiJavci do Sr. Ruy-
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B:-trbo,:a. (Apniac~ns) . . :\fe,.;, 1S1· . ·p,.~~iJentc. (ttmbem é vcrcl ad~. qu ~. c:ura ntc· o 

er-:.;J:l ço d e .2·5 ann~, nos t c tnO!-i re velado absolub1mcntc incapazc <le j ugu:a.r o 
, tc::-ivel n1 al que nos in feli cita; de extirpar o ca .. ncro que, <1c h a enu i to, vrun cor

"C'endn o:.; C'h:tnC'ntos vitaes Ca Nação, qup .e~ tâ carbonizando ar; JJUltnões ela Re

puhlira, c proC:uzinclo Cci!'=:1. c o usa inforn1 e. bA.~tfl rda e hybl'ida, QU t' tc.rn s :cto -ean 

t ntltl o paiz o !'C'g-in1en d r~ !llocrat i co, o toi:VStema federativo, justa <' insh.;te t1tt•n\l?ntt~ 

R püàado de l'r g·inl en da frau:lc, de systen1a 'Cl(_Js oJy·g-R rch ial" r eg i onHf'S. ( Tn~ram. 
·'e ~rwios aportes.) 

O SR. PE·::mo MOA CY I<: -V. l!:x. ,·a i cntrnn,lo muito b e m na qucstã ... 

O SR. Josf.; CARLOS: - Eu j á Yi qu e e,.;te Deputado trm corage.m para d<ll" 

n r:on1 c ár,; co usas! . . 

O SR. VJRGl LIO DE JJF-)1 os : - Porque, Sr . Pres ici en t ••, po r(]uc h ão f a lhado, 

utntl· n uma, toda:-; as t ô! !lt:lti\·a:-; <'11lP!'egêHlas no sentido d e ex tingui!' o tl~t'l'ivcl 

'l'f•M'btu>J que n os infecc ionn , e cujos funC'st L...::s h11 0ti et"fC"it~ sc:;,ntin1ns, palpuntO!'; e 

·lí'n un cja nlo:'i ? Qua(ls ns ca·nsas, Srs. Deputacl<X'i, da bancarrota ,. e i·gon llcs a de 

t t"~ .. :as Ut:i !'eformas C'.nlpn~he:JHlidG$ c cl ec.r e tlldos PPlo Go\·crno á.a Monarc~lji:t 

lJc 1Gorerno d a Republic1t, pelo Gove rn o da União e pelo.-; Governos doe-> I~st~l.

dVH '? E~...:t a , srn hores, a UH'U ver, a prin1c ira. indag·a ção qu,•· th" vemo..-; [azer. a. pri 

JH .' irr .. QU(' lão que d ev e tnos vcnti~<lr. e nfre,ntdt' e l'C'.Solvcr, e.nt .. ·~ Jc porn1o:: nlàt)., 

r t:!{O l'nlaC.ora t·' no scn· iço elo en.~ino. ( Apoiado,..) . O pr:tntl iro cuidaUo <.io nla r i

nh<' iro vrcvi <lcntt.~, que s ftrreJllC'Sria ás in cer t ezas elo -pégo, ê conhecer os flal'Ct-io 

onli nc1ufragara m os tn a reantcs in L':; p e rto~ qu o pt'L'CCJP r<-H11. A 

IH.nha prcli 111inat·, Sr. Pre:-:~rlente, ê, na csr-;cnciu , a 111 L',-;ma ques tão qu ..; o ll!·ustrc 

~w.· A ugu sto de Frci t:1ti formulou aqu i. quando intin1ara o honnulo Sr. T êb::eit·o. 

•Urar -d ãn :1 diz(': - :he qu:tl :.t <qJ""YC'llOlog ia das ca u~as•). quP hão produzié.o o df"'·

crE>dito elas rcfonn as do c.ns ino . A n1inha pre.Jiminor é (.:\l)t'nn • ...; n1 nie; -modesta. 

J l~ mr1uanto ::i . l~x. i nvadindo o:; pát·atUOci nebuloso:-; ela n1 etaphysica, lnt(•Troga 

.r-:ub :·c o que ha de 111a is transcendente nas i nC:agaçõer; do lh! ll• .... tlnl en to , - o. ~q)SY 

ciJUlosin elas caur-:ns», l'U 111c pt·emunr,, para o / CITe à / f'ITe em q ue qupru Jnar

cl lrtr, C\).111 i-l barra de ch unlbo .<]c (! llC r .. ,·llou H(lCnn, l' Pl'ÇO ap ~n a~ a in~Ucaçào 

::; u "' e nun1e1·ação àeScSas causa;:; ... 

IL:esponde n do, Sr. 'Presidente, ao D ti[JUlaclo pela na.h ia, attribu ira o Sr. T e i

xeira Brandão os d e::;astres d e nossa::; _;,·(' founa s do en.-dno á.:; int L• rvençõe~ incle 

bita;o;, no meca nismo .acln1inistt·ativo da jn~trucção p n-p·uht ~·: daqu i llo a que elle cha

mou o ·(, poder politi con. Longe de miln n cg·ar a ex i tcncia de· as int~t·,·en ~ões 

perniciüô3s. Esta Canütra m esm a i.t'tll no HSSL•npto, gr,tndi':S cu lpa s n o C<lrtorio, 

c, en tre outr.n =--, ·a~ ela~ continuadas .con ct•s:-:õ ·s lle ·putzos pa:·a examc:i parcdhu1us 

de pretM ratorios . ( Apoiodos.) F.stn, porta nto, é uma das causJs do mal ciu •· que

r emos 01nbatrr; c d C\'r-mo~ k\' :tl-n f'Cn cnnta na refc..rcna. que projecta mos. :vLas 

cu não p os:-: o êHl mitlir que f.iCja a só, a unicn: o1.1 n1csmo a caus<-1 principal do 

dN-ia...; tre que d plor.amos e que :·r mos corrig·ir. S.i •a ca.usn eln bancarrota ele )10EBilS 

J'('for nuts é uu1a só, c n5.o c:-; tá" nrl!as, nHt.:-\ tão sómentc m um (' ]emc nto exte-rno, 

P. em· U lll elemf'lnto rx tcrnu conhPc ido, é contra -este .. c não contra c·Jla.:-:, que se 

<1(•\·rni ,~olvrl' <le P l' <' ff'lre·1c~a as enprg·i a::; ela nos:-;a activichltlc re fo rma 1ora. os bon.s 
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e,timulo.> de nosso mais sadio 1Jatr•io tismo. (A2JOictclos.) Deixa: intacto o elemen to 

corrup tor, c dar-lh e, com uma l'Clforma no\·a , um novo 1Htbaluan v it re, unta nova' 

<Zni ma v ili .s, será tudo ~:n c nos .p ro mo\·C'r com ·crieJade, criterio e prcviclcnc ia a 

re;;ellf' ração do ens in o na cional. (lljJoiaclos.) JDm todo caso, Se. P1esidcnte, já 

conhe.:·e mos u t11a das ca usa .. .;; do m•a l. 

.r:cpe!lindo a expliCHÇão elo illustrc nela tor ela Commiss ão el e In:<trucç.ão 

Publica, o Sr. A_ug·u...:to •cl(lo FrC'Ha...:, cuju ncntc Pt:Ço Yenia para d eclinar. p roc urou 

dc.sY·iar do rcpocler politico)) o g o lp(' q u e lhe Yibrara o Sr. 're ixci=.~a ·Brandã o, pnrc\ 

fa~t·l -o cahir em ch(\iO n::t Cihbrça elo prof('s so raclo, a qu em S. Ex. accusou de 

rlesid ioso mo cum pri me nto de SC'us d0\·c r es magistcq·iaes, c ele .conclesccnclcntc nas 

banC'ns ele exla·m r e julgnm ento. 'JD' uma outra causa do r..1nl q ue l}) r ofli:garnos . 

.láma i"' t' U nc-g:-lria H existen cifl, n0ste paiz, el e m áos e frouxos profcsf.lo:·cs: RntC's, 

Srt-:. J) C'ri utadoR, r econ'heço c affirmo qu e cllC's nbundam e em grande e:Sca la, · enn 

todos os t•a mos do rns ino publico. [\ •Ias pO ~t'i O tnmbem }1Cfirn1nr r ga ranti.r qub nem 

todos o...: r c.p resentantes do magi tcr io nacional :::;üo d rs idiosos o. conclcr-.cendentc~, 

e quf' muitos cl cllrs , ns m elhore~ talvez. trrm sido victimas, que;· de r eform a:-: d e 

ca:ractrr p ssoal, quer d e ndministrrtçõ C\s in, patr iot· c n-.; , qu e ·lhes não sab em .t c :' O

n lleC<'l" (' compens.n 1· o::; bons ~forços c a. clrclico3ção, lrYand o-os á ap ::t thifl em que 

:tpod J·o co m (Apoiad,o.<); qu er final·monto . elo., planos cli spnrnta~lo" el e c~s ino que 

Cf'rt nc:- rcfo~·maclorc . ..; improYizil nl pa1·a dese:-~p e 1 · o cl r mestres. e discipulos. 

D~ixa 0, Srs. Drputa d oF-;, qu e: r rcoJT('ndo â minha propria exp('l"i-Pnc i:a , (' tl 

tnc utiUze cl C' elcmrntos e provas que dC' mon,.tr}1m cabalmente' o rn eu n:;serto. Cnnt o 

pl·ofesRor ele Dire ito Jnt t'mnc ion nl que ~ou, na Facnl.flacle Liv ·re ele D1r6to ,1:1 

RahioJ pnsRo ~asseve-rar-vos que ns l e nte.~ d essa clis.-:- iJJ,lirra luctac11 com jn r:umeras 

diffh~ ulcln-clrs em ~u ns funcç;ões tlHlgistel' i~ ·Cf:: , .gTaç;as á or g itniznç;ão do J)lano de 

estu dos C>tabclecida para o" institutos j u ridicos elo paiz. E' que o reformador (lo 

cn~ino ~upc rior. ·pôz. no elenco d1a s di~cip1ina s a c.-':itucla.r no segundo anno~ a cadeira 

ele (cDireito Intc!·nac ionnl Publico c Privado .e Diplomacia>>, con junctamente com 

a carleirn ele «Dil·l'ito ·I'ublico c rcon.,t itu ciona l» c com a cadeira ele «Direito Civil», 

primelra p . .artc. O Dirt'' ito Jn terna ~.:- io-nnl Publico, S:·. Prc!=;id <:'nte, pre::; uppõe, em 

quem o eshHla o co nb cc:ol C' Ilto el e prin ci pias c doutl"ina'S f unda«lnenta e:" que se 

apren dem no estudo do dire ito po.liti co . ou, si lHeferem, o elo direito publico e 

cont-:titucional. Como esperar tal p;·e,pa l'o e m moço.s que ainclH não estudaram· 

e:~sa. cl i sci•plina C" qu0. no inic io elo curso Jectivo, apcm:as en1:.-eba m o aprendizado 

d-e sua:-; prin1 eirn.;; noções! ele s eus pricneiros Tllclir.nrntos?! Esse e rro do nosso r e

forma dor obrigt1 o ,}ente ele cli1·eito inte~11a cional n de::iYlar - ~e ele quan do PUl· Y'CZ, 

da rota el e sua -disciplina , para proporcionar aos alu.mnos. em mnter·a s alheias 

~ !':Uf\. cadeira, cs conhecimentos ,proped euticos qu e C'lles deviam pos::..u lr. 1na::; d P. 

facto ·não possuccm. ·Dahi se orig innn1 d elongas, cles Yio .. ~ , pcrturbaç5es. que p~:eju ... 

c1i-'am 'ensil'elmente a bôa mnr.eh a c a pro.pria extensão c inten<iclacle elo ensino 

a, m ini ·brnr. 'De qu em a cu lpa. S1·s. Deputa elo>, elo prOifeBRO r , ou elo ,. c-(OI~nndo·,· ? 

Não . 1nenos cl csa.gcitacla, Sr. Presidcn~, se m e afigU!'a a exigencia do ensino 

<1o clireito internaciona.l prhado no segu ndo anno. ·Tendo essa dí>ci plin·~ por fim 
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e~pccial dl.'rimir os co!ltfliclos que se po...;tiH !ll ul;.tnif e~tnr cnL·c lei ::; d e ~olJ••rankt.s 

territoriacs diffcrente, em u&<umptos de direito p:·ivado c até mesmo ç1e cPrlos 

ram<k:i Uo direito publico, não deixa de ser curi oso que :-:c m·a nclc ](' c ion:H· tal 

diK. iplina a alumnos que ainda estão aprendendo a primeira pa rte do d ireito ci\"il; 

que i gnora m cu11 plctamente as restantes; que n en h Ut!ll con hec imento possuL~n1 

elo direito COQIIIU c r cjaJ, que ~ainda. se 1não enfronha r am 11(.)::.; p.roblemas attint.•ntr_-; ao 

dircllo proce<sual. Que cul.pa lcm o professor das fultas c deficiencias de t:m 

tal "'"ino·> ( AjJOiCI(/IJ-'.) 

;.\Iand ot o nos~o rt.•fonnador, Sr. Pre...;;idcnte, enti inar aos alu m no-'5 do p~· - ,_neiro 

annn el os c11r·cs j urídi co •a clifficil icna disciplina ela philnsophht elo direito . 

·M clh ol' do qUL' 'U :->abc \ r. Ex. qUP a philosophia jurid i.c-a n ã s fez ou não S.f 

l~st:1.. fa::t.enclo, porqtH' e'ila é :l inda uma :-·ci encic:t qu;ts i in jiCJ' i., não para figura.!.· 

nn vestíb ul o nHl~ na cu pub da jurisPl'Udcmci'a. ( ..J.poiodo.s.) QU•' philcsophia do 

d ireito qtti:l <J nosso reformador que se en:-; j nassc n o primeirn anuo '? ~i dermos 

ass ~:.• nti tnento á oríenr.nç:ão de Ilcrbcrt Spcncer com refcrencia á philosopbia gl'ral , 

c appl ican::nut:; a sua doutrina a o o;·gani.smo elos e::;tudo.-; 'j u.rid ico -philo..-olllücos, 

como quere.n Leovigildo Filgueil•as P outr~s . é bt•m de vêr qne a philo-ophia do 

direito só poderá ser a unificaçã o, ou a synthcsc ·uprema elos con h e,_ imentos 

]lnrci~H'=" ~.JCJui rido~ nos varias ca nl po.s especia lizado ... ela ::c:encia elo di re ito. -:\l ;hs 

du que conhec itll entos juridicos irá o ncophy to da ju,·istHudencia aprender a 

u n ificação, ou a supren1a syntheseJ si elle aintla não po&sue con he·::i tn en to algum, 

c JJJH } ensa ia o privnPiro pas."'o, i n certo e Yacilhtnle, no c."6tuclo uril , mat':i t11n tanto 

Clri cl o, c , cl~ alguma ~ortl' nnacht·onic , do dirC'ÜO romano?! .compul..-ac qualquer 

clOti, tralndos, es tudos ou trabalhos dos moderno.,; culto res da philosop hia do cli 

:.·cito, c a primeira c·ou'n qtH' YO in1pre::::siona1'â é a. lu ctr.t que enlrc cllr-~ rcin:1 na 

dctt·rmi,nção do co nceito do methodo, da ol'i entação c do 03mpo de invc-r:~,lçõc.s 

da i ntcre:-;sctnti~sinu1 discipli na. 

O Sll. _-\r<THUR 0HLA:>.rco - E' um a verdade. 

O SR. Vll:ClJAo J·E Lta.ros -· A q ,, 11 acO<npanhareis? A Irilio Yal'!l: -;u a 

Gi.Jvanni Bu,·iu'? . \ P ietro t,'< .. g~clo, ot! a iF;:aganane? .t\.. A.lessanclro Levi, ou a 

Lrovigildo Filguc:ra<? A Syh•io Rom ero ou n Giusel)PC C>l r le? Tom<:! mos <l os bri 

lhante<, originaes '! profundos estudos de Iciiio Vtanmi. Como CCI•nprehenLler e'lle 

a d\<ciplinn que o organizador do no~so ensino publico mandou lrcciona J" no pri 

rnPiro anno elo curs;o juri dico? ((.-\ phi!oso ph ia elo dire ito, e n ina o p:·ecla ro c douto 

profl.-..ssor ita l inno, 6 1t sciencia que, integ rando a~ ~c i encia.s j ul' iclicas 11:1 unicl:td e 

dOt:i seu"' principias mais geracs! prende ao me· cno tt"mpo o direito á. ordem uni 

v t rsal, rclaliv•an1entc á 'CIUfll lhe ex.plicn a for m Jção h isto:.·ic~ na ::;ocieclacle humana , 

e lhe invc~tig:1. do ponto d e v·ista. cnoraJ. :1~ cx igenchts nacionnes. >> 

Ora , S1·. Presidente, póde isto ::;cr en~inaclo no pri meiro an~1 0 aos neophy tos 

da eclenc iu jurídica, •a jovcn a quem não foi proporcionado, no curso secun<la rio , 

'' conheci mento de qualquer do>< g•·andcs ]J;·oblc.m".; da ordem .universal. por L-;so 

que do.; gymnasios do BrJzil fo i banido o en,ino da pbilosoph ia? A resposb _ó 
• 

Jll) .lf' ~cr nPgHt.iY~. ( Apoiados.) •Xo cmtanto, os pobres alu mno~ elo pri,meiro nnn o 
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tccm forç;o~uncntc de fazer o exume de un1~1. cHscipli:1tt que cllea não s.\lJcw, que 

ellcs n[Lo a·pren<lcrat.n, que cllC'B não 1}Qderiam aprcmchw, porque não se L on:üt·óe um 

edific!ol comec;;undu-o •pch.t cupula, e porque, não "'C ed ifica ::iClll b.1rro, tijolo, madeir.a, 

p2dra, cJl e l'imcnto. Que fará o professor ctu c os tiv·er de Px:uuinar c j u:gar'? 

Ht.,]Hova-o::;? ~i o 'fiZCil' t.: t1H1 ve7., terá de faz cl -O duas, quatro, oito, tantns quant:.h:; 

clles tclma~·cm f' JII a·fi'J·ontar-1'1~ -c a furia de ccrbero posto pelo reformtador elo cns:1no á 

po~· ta de entrada el os in tilitutos juriclicos elo' paiz. 

·)1as, Srs. Deputado . ..:, c~H .·dtuações COlHO e..:ta, H natureza tcrcuina tietlllJl'C 

l~vando a .logica de vencida. O pro(c-:;sor brazilci~·o é l\UtU:.ll1(\ condes,.~ cndcnlc e 

appruvn o alumno n1a l p;cparadu; mesmo .si ~ro se divino, teria de condescender, 

porque á justiça perírita repugnari~J caBt igar a inJlOCcnte:::, ch•ix;-t ~ldo incolunH' o 

verdacl ' iro culpado ele scmelilante infortunio. (Apoi(l;(/O-'.) .-\ pprovaclo o a! um no, 

eis que o p1 i[e--;so r é accus·ado de de:-;idioso c Jr<J,uxo nu cu m·pr im cnlo ele seus dc

\''Cres, .porque não quiz, e porque não pôde convert~r-se em cal·ra:::,_o inconsci nte, 

em de.:a picdado instruenen Lo de leis inconve:licll tt's, de reformas impnt tica v eis. 

S'enho rcs, se jamos j uslo.<, C •demos a ·ce~ar O que é ele l'CSill' . (.1po•iados.) 

Que \'Os dirri agora da organização rlo ensino sccundario na União c 1~05 

Bshados'? Aca ~ o O!j seus rcforn~e.tdor e:; trem ....; ido mais felizes, no traç.ar-lhcs os 

plan()t":, do que os re formador~ do ensino Su.pcriur? rL•rmitti ainda que u recor.ra. 

á n1i n:1a expt•r!l'ncia pessoal, e \'Os n~produza a analy::;c rig·oro:Oa a que uma vez 

subcn ct1 i, p<.•raJltê a illm..;t~·a da congreg·ação Uu GyulllH=-'iO dn Dallia, u progt1amma 

da cadciJ'a, cuja r eg·cncia, naquellc c ·tabelccinlen to m e foi conf iada. liJm 1902, 

dizia cu, em sessão tiOlcmnc, aos doutos professorc.:; que .C'on;:;lituem aquclla bri

J-hante corporação: <cP•3.Ia dar-vos u tna idéa cabal dn pcssirua organização do 

ensiJlO cSecunclnJ·io, nrm car0ço r-;ah i t· deste estn·bclccimrnto, nem 1H'Ccíso .tne ar[astarr 

da cadcit·a que o Con.~rno me tnandou reger. Dcnomi~lam-se {(Economia Politica c 

Dire ito Pra1rio» as materins que cu elevo cnsin at· neste GYQ11113.Sio. 1Mesrno expli 

cadas de ma11eira elcmenta.r, tnes disciplinas cx ig·'?tu .cuidados que não podem sct· 

defericlt' S no CSt)aço ele oito m ezps, que tanto ~i'Lo os que constituem o anno lec livo . 

. Aqu Ila rubrica - FJoononlria, ]=>oliticct e DL1·eilo Pof1'i.O~ no laconi:.;mo singelo ele 

S<.' u · cinco vocabulo:-:, l'C':Himc o curso actu.:1l. ll a s fa. : uldacles jut'idictts, mencti o 

(lireito l'Ot!llano, O jud ic iario C ta legislaÇão compn ra cla.. lU foi pnr iSSO que O prall 

tf'aclo profe . ..:tSor, a qurm ycnho subst i tuir, o em inen t e c insigne brazileit·o, Dr. ~~\ u

gusto França (a7Joia<los) desdobrou, in terpretan do o pensamento elo legislnclor, 

o respectivo prog-ranlnHt na s segui~lteas disciplin as: a) J;Joo'llOmia polilica, em 32 

en unci:~do" ou pontos; li ) E> i1·ei /o em o~ral. Em 3 pontos; a) Direito con.çtif7taio11al 

d(• Unicw, em 30 ponto<; rl) Di,·cito a<lmini8trativo, em 6 ponto . .;; c) Dil'l'ilo civil, 

em 13 pontos ; f) Di•r<!i l o aommc,·cial. em 6 po:1tn. : g) Dit·cito 7Jen al, e m 7 t,ontos; 

11) Direit o i11/crnac·ion,~t·l , em 13 •p 'ltos .. · '' 

O Sn .. -\_FFONSO COSTA - lsto é ensinado no Gymnas:o cn Bahia? 

O SR. VIRGIUO DE LE~ros - .Já foi en, inado nnquel!c e,;tab~lccimento. Hoje 

não o é mai~, rclizmente. Dcante el os meus protc;;tos reiterado;; no jornnl que alli 

diri jo, o illu•tre c honrado Sr. José .~r~rcellino de Souza, com o cri t t'l'iO P. bom 
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sen-so q ue u di linguem, ex ti nguiu a ce!cbl·c cadeira, pondo o }HO(essor ecu '<lispo

nibiliclacle. 1)1a,, Sr. P•·e, iden te, col'l'endo u ri;< o de torn·a r-me enfadonho (não 

l' J)oiaüo s gcract1), you pn•~eguir 11:1 le itura intcrron1picla : 

I«E m sua totalidade, o p rogram mu cc.anprehende cento e d er.. 2JDntos} <1. nwiot 

pa.rtc dos quaeci ex ige du·as c mais Jições, o que quer dizer que o progra111cn n não 

póde ,e,· execu tado em m enos de cento c oit enta c~ cl1<.zenNL"' li.çõe8. Pensa e agora 

q ue o prpfcssor da cadciPa, a quah·o lições por semana, só podeffi dar em oi/.o 

mczc , n;-t h ypotheR.e el e exccn plar a ss id uü1acl e, 1 :!8 l içf>es c1un1ntc o anno rscolar. 

M as , como ha dias santificados, e t~dos nó..; somos ra lliveis, con1putcmos. ainda 

t• m J1ypotlwse \"antnj osi'"ima , co mo \'CI'Íficadlls sómentc as ütltas p cr·mittidas n o 

regulamc>~n to , itoOtO -é, duas raJta,_'i poo: m ez, c teremos en tfto o nu.rnero maxi~no de 

112 Uçõc-.:-; por anno, o que im porta e m nffinuar que, L~ll 1rirc umstanc ia al:-;uwu, 

poderão ser eXJplicad·as as matcr ins ·conr-;tiCuti vrls ele ,nlinha cHdcira. ~'\lo Et:lltauto, 

con\·ém não l':-iquecer que, na Hpreciação que ac~tb o de .fazer, cnca;·ci o in.nporta nte 

assumpto sob o ponto de vi ,:;ta mcracncntc mccanico c não no pcclagogico. OPa, 

,;c-n hores, b m "al)cis que a al ma do ensi no ê a repetição, profurndo a xioma did a 

c ti<~( l . cu j a appli.. aç;ão ao JH'Og t~cu11tna da c ad e ira reduzirá a.in la 1mais e considc

ra\·cl ml· nt(• o nu.lll ero de pontos explicados durante o anno Jectivo. :B.obe~:to A rdigu, 

o Ctm incntc pl1i!osopho c peda o-ogo italiano, assim se exprim e a. esse rc::;peito na ~ 

Sc i.c-1/ Z(' cl ella 'Ed1W<t:·io'I1C: ((P.a ra que o cnhino se torn e uma con~titniçlio a"itauel 

n a mente elo a l umn o, con,·é•n observar as Sl'gui n tes regras ou norma s : c~) ensina?" 

)JOIL(I(t s OOlt>CI> ao meMno tempo,· b) vo lta-r c/.e vr::: em quando ás cou.,a,s CX1i lioada8 : 

c) fa.':cr cO?l,/illuam.c••te CI1JJJ/i.caçcio elo" 1>rinai1)ios c• casos ?!ovos ., D e facto, se ndo 

o r;n1 elo m e t:·e o.bte r que O:" cll um no..; a prendat:ln , é inutil proseguir no en.;iu o, 

s i ante:; não se a ~seg·urou cl~ qu e todo~ os .alumno~ ap rend(\ t'am as cout;a.:; p1'ccc

dcnte~ . O ens ino mccele rado é um compl eto absu rcl o, co mo serin C!UCI'er que um 

fructo ou um cereal chcgaS"C á maturidade em tempo nwi~ breve do que o n eces 

sar io. A l<' i elo tempo ninguem a p;·escrcvc; só a naturcz•a a in1 põe. 

:VIa~ mão é tuclo aind·a . Volvci commigo vistas benevolas ]>a ra os pol>re-

a lumn cs que o rP:fo nna cl ol' do ensin o red uz iu cl csapicd aclaancnte â s imples tniscr-

ri111a con d içã o ele ·nut china's ?·ccep ti{l) (l.S_. co m incrivcl desprezo dO primei:.-o nviso da 

pcdago_~ ia , que no::: nslna 11<io Nl!"1' a mente 'elo hom e'm 1111n v a .. <so a enchor, lllHlS 'lt?na 

a c t ~icMul v a cu1ti r o1·. Ab:·i comm igo o prog ramma do Gymnasio. c Ycre is que 

dentro do prazo d~ oito nwzcs terií.o os infelizes alurnnos de cs tu rla ;-: ct) lingua 

grega l'epetinclo a matcria a prendi da nos annos nntcriorc:::, continuando o estudo 

da syntaxe, c procedendo ao estudo litlerario elas O·bras de ~Homero (0cly88 éa c 

Illiada ), de ria tão ( A1>olog iCL eLe Soc/.,·a.tcs), c de Demosthcnes e Sophoclcs; b) • 

c ho?·ognt.phin e lti,.'Jtori<t elo Bret .t'il. recapitulando com ·am.p1liaçõcs o progra•nm it 

anterior; c) biologia . compreh<'ndendo a hi.,tori ct natw·nz clescr ip tf.va c a gcolog·i,n: 

<I) lit/ e>·a t?lra g eral c com.pnu-ruln, isto ê, o P<tudo ela s littcrn turns antiga,.; c mo

clcmas, feito de accôi'Clo com os canones elo methodo histori,c o- compa:·atii' O q·ue, _ 

ccmo se sa be. um ·elos mai;; delicaclo.s in,;trum ento de nna lysc das chamadas 

sr. icnc ias mora e ·; e) soc iologin. estudo va sto, counplcxo e difficilimo, jfl. pela 
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Jndole mesma dos phenomenos a estudar, j!i. pelo est•ado ele irt, crteza em que tal 

~·r-ienc!a permanece, como di ciplina que não determinou ainda, dcfinitivan1cnte, 

o ::;eu ea mpo de actividade e os laços de mutua dependenc ia com ·as scien"ias pro

ximas c affins; f) 2Jsycho!ogia, estudo da mais notavel rclevarL~ia, mas, por is o 

mesmo, deiic·adnmente difficil, tanto peJ,a. natureza subjectiva dos phencmcnos de 

~ua alçada, como pela melindrosa coanplexiclade de seu clete:minismo; g) -1ne1·ct!, 

~lll ru(!a parte theOiica reinam divcrgcncias provenientes da 1'ormidavel crise do 

ponsamcn to humano na actuaJ.iclade; h) Zogica, cujo ensino, pa·ra ser ' "erdadeiramenle 

fecundo, não deve limitar-se tao •puro estudo jonroctl das leis do rpen.;mmento, mas 

deve applicar-se com especial cuidado, !i. explanação da logica material.» 

UM SR. 'DEPUTADO - l)llas isto é um horror. . . Admira como e rnand•aEse 

ensinar tanta cousa no Gymna ·i o da ·Bahia ... 

O SR. VlRGrLIO oE LEMOS - Ylas isto, salvo a psychologia e a an.oral, é o 

que se Jnanda ensinar no Cymnasio ::-<acio~:al c em todos os ins-titu tos de <>nsino 

secundaria do paiz. -o molde é imposto aos Estados pe:a União. «Juntae a tudo 

i"-:ito as revisões d_a lingua 'POttugueza, francczn, i11,g1 za, ou allen1ã, aas mathc

matiras, ãa gcogra.pbia: da historia universal, da tnecanica, e da (l tronomia; <la 

lli· ysica . da chhmica, da meteoro•logia e Ca mineralogia con1 «app:fcar;:ão dos rrs

pr-ctivo-« conheci mentos !i.s artes, ás sciencias, !i. industria, e aos usos ela viela»; 

accresccntae, ainda me.is, o esb.do ccmpara1tivo da lingua latina com a portug:.;,eza, 

-o estudo litterario especial da'l obras de T acbto, Tito JLivio c Hor<.:io; ·combinac o 

acr rY o en orme ele esforços anentaes qut exigiria um trabalho cog.r.o:; itivo tão cstu

IJJ.:·r~dt.- ctJfl\.1.- 1, Qut recla JO ã ü es tudL· especial das VCtrias ói. Ci!J ;tnat:i '-~ C minha ca 

drira, c dizei-mc depois, co m l ealdad~e e fra•nqueza, o juizo que formae-s da comve~ 

t ncia legislativa, j á não digo peda,gogica, mas coc:nmU'n1 ou yulgar, do incompa-

1'1. vel reformador da nos~ a instrucção putblica. n 

UM SR . DEPu~·AOo - Realmente isto é inqualificavrl. V. Ex . ,- stâ. escalpe-

1izando o no~su ensino publicv de um nuodo magistral. (AJJOiudos.) 

O SR . VIRGILlO DE LJ~IMbs Eis aqui, Srs . Deputados, o que 0 r o que tem 

Rido o en,;ino secundaria e o ensino superior n çstc paiz, .graças á alta e origi

nallssima cccnp tencia de seus mais audaciusos reformadores. Co•no, pois, s~ 

preten do explicar a degradação a que ch égou a ed ucação na.cional •com a invo

-cação de t;:rna causa unica, de uma causa destacada, con1o seja o i il titulado <qlO

cler pol iti coll, ele que n os !aliou o Sr . Teixeira 'Bran dão, ou a uesiJia do p ro

f~ssorado, a que a Iludiu o Sr . Augusto de ]Freitas? Senhorc,;, um p :.~nomeno so 

cial tão grave como o phenomeno pathologico, de que nos estamos occu pnndo, 

só póde ser produzido por um determinismo muito cc.mplcxo. A bancanota llo 

nosso ensino publico origina-se ct11 muitas e varia das causa.s. (A'poirtdos.) As

si m, alén'l das apontadas pelos Srs . Teixeira Bran.lão e Augusto de Freitas, eu 

a cabo de incliCal' -VQS mais t:Clla nllS detestaveis reformaS COm CjUe 11~'' [ 2Cll1 bene

ficiado ·os no ·sos incompara,•eis pedagogos po!itico · . E serão estas, sómrnte, as 

~ausas deteurnirantcs ela molcstia cuüo rcanedio procuram~? :.\1ultas outr.Is ha 

ninda, scnhore.•, que não dcYcmos dcsattenJ cr ccn nnsso prurido de encon to' 'tr 

r,ara tudo t:a:na explicação facil c simpl i<:ista . 
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A entrega elo ensino primario ás municipaliclatles, como a·conteccu na Bahia. 

e em outros Estados da União ... 

UM Sa. DmPUTADO - Enn 'todo os Estados. 

O Sa. VIRGJLIO DE ·LEMOS - Em todos, não; S. Paulo teve o bom senso. 

graças talvez ao alto tino pratico de C'c.~ario Motta, o seu grande reformador 

(a1JOiaclos ela. ucmca<la. pcmlhta) de confiar ao 'Estad.o a direcção do ensino pri

maria, e este é, de certo, um dos motivos por que em •S. Paulo o ens ino <lo po,·o 

é uonrt bellbsiana rea liclaclr (aaJoicr.clo8) . ·Mas, ia cu di·zenclo, Sr. Presidente, que 

a entrega do ensino primario ás .munieipaliclaues, deYe ser reputada uma das 

causas da bancarrota do nosso ensino pul.Jlico. •De facto, o que a eXPC

riencia nos tem mostrado, ele modo evidente c- insophi ~n1 avel, é que as nossa'!i 

cocmmunas não estavam prC'paraqas para assumir a supcrintendencia de um ser

viço tão importante e tão del icado ~omo este . (.d.Jpo·i(t(!os.) Escassciam-lhea os 

r ecursos !inancriros e fa llece-lhes a •CApacidade ci\·ica . Municipios que não pos

suem o habito do self-oove.tnement , eclucaJo · ad.ministrativam<Jnte .no regionen 

centralizador, que a mãe patria nos transmittiu, e que o Brazil monarchico man

teve c cultivou, u pezar elo .loto c~cLc!.ioiona.l; municipalidades sc.m cultura intellc

ctual , e dominadas, ou antes infeccionadas pelo "~o,·bt~s oda politicagem de al 

deia, em syn(.hese, tem s ido, com rarisstma excepçõe-, O seu idl'al pulitico (npOÜl·

clos) ; não eram, não são, não pod€Cn ser os depositarias e os su;perintenclentes 

<le uma funcção tão delicada c tão d!Hicil como esta de •Propinar, com muito 

amor e cari•nho, mas tannbem com ,muita pertinacia c sa.criofi·cios d·e toda a espe . 

cic, a educação das massa<>, a instrucção da infoncia, o preparo do nosso futuro 

de nação livre, de nação civilizada . (AJJOia.clos.) 

~ão é raro, senhores, venmos os chefes pc.liticos cl•essas communa s se trans

forma rean em regulos loc<te<s c cxercHa rem o:; poderes qu ,• llccs são con fiados , 

ou que elles alcançocrn JJelos conheciJissimus .processos da frau-de eleiotoral, contra 

os renes in teres. es elo ensi•no publico, contra os vitaes interesses da instrucção elo 

povo, r~chando escolas, ou abrindo-as: confor•nc as conveniencio.s do n1omen·to, 

]Jcrseguindo o pr(}[e,;sorado re-belde ás ion,posiçõcs ela sua politica •pessoal, pl'a

tlcanclo, em su.mrrra, o desca labro do mais fecundo dos serviços nn·cionoes, ao sa

bor de sua ,paixões e violenciR>'. (TI'OOMn-se a1JO•rtes.; E quereis ver, senhores, 

até onde tem chegado o despuclor, a ausencia ele civismo e.u certos desses regu

los ele que vos •c ·tou fallanclo? Basta vos aoffironc que a1gurs dell es, sonegnncl'J 

o h norarios elo prafessorado a cargo dos corres rnunicipaes, a pretexto de que 

estee estã-o exhnusto.s, prat1can1 ã b.giota1gerr1, e C'n1prestam co111 altas porcentagens 

ás Yictimas ele ·ua ganancia os dinheiros de que ellas carecem para a sua ma

natenção oclecentc e -de suas famílias. (Tnlloam>- se Cf{JJC~rti!S.) Ora, Sr. 'Presidente, 

poderes locaes que assim procedem não estão na altura da funcção que lhes foL 

irreflecliclamentc conofia:da. 

Ella >é, senhores, a causa primordial do a:nalphabe tismo tio nosso puvo, e d<> 

quasi analphabet!smo elas crcanças que sahem das escolas priroaria:s m.mici

paes, Que alumnos de o sino secunda rio virão a ser menores tão mal preparado 

nas prlnnedras lettras? Não h a, não pó ele h a ver profes or ele ensino sccundario, 
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por mais competen,te, e por mais dedicado que se r evele no exercício de seu ma

gístcrio, que poE:sa fazer milagres, tendo de a.gir sobre uma clientella tão inca

paz: O mão vreparo, o preparo insufLiciente dos cand idatos ao en'íno médio con

taan'na es te ultimo, vicia-o, corrompe-o, e faz baixar sePsivelmente o respectivo 

nível. (A'poio·cZo,.) Ma , senhores, vêde agora a reacção q:Je s e estabelece, como 

uma fatalidade irremediavel, do ensino secunda.rio sobre o ensino el ~ mentar. E' 

es"Se ensino secun.Jario, mâ.o, def~ituoso e insu.Lfiociente, que, com Ul'nas ligeiras 

tinturas de pedagogia theor.icn, vnc fornecer á escola elementar o professor da 

primeira infancia. Tal profc:ssor, Sr. Presidente, se resente naturalmente, foi'

çosam nte, inilludivelmente, dos vicio..,; do ensino infantil e das defic iencias do 

seu tirocín io , e não poderá ser senão um professor medíocre . (Llpo;acLo".) ftias 

a acção nefasta da má escola pri.maria vae até o ensino s:.Iper ior, com escala 

pe:o ensino secu ndario, onde aquelle tem de r ecrutar a sua clientella. E 0 que 

seja o ensino <'U])erior neste l])aiz, nestes ultimas annos, tod~ YÓS sãbeis, todog 

nós satco.nos: a mediocridade, a cr.ateza, a insufficie·ncia são os seus attributo.•, 

são os seus característicos . (il!JOicv<los e atJa,·tes.) 

No emtanto, Sr . Presidente, não são sánnente as cau a apontadas o,; fncto

res actuaes da bancal'l'ota da instruc~ão nacional. Um outro ractor imporf:tlntis

simo ê a dissolução geral dos nossos costumes polít icos. di~solução que lavra de 

cima a •baixo, cnvanjo a ruína desta bella patria que os nossos maiores nos pre

pararam . ( T1·occw~-se va''' io s ajJcwte&. ) 

O SR. JoSÉ CARLOS - Deixem o orador fallat·. que elle sabe dizer cem altivez 

e cora·gc-m civ lca o que sente e o que pen~o. 

O SR . VrRGILIO DE LEMOs - Uma mocidade que res.pira este ambiente de im

moralidade e:eitúral " politica, não tarda em convencer-se de que Tobias Barreto ti

nha ra7ão quando af.firauava que o -<<prhnunt 1nobile d 1'ESC pai7., é a 1ncntiru)), e 

ocrcle o estim ulo das nobres conquistas, das conqui stas do merito ju~tamente ga

lardoado, que são as que robustecem o caracter, fertilizam as acções humanas e 

transmittem á a!ana a poesia da luta pela honra c pela glaria. (AlJoiallo, ge,·ae&.). 

Pei'dida a confiança no. effcito elo .merito real, vic toriosa a nefasta doutrina de 

que mais vale um llom pad.rin•ho do qnc uma bean nutrida capacidade, são 0s pro

prios )Jaics - como isto é doloroso de dí«er-se! - q~Ie pleiteiam para os filhos o 

direito de serem i.gnorantes, de serem incapazes, ele serem mãos cidadão·? (Apoia

clos .) JTI' esse, Sr . ·Presidente, o ambiente em que respil'amos e em que vh·emos! 

Como não en um erar, entre as causas do descalabro da educação nacional, o triste 

e vergonhúso factur qut,:. VO!:i acabu de descrevd', ! ... 

Não deve, porém, parar aqui a indagação a que estamos ,procedendo . Pensa~, 

~enhores, nos defeitos capHaes da nosso consti•tulção .mental e moral, e tereis nel

les mais um factor poderosissímo da grande infclicb:ln<le que devemos com ul'gCII

cia coanbater. ::\'ós somos um povo de i•nitadores. (U!JOial(los.) :\ tendcncia imita

tiva age em nós quasi n1.eean.i-re 13 fatalmente, graças ao servilisrno co1n q:.te no-'3 

habituaraJn, desde a primeira !n.fanda, a sa.crificar a nossa autonomia intellectual 

ao principio logíco da autoridade em as umptos cspirituaes, e graças a esse pe;:;il

mi-mo ingenito com que nos deturpamos, immolanclo a u.m conceito deprimente 
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RS ::wssas energias indh·iduaes e as energias ·la tentes d e um povo. q·Je ainila !JO

derll. ser grande e glorioso nos destinos da h umanicladP, o u, pelo menos, n os d et< 

tinoo do helio continente a que pertencemos . (A([Joiaclos; ?Jttü.to v em . . J 

Foi e.'lSa, desgraçadam ~nte, a d iscipli na men t al que nos herdaram os nv:;sus 

progcnãtorcs: e cmais e mai. .apu raran1 os primeiros e pr incipnes ed.u·cadorcs do nos~o 

esplrito . ·Povo de recen te 1formação historica, ainda não terminada, r.ó!!, 0~ 'bm.s!lt·l

ros, somos o caldca·mcnto de lu.sos , inJios e african os, sob1·e a d irecção s uprema d a 

formidavel pcd.agogia j esuítica. O nosso organ ismo physio-vsych:co ê 0 res:.~lta<lo 

da fusão, mais ou menos completa, segundo as c ircumstancias Jocaes, daqucJJes t 1·es 

coeHicientcs e daquella terrível disci.Plina. RelaJtivamente á 'herança psychica q:~e 

nos transmittiram indios e africano, extlUsa d i;,er.vos , Brs. D~.puta.doll , quanto 

t em ella con tribuido para o tr isti si m o phenomeno de nossa d epres"áo rnen la!. 

Basta vo,; lembre que, além de representarem taes coefficien tes estad ias primi

tivos c porventura degradados da Pspccie hu mana, dom!Iuados pelo rcgirn~n do mais 

repugnante f~tichismo, foram ainda crirninosa.rnente submetti"clos ao systema da 

escravidão, que é, como sn1b~ls, o annlquitnrnenlo da au tonomlu mental c cu0ra! do.s 

infelizes que o s<YffrCJll. 

UM SI<. DEPUTM)O- E' !S6o mesmo. 

O SR. VIRGILIO DEl LEMOS - Qua'!lto ao .elem e•nto lusila:n o, ·po~to rep resenla~~ê 

elle UQJl c:;ta io acleantado da nossa espccie, forçoso é confessar, S r . Prooidcnt~. 

que, ao tempo em q:1e para. aqui ea~nigrou, já con1eçava a cn.t rar na segu ncl n phase 

de sua ex i<ltcncia, ·na p hase de c!ec!inio que se tc.m prolonga<io até a lH'esen te da la . 

Para esse declínio mental clum QJOVO, outr'ora tão •grande na exi.gu idacle de seu ter

ritoriv. conconeu po ero<~a e cfl"lcazmente a disciplina petlagog:ca do jes•Iit;..:no 

contra cuJas devastações arcou , já um tanto fóra ele teon1po, o •genio violen to elo 

Marqu ez de Pombal. ::-l&o me é possível, senhores, traçar-vos ago1·a a feiçriiJ mco

tal do coeffldente luso, por a<Ssim dizer a cellula primaz do nosso orga·n!scuo phy . 

sio-psychico . 'l'al estudo se encontra nos tra.balhos da modema geração portu 

gucza, princ ipalmente nos livros de 'l' heophilo Bra.ga . Dr'Po~s de haver mostrauo 

como se ur;ussam111 os jesuítas da d.irecçã.o suprema do ensino eru seu pai>~, es 

creveu l'Sle sa blo a seguinttl apreciaç1lo que muito nos esclarece n a comprehcnsáo 

do:s cnotivos da nossa falta .Je inicüutiva intel!ectual: -errO regimen pedagogico dos 

jcf.luitas .•e "oha explicito .na carta do vadre Polamco, datada ele 1564 : - ~<que 

nenlt1WI, mc'<lre éle IIIvalogia, nem ele o11t1·cts a•·tes (a ou tras artes de que falia o 

padre rPolanco eram as sciencia: do teJll]JO) t enha opinião nova" . 

rFoi e<sse, rs. Deputados, o preceito peda.gogico que ama.nhou a intelleotuali

dade portugueza, e laes resultados produziu nella que o mesmo &<criptor, ba pou

co citudrJ, ass.itn se exprime, d screvcndo-os synthetLcaane·nte: «·'Ea:u f'ortugu.l n.:t

r.ou SC!UJ)f"Q c c!c 111odo abso!ulv uma sú escola philosophica. A doutrina d·e ArJs 

loleles, em e0u primeiro período averroi.sta, preponderou desd e a ruu d•açao da m o

narch!a até o tempo em que a in.;·"rucção pwb!ica foi entregue nos jesuítas; houve 

apenas urn interva!lo de idéa1!smo platonlco em al•g uns p oetas do secu !o Ã"V I, e 

cahimos outra Yez sob a fcnula Aristote:Ica do perloJo at.axctnclri3la. .-\s reformas 

[lhiloeophicas ele Pedro Ramos, de 'Bacon, Descartes, rGn~scndi, as novas theo r ias 



-325-

de :\'icole, Malcu ra nclt e, Ma rluHe, 'l' ho rnasio, Locl~e, ·Leclerc e \Volfio não pude

rall1 J,Jen e tn.t t· "''' l:'or tuga i, cou. v ven JO~ do>! esfo rgo" de reucção da :t::scolustica do 

Collegio das Artes (dos jesuitas) . D. João V escr eveu por via do ·Conde ·de Erieira 

para a Inglater ra a J acob de Castro Sarmento PM'a que traduzisse as dbras de 

!Bacon, confor<:~le l he pro]mzera; em 1735 vei:t para lPortugal a primeira foll:a do 

Nov111n o1·ga.nnm, mas os rn onopolhstas da lnstr·ucção (os iesuitas) obstaram a que 

se acril::l3C es.se hori•zonte ·á intelligcncia portwguczH. F-lcámos an1arrado6 ao poste 

da lLogica Barreta e cl·a Logica Carvalha . » 

Dizer, corno c1iz o escr1p tor portuguez, que a orientação scientifica e philo

SOIJhic.:u. jnauguraclti put a que:l1es c·.rn inentissiw os esviritos, pr i•llcipalcmcnte por Fi'ft.fl 

clsco Bac-on, De ·car tcs e Looke, não pe•netrou em Portugal, é Mfirmar simples

men te qu e o cerebro luzitano ficou sequestrado do poderoso infiuxo que rcgencro:t 

a intelligenc ia huma na e a.b ri u com a :Renascença a brilhante éra que se es tende 

até os nossos dias . 

Os Sas. ARTHUR ORLANDO E PEDRO MoACYR - M uilo beall ! 

O ·SR. Vramr.Io DE Ll~Mos - O rcgimen p edagogico, que o padre Polanco syn. 

thctillou na phrase anter iormente transcd pta, p rod:t ziu e !YI tPort~.: g a J os s<:us nc

ccssarios effeitos, determi namclo a in,Jübição id·eativa do cerebro lusitano, c arraH

la·ncio-o á incrcia men-tal que 010s trans m ithlu. (Apo i.a.clos . ) 

•Co.mbinac agora, Srs . Deputados . . a a.cção rec iproca dos trcs cl&mer.to; qu<: . 

001 ligeiros traços vos acabo de pintar, e podereis caracter iqar, sob o pvnto ele vist~. 

mental, o povo brazileiro, não esquecendo que taes elem entos s·e fundiram so L u 

cli.'racçã.o cblt se-itc~ jesui.t1,cc~;, a nossa n1a is poderosa educadora, senão a unica., no p· 

rio·Jo de~ ica·dis.sicn o da prime ira in 'fancia . .Sem grande esforçú de co·gite.çõcs, li

ga.r eh~ a esssas .nH~·St!Dati ~1.:.1sas o outro defe i to, que vos apcmtei no 1Jes.sün i~mto in. 

genUo que nos lava a j ulgar-n os a nós mesmos pejorrutivamentc, acreditando-nos 

incrupazes ele uma evolução autonorn a no dom inio da producção mental e indw;. 

trial. tOra, como inspirador consciente do espirito de in iciativa, .é o pessimismo, 

até cer to ponto, um gram)e fe rmento de progresso . !Não assi•u, porém, quando •·~ 

or.ganiza instinctivamen te no e.~piri to d os individuas e dos po·vos, porque então ag., 

como uma força depressiva, co.mo :taJJ elemento de dissolução das energias latentes . 

A este respeito, Sr . P residente, são dignas de m editação as seguintes palavras 

de Alfre:l Fou illoée di-rigidas ao s e·u paiz : «':\Toada mais perigoso do que a au to

suggestão da clecadencia . A' fo rça de repetir que estamos prestes a ~ahii, nos 

damos á ve r tigem e cahicn os r eal.men•te . Como nos campos de batalha, a convicção 

da derrota traz a der rota certa. assi011, tambem o desalen to nacional tira o vigor 

aos caracteres e se assfnnelha á obsessão Idos 'Suicidas". O ·que o >digno francez a f

fi r mou da auto-s·.lggestão da decadencia. tem inteira applicação 6. auto-suggestão 

dn incatpacidadc rn en tal, n1axilné nos individuas e nos povos, como ô nosso, que 

por certas circumRta:nc ias h istot·icas aopr esentam evidentes SYDJJ)to.mas de infer io

r idade pl1.ysica . ( Jl !Jwit o bem . ) 

Haverá quem .acred ite, Sr . Presi•den te, q ue esses defeitu.s de noss~ consi itui

ção organica ·não in fluam co•no ca;.J~as da desmoralização das nossas reformas de 

ensi ;;~o ? Pód e um legislador prev iden te despresar, '!la reforma de;;se setTiço, a con -
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sideração que lhe eleve m 'recer esse factor? Tudo isso p rova quanto é complexa e 

difficil a solução do problema com que e ta mos lidan.<lo, e que devemos ter sempre em 

mira todos os factores <la d ,• pressão do ensino nacionai, precavendo-nos, ao mesmo 

temPo. rontra as embosca as da phantasia e contra a ciladas do nooso penJor â~ 

imitações intempestl\·as. (AJJoia.clos, nmtf.to bem.) 

.~ im; ·urge quP reformemOR a detestavel systematizoção do .no.-·so ensino, mas 

n'io olvidemos que a reforma da nnE-"0 educação popular, para er fecunda e 

tltll, para eorrc<>pon6er fielmente aos fins a que se destina, deve i n.•p irar -se ex
clusivamente no M'itcrio exz>e?'imrnUtl, afastaondo-se, de uma vez por todos, d,,s 

proc~.>P(<; cmpy1·icos c idrologicos, que têm sido infel iuncnte o cr iterio i nvar:ave l 

d~ qu,lsi todas a- nossas reformas de caracter politico e social. (Apoiaclos). As-

ir~ . me externando, Sr . Prcsidctne, não miro pôr em voga um m eJ·o conceito ver 

b!!·l, 111na simplP.s phrase para effeito, Q\IOS tenho em mente a natural confluencia 

d e mt:lriplos cnsinament · pro,·cnientes t:e varias fo ntes de informação que clas

sificarei em fontes hi8to1·icas, fontes ,qcienti/icct.s, e fontes lncae <. unicos ma

'lan<.'ine.:> que nQcS poJem prgporcionar elen1entos uteis, cl~mentos l~~itivos, pera 

a rero:-vna qu~ nos incua:nbe rea!iza.r. 

Bm Yerdade, Sr;; . Deputados, é p~la c nsulta crit<riOt'a c sensata á nossa 

lti~tm·ia )JCClagogica, a e'Ea hlstoria tão bellamente C"-"'Pla.nada, neste recinto; na 

$Zguntla di~cussão desse projEcto, pelo iUustra<lo c competente Sr. Arthur Or 

lanclt•. que se!·cmoo; ]evado.• a elimi nar C:.e nOó'S<J systema educat ivo alguns inr.tl

lutos ~ a'gun pr cesdn~ didactico,:, completamente avessos á nossa lndole es

piritual, completamente attentatorio.s dos no~sos habito , tradições e tendencias 

anais rc>peitavei" (muito !>Cm) ; é pela consulta criter iosa e s<'nsata â historiC! 

)Jodagoyica ela no~ção qn • SC'r nos conduzidos a restaurar, aperfeiçoando-os c 

>~da!)tando-os ás lll'cessidadc.; c exigencias do no,so tempo, outros institutos es

colares que pr~taram, outr'ora, relevantissimos serviços á d'ffur~ ão do ensino e 

â !ecundação da mentalidade brasileira ·(G•pOi<:r<los); é pc:a consulta critPriosa e 

S ' ll ata â /d.v lorio pcclagogica e ás t?'(liiJiçôtM vitaes rlo paiz que conseguiremos or

ganizar a escola verdadeiramente brasileira, a escola genuinamente nacional, de 

que nos fallava, •e m sua excellente e notavel oração, o sy.mpothico e cistkn{!ti~si 

<n'> :·~presentanrc de Pernao11buco ( apoict<Los) ; lé pela conJO·ulta cr iteriosa e sen 

sntn a!'s ensinamentoo da scil"'lcict posi-tiva., âs lições da hygiene e dct me.dicinc• 

t r'ipicacs, âs lições da pedago!!'ia sei ntifica, maxime c; a pedagogia da J'aça la 

tina, {t.s liçõP< da ps~'chologia pooitivu, contra a qual tanto parece in urgir-se o 

bel :o e<>p irito do r . Castro oPinto, •nosso illustre collega pela :Pa •·a•hyba. que con 

seguir ·mos fazer da escola, em qualq uer de seus gráoo, o pioneiro do nos.so pro

gr:sso, o utcro fecundo ela mentalidade •brasileira (apoiaclos) ; é pela consulta 

criterl0€a e .~ensata âs naturalidaces do solo para onde vamos legislar, ás neces

sidades loca c" c topo[!'l·aphicas, 1\s inf.luenci·~s climatcricas, âs convcniFncias so

cla.<-Ti Co nos.:;o extcn~issi mo territorio, .que alcançareanos fornecer ás ger(t~ões no .. 

vas, a"s npreHntantes do futuro. aos •heNleiros de nossas tradições, um pre

paro verdadeiramente fecundo, verd·~deimmcmte procuctivo, ver 1aclciramentc na

cional, <porque ~O assim tcret·no~ um en..;lno veruadciramente adaptado âs necessi

<htdes culturaes do nos.;;o povo, 1\s cxigencia.; ela noosa agr.lcultura e c;os nos.·a.s 
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indu~trias nascente;;, ás ronveniencias da defesa pacifica des ta patria formo.w. 
e :dolatra da. (A.poia·clos gentes.) 

T·udo o qu e não fôr isso, :t:tr . 1Pres ide.nte, é ecitficar e1n areial ()Steril e lll O

v e:liço . !Não ha, proprl(tmcn tc, instituições ·boas 001 .s i, ou miM en1 cScic.nc ia. '.ru 

do L>cpcn-cl e das i njuncçõe,, do meio, e da maneira porque taes in-stitu ições ·fu n c

dO•n >l.m. Só a incxperien cia dOs jovens , o·u a parvoicc de certos r cfo t>11 adores im 

JJrov isa dos, pó::e IevaLo-s a acreditar n c1 a•cção n1 ys tcrioEa des.ses .instrl.JJ!llentos 

da evol ução co':lccth·a. D<'sdobTando -&e no seio da socieclaclc, a natureza humani:l 

engenL;ra nece::;siclo.des e c'rêt.t exigenciaaJ que se satisfaxe2n med ia nte deterc-ni

Jl:t dos crgãos ou in~t ituiçõ cs soci<lel:i . •Destes orgãos, ou C.e ·tas inslitu içôe . .;, o de

senho ge ral é con1.mu m a tod o..:S os povos; n1as, se o traço fundao1ental é o nl eS-

4:110 em to j a a partt', (l orga~lização mor pho:ogica v<lria, aq ui e all i, na cfficien 

ch ele seu mec1cni~ mo f nncc ional. Isto quer dizer, sen·hOI'l'>ô, que as corporifica 

ções ·de um rn esn1o in.stituto, cn1 paizes ou meioo d ifferen tes, são ~·eanelhan tes, 

7JXl d não são iden ti cas, ·porque não são identica s a.s sua ... 1nane iras de funccio

Et.L l' . ·ruas ~ rvorcs de u.rn a cu c.s ma cspecie são scn1 e H1an tCJ.S n o plano geral d e .-sua 

~Jrg·ani zação, nlR·S quanta c~ ifferc nça nas .mi.nudcncias? ! De n1H folhas semclhHn

tE.s, não ha duas qu e r0produzam um .;;6 ·e m esmo typo ideal. IE' qua a natu

reza, Srs. Deputados, não se r e'pct e nos pormcno.rcs. As leis gerae.; que prcRi

·dt"' m ás sue.s crea ções, desdr as foro1-:tções es te ·.h.lres at1é a.s ,fo rmaçÕl'S Iogicas 1'1.a. 

psyclla •l1 umana, são as m csma.s, ~rna.s os el·cn1 cntos que entram C'L'll elaboração 

.obcdece.m ás condiçõeG cspechtlk:s:en as do n1 eio, obcd•€ CPilll á 1ei ela-" minin1 as 

.c;a,sas, C:o cletcrlninhim o l0CoJ .. l , q :..1e I:1es imprime un1 caractel' pecu·lia:·. lJo rythm0 

do am•bi en te dep endem as di verge:1cjas nas Gê'anel hanças . ( Apo;a.a.,s _; '111/l.t'ito be'IJt
1 

:mu ito bem.) 

Ora, Sr . Pre,,identc, no que re.,pcita ao serviço elo e nsino publico, quer n o 

ron t:o de vista m erame nte a clmini s tr·~tllvo, quer no ponto d e v i.sta especialm ente 

peêagogico, eu não posso con1:Jrchender como nw co.n t entN11 0S coan fanta s iar ins

titutos ~Sem co rreS}JO ncl cncia co~11 as j,qnposiçõeB c~o m eio e cotn a s nP.ce~sidaclcs 

.sociaes, ·ou con1 imit<:lr cl csi ntell igentcmente o que a respeito ha1ja p.rnticaclo este 

ou <Lqu-Elle povo civi!izado . ( AJJOio~~os). Os instituto.;; cscolarel3, ean ~e11o5 t raços 

gt;rae.s e cn1 su<.ls varie.:la clcR g radativas, são orgãos cornmun.s a todo.: os povoB 

·Cl_.!tos; mas cngana r -se-•hia coJnpl etan1 cnte quetn sup.puzes~e que e.ll es devem ex it'l 

tir lJen t icamente os mesmos rm tocl o.s os paizes, ·e nu m n1 C'!~ 1n o lJaiz, em to·ias 

*~" suas zonas e circums·cripções . (Apo·i.culios). A form ação de um ino;titutn es

cvlnr, ou antes o. sua organ ização local, rd e-pe.nde. clir<.!c ta e imtn ecl ia tarncnte1 dar:::í 

eondiç0es elo ambiente, <lnnclo - sc a esta exp.re;;são um sentido la to, a ponto el e 

'DO(IJlprel!·~ nd c r es circumBtn n cias csp ecia-c;::; do c li.ma, c: as estações, d o povoanl<'ll to, 

<la zo.na loc·::tl; elo g-2nero dr vida dos hab itantes, c, muito .principalmente, da in .. 

(iole e th nica el o pc.ssoal educador c elo pessoa.] cc:ucanclo, em sua.s qual idad-es na- ' 

tira;; c em sua.;; es-pecificações el e sexo e d-e idade . (A.poia.cbo.s). Imi tar. portanto, 

-e.s (;·lheia.s jnstituiçõrs escola r es, transplanta.n do -a::;, mais ou menos f i c~cmcnte1 de 

un1 paiz para ou tro, é pratica r 1..1.111 e rro ;pa~n1ar, é coonm et ter u.m dis late, e neste 

S('n t iéo d Ev ca.n a:s confC's.~ar que tt·' nl sido b en1 a.onarg-a a noosa 6XPe l·icncia. 

Nem colhe, ·Sr. "Presidente, co11t1'a a Yali ~ade d"- mln ha critica, contra as 
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Jlnnõ e-rações do· .meu rac incin io, a. ~rgurnc.nhlçã.o que se bac-·e ia no pr inc ipio ela~ 

at.'az)façõe ... ~ sociae.;;; . . Eu não et:n:hmno in li1nine esse proce.sr::o <1c reformar , per

feitanwnte compatível com o crittrrio c&1 ca;zJ&ri.encia, e por este conven iente -e sa-

biam~nl~ uti lizado. Cum!1re, .porém, Srs. Deputado.;, que nos acaulclenws contra 

as Jn.,iLias da !ingungetn1 rnetaphorica, maxirné depois que o é3tro das hocmolo

gias c d·Js idcntificolções entre o mundo ·biologico e o social invadio a co;pher;t 

da c-ocio·logia, e quer fazt r das sociedades humanas e da.$ instituiçõe · sociaes 

r e>pectiYas. verdad eii'os organismos em tudo scmelha:ntes aos o··ganismos vitaes. 

ra:sEan,:o -l!les o v~rc:a'Clciro conceito normal e scientifico. (A poirHLo.,. ) 

0 SR . DUNSREE DE ABRA 'CRES : - 0 no·bre .Deputado pc!a J3aliia está diS 

cJtindo cncn muita competencia urna questão intcre<santissima. 

o l~n. VmGILro DEl iLEe~ws: - lEu agradeço a V. Ex. a gene-ros idade à o seu 

i••'zo. Cl.1as, Sr . P residente, como eu ia dizMdo, aduptnção não é m'éra tran.splo.n 

tação. Adaptar é a justar , e só .•e póC:e dizer, po r exemplo, que um~ -planta se 
atLlptou no melo p.ua onde foi t1·ansferida, depois que se ttffeiçoou t>s condições 

qu~ o novo ambiente l"e irnpôz; e se proventura ella não lem flexibilidade para 

rraliz:lr as nccr.~ ... arla.s modificllçõcs o rga.nicas •e ·funccionacs, que {lS circums tan

ciat:- Ute àC'term i nr~n. deixa de aC:aptar- se, depaupera -se, degenera nü luta, Jefi 

nha t' morre. .<\;,sim. pois, do simp'es f.:1c to de te r ido um ser t "ansportado de 

um m~io para outro, não se pôde dizer ipso fc•cto que elle se tenha aju.s tudo a 

este v;limc 

IBt•m comprthendet•, 'r5 . D putaC:os, que a.s ponderações que eu aca bo el e 

fu:t.e1·, c"'i·é .rcfPrencia ás aclaptaçÕE»"-5 do mundo biologico, COI!l1 n1•""'lhoria de rnzà() 

SC' app'icarn aos in~titutos do JOunlo soc ial. ·Copiar uma i nc:, tituiç ã.Cl exti·angeira,. 

llâ •' quH dizc1· adaptai - a á:o <'nn Ji~ões soc!C.logica C: o no- ·o meio. (A1Joi>ados) . 

De rn(tis di.sto, convén1 aindn. te!' prer;ente ao esp irito esta iin po rta.nthssima dif

fc•reuç;::t entre as dua< mRneit" '" de adaptação, isto é, que, ernquanto a adapta
ção biologica Fe opera á custa das proprias energias do sêr a aC:aptar, a adapta

ção socio:ogic-.1 eleve .;;er prat icada, préviamente, pelo re-formador que a quer rea 

!.za!' . Ora , 'ro;. D~p-ulados, esta só di ffe.rença -nos dous proceesos adaptativos ~ 

sufficil'IÜC para e3clarecer a tnentc doa nossos reformadores, pr€tmunlnd() - OS con 

t ra as facilié:adC'.< à o nos"o ins tincto de imitação . Deixar . com e f feito, que uma 

i tH..:lit,lição social cx tr<t ngeir a rea·liz-e •POr si m esma a sua edaptação â.s concli 

çõr~ cio nos~o ambiente, se p6Je ser o ensejo de urna boa fortuna, aliát; muitis

si<lw nroblematic9., por out ro laào , é abr ir .ma rgem a tcrrive·s d-Ec~pções c o. 
formir1>11'ei:;; clt'"l<<tre.s, ele que e. lá re:>lcta a n ossa historio. politico- social. (Jll·ni

tcs apoiaclo.><). Em thrsc, Sr. ?rps:dente-, essa manei i~a irl'(l.Cional Ce confiar ao

ac:aBo a sor~e ele um povo produz os remltados à tt ultima hypothe.3e . Porque, ou 

a Jnf:.tit.uição, para a<laptar-se ao .novo a.mb iente , degenera em suas virtudes. 

como se deu entre nó.;; com :1 in .,ti tu ição do Jury e, ne.3te C.l-"O, em vez de pro7 
c1I•Zil· os effc itos dese-jados, torna-s;>, ao con t rario, um fermento cc infelicidn

dcs; ou então age artiflc ia·!mente, e em lugar de ser -um elemento de ot·cle.m e àe

prog-rc,.;so, transforma-se em uma crtJücb ina de oppressão, como aconteceu com o 

ft•deralismo e com o suffragio univer;oal neste paiz ê.e annlphabetos. (Apoiados eo 

llâu apoia<l o.q . ) 
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UM SR. DEPUTADO: - Qualquer de;; tas trcs instituições é uma instituiçã.u 

Jik•:al. (T,·ocam-se t·arios !11Jrtr t cs . ) 

O SH. VIRGILJO DE L"•ros: - Eu não con:1eço, S•r. iPre.o;idente, in.stituto po
liticri mai.s liberal do que o elo ~ury; ou não conheço, .Srs. Deputa dos, mHis bel!a 

concep~ão; no mecanismo jurielico-po!itico el e uan povo, do que a aes;e tribuna l 

pop dJar. Mas cu não preclzo dizer a easta CanH1ra o gráo d.e d.cs..noraE'lução a 

qu e eHe chegou e.ntre n&> (<1'/lOiaclos), transmudan Jo -se de garantia, que deYcria 

~·: r, d:. justa e criterio~O: punição elos clc!inque.ntes, em apparo l·ho pru :ector d'>~ 

crünr.:s mais vio,ento..s e ren·ugnt~ntr-:s. (.4.poiados). _E porque d g :ncrou clle etll 

ncs<'o paiz? .::\fão é 'J)orque foi mal aC.aptuclo ás nossas con 1içõl\; .;ociaes ? (Pa1<sa.) 

' E que v<>s direi do su(fragio universal? O co.nccito politico que este insti

tuto corpor ifica é b ellissimo : - reconhecer nn cidaê ão o d ireito de col !·~borat· 

na ,li :·e-c ção c no governo de seu p(liz. )![as, senhores. como vod'l' ria otganizal'-!: ll. 

c ~unccionar convenientemente uma instituição dC.:ita Htureza. C\."11 ·un pa:z di> 

indiff<•!·cntes e ée analphabetos? O rc.;ultaüo a hi o tende-s na tri<te t·caliclade C:e 

!H.bSct. cxistenci a poli t ic·n ! 'Não correspon.den d o á.s necessidaclc-.s r á~ c anel içõEs do 

mrio sncial para on<'.e o transp:antamos, corrompeu-se ·Jogo e tem produzido os 

j rtr.:..:tav eis r~u!tadoa que todos nõ.s sentimos, e alguncS querem s.oph ismar, ccnn 

jus ti fiea tivas cxtompornncn ', e por i.s.so me.;mo impa triotio:ts. ( .4.poiMlos . ) 

E {) fedcrali•smo d noE "as institui~õc..; politicas? ocaso o que pcc;.suimos s-e r~ 

o ele que prccisn.valiTlos? (Trora·m - .-;e Parin.ç: rt'llortes). r n:1orcY.: . 11ão conf.uncla-

11!10S situaçõe; <Hfferc.nte.s e em q 1.:..1si tudo rad i·calmc nte oppo.,la.s. Não identifi

o u~m o·s ~ituaçõcs qllN11 nrrn sequer Sr ass~m-êlha1211 . As conC:~çõcc:; do /Br.:tsil cn1 

1 8~ 9 11ã o eran1 as condiçõ e:-::. c~ as co:on ·.:-_ :-; norte-:=tm crica :: as c.m 17 76 ou me .. nlo cem 

1787. (Apoia<lns) . O figurino norte -americano .não crn o que cncl·hor se agei

tava f.s noEt.:; a_s ncc..:e.s~idacl e s e á no :5as t ~ fl ~ ir;õ c• .;; :- i:-doricas. A sua it!llPktntação 

no Pn ccanisnlo das instituiçÕC5 pol iticas nacionües trouxe ao Pü.iz c-sc.:a situação 

anomt1:la e per igosa en1 que no· d ebatcmoo : - a fol'lnaçã.o da;s oligarchiaa rcgio

naes cr.u o e.nfraquecimento no estimulo nacional. 

O SR. PEono !\IIOACYR: - E com a po~sibilidaode da f<!rmação elas pequenas 

pa tria .. ~ . 

O SR . J US'l'lNIANO SI!:RPA: - O dc~m E JnbranH'llto seria 1nais po f," iv a}, SC' d 

federação não cxi5tLo:;sc . 

O iS•R . tPE!DHO :\!l:oACYR : - Co·m o regimen que temos, .somos o c(l.b02.lo brasi
:<•iro n ·: o!l.Gnca de Tio ~am . (T1·oca-m-se m,1~i,f[>R Cbpa·rte8. 

O H. VIHGILIO DE LEMOs - üra, Sr. Presidente, é sob {1- inspiração dessas 

idé>as que cu quero fazer a ap~eciação do projecto da reforma do ensino, que cu 

pretendo. Preciso decla,·ar desde já a .essa Cama ra que ·não nutro contra o proj ect{) 

má vonlade ou prevenção de cspecic alguma. 'Reput{)-O um en.s•aio, um méro pro

jecto ele reforma, c como tal susccpt ivcl de receber m od ificações q:tr o ha·bilitcm, 

quan 1o convertido em lei, a •preencher os fins a que se destina. C'om o maior 

pmzct· declaro ainda que tambem não nutro indisposição alguana ·(!ontrH a il!:t s 

trada Cornmlssão que o elaborou . Julgo-a, pelo contrario, e<n sua totalidade e 

em cada um dos dignos membros que a compõem muito merecedora do n nsso 

respeito c elo nosso aca tamento . (AJJOi.curlos geraes.) .:\o {t11tanto, com a me.sma GitL 
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ceridadc com que acabo de externar-me rela tivament< a .seus mcritos, preciso dizer 

que não pos;;o absolutamente acceita t· na integra o plano d -:l r eforma que cita' traçou 

e qu e se acha prefixado neste projecto. Eu reclamo para mim uma li·berdad c ampla 

de critica e ele colla;bo ração; e , si porvent:J ra, foS\Se dbrigad.o e. acceitar u11n m·olde 

já feito, •p referiria adoptar o pla no traçado na expos ição de motivos do 'S r. Ministro 

do Interior a acccita r na integra o j}lano estabelec ido no proj ecto da illustrada 

Commklsão. ( A1JCI·I·l es. ) 

UM •SR. DEPUTADO - O pt·odc~ to não é a reprod ucção da . idéas contidas na 

"xposição de motivo;; do Dt·. Tava:·cs ele Lyra? (T?·ocan• - se vaTio~ apcwtes. ) 

O SR. VJRGJLIO DE ~"M03 - ::-lão h a negar qu e entre o pr·oi t'cto e a t•xposiçáo 

ele motivos h a muitos pontos ele contacto, d irei me.smo '(]U C o primeiro foi V'aSaclo 

nos mold es ela segunda . :\1(H, i, em ce rto.s topicos. elle a reproduz com f idelilla cl c, 

dando ás id éas elo .:\1in i -tro a f eição ele lei, em muitos outros in novou, e, per

mittam-mc a rmnqueza, inno,·ou pal'a peo:·. (Trocam - se varias cwartes.) 

Eu penso, srnhot·r ~::;, que tanto 0 projccto ela -Co mn1is ·ão, como a exposiç.ão 

de motivos do :.vTini.,tro incorr« n no dt•feito de nlo cogitar de um plano .ccmpleto, 

de um :plano intPgral de reorganização do n os·sO ensino publi co . E' 1bem verdade 

que .c ll es cogitam da reforma da in "' trucção lHima~:ia, da instrucção ;-ccundaria 

c •ela in trucção su·pet·ior. •F az ~11-no, porém, ele m aneira incompleta, porque, além 

de com mcttere m a falta el e confundir o ensino superior com o cn ino profissional, 

deixando aq uclle sem provimento algum no mc.~ >1l1i~mo systr~matico d•a educação 

n acional, como oppo~:tu namentc mos t rare i, não sou beram ou ·não quizeran1 ~'l a r 

uma Ol'ganização clefinitiv•a c coompleta a cada um dos ramo;; do ensino de que 

se oc~uparam, dcLxando-os desp rov idos de orgãos e appa relhos que lhes são intc

g ra·ntes, c ·em os quae.,; permanecem desfalcados, sem laços de relaçõc.s rccipt'ON., 

o q ue os lC'vará a funcciona r imperfcitarnentc. 

Mas, Sr. Presidente, voltando ao ponto eon que me adt•a va, cu p:·etendo mostrar 

que o trabalho da il lustra cla Commis.são, se tem idéa;; aprovcitaveis, contém me

didas que não elevem .c que não podem ser acceitas. Desculpem-me os Srs. Depu

tad os a franqucza com que lhes fallo , cnas e u quero fazer aqui o que ainda não 

se fez com rP fP rPncia a o projecto em d iscussão. Eu quero analysal-o minuciosa

mente, parte por pa :·te, med ida por m ed ida , acceitanclo cl<' ll e o uue me va.re:cr 

capaz de produzir resulbaclos u teis c ·beneficos, e r ejei tando tudo o que m áo me 

parecer. ·Conncçat·ei pelo principio, e om ça1·ei pelo en,;ino prima rio ... 

O SR. J OSÉ CARLOS - R ealmcnte, es ta analyse ainda não foi pra ticada. 

O SR. VJRGJLIO DE ILEMqs - Não m e parecem accei taveis as medidas propostas 

pela hon:·ada •Co mmissão para debellar .a .cri>e , ou antes, para dcbcllar esse chro

nico e perman ente estado morbido, que é o no. so anftl.ph~betismo . Taes medida s 

c acham exaradas nas seguintes lettras do art. 1• do projccto: 

«a) estabelecer &<colas nas colonias civ is c mili tares e nos tcrri tor ios fe
d cnaes ; 

b ) ·ubs idiar te•npora riamentP <:'a colas fundaclas por pa :·t icula r es c por asso
ciações; 
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c) auxili·ar as mun icipalidades c ot; governos cstaduaes, mediante accôrdo 

com estes , par!! fundação e manutenção ele escolas nas localidades onde não exis

tirem, ou onde, existindo, forem insu lficientes para a re · pectiva população.» 

Como V. Ex. vê, Sr. 'Presidente, o projecto crea dous systecn•as de inte,·,·enção 

da U·nião no problema do ensino primaria: o ela intervenção cU/reata,, con~Signado 

na Jettra a, c que consiste na autorlz.ação dada ·ao Governo .para .c rea.r, por conta 

p~·opria, cscolns pricmarias em certos c dctern1ina1dos pontos elo territorio nacion·al ; 

c o ela intervenção i?t<li?·eota, exarado nas lettras b e c, e ·que con iste na autori

z•Jção conferi·cla á União para Slóbvenci.On.a,,. eõcolas fundadas por particulares, 

e para rct'lLXilic11· as munLcipaliclades c os go\ne rno.s cstatduaes na fundação c manu

tenção de es·colas novas, onde estas se fizerem ncccssarias. Deixando, por em

quan to, de parte o pl'icmeiro systema, i:; to é, o systema da intervenção cU.recta, 
que me parece o melhor, ma s que, tal como se encontra no projecto, é completa

mente insutfficiente .. . 

iQ .Sii. AFFONso tCos•rA - O projec to ensaia apenas um primeiro .pa so. 

,o tSR. VIRGILIO .oE LEMos - E ;por que a tCommis.s.ão .não dá logo um passo 

definitivo? Julgará . Ex. que a União não tem competcn,cia pa~a intervir dirc

clamente no territorio dos Esbaelos e promover nclles a diffusão elo ensino ·primaria? 

( T>·occtm-sc vcwios wpwrtes .) 

O SR. PEDRO MOACYR - O nobre orador falia na Comoüssão, mas, rigo:osa

mcnte, a Commissão ele Instrucção Publica não cxi-te. 

O SR. VrRGILlO DE 'LEnvios - Não n1e preoccupam, senhores, a divergencias 

q ue porven tura exisbarn no seio ela' Commissão. O Sr. ·Affonso ,costa, nosso illus

traelo co!lega por Pernambuco, é um elos clignot; membros el ella, c sahiu-me a 

ca mpo '!JarQ defendei-a d<a minha ·Critica. Eu, portantCI, Lhe •pcrgmlto (cli>·igi?ulo-sc 

ao 81·. Affonso Co.sta) : Acha V. Ex. que a União não tem competcncia para 

in tervir '110 territorio doa Estrl'los, no toca.nbe á quo;tã-o <lo ensino pr imaria. pa·ro 

Jll't1movel - o e diffund il-o? 

O IS·R. P l!):JRO MOACYR: - IEx,J.ctame-ntc o·bre <'St..:t qu C:! tão. a Comm.:s.são não 

~un i cléas hon1ologaclati . ·v. Ex . b('i11 •podia atacar logo o ru:sumpto sob o ponto 

t:e Yista co·nstituc i onal . 

o SR . oDUNSHEE nE ABRAN"Cl:IES : - "Prrfoêit;lmcnte. Convécn começar ~)O l' ahi, 

CJL'C é o ponto ca.p it<ll. (Ha cliver,os Ct1JWrtes.) 

UM R. Dr~PUTADO : - Assim, o or·Jelor não põclc pros<g:lir. (1' rocam-s~ 

ara:·tes.) 

O .SR. VlRGlT.lO DE L E:\fos : - Os Gtpartes não me incOJum oJam. C a Ja col

l('~:t. que n1 e a•J)tll'teia. co~!abora comn1igo no meu dis cu rso. A Corn~niL~e:ão, Sr. 

P rn:·: iclente, affirmou t l' l'n1inantt -:11C'·ntC' o SC'g·uinte. ·Eu ,·ou lrr; mas. an t C'.s dis.so, 

]Jreeizo -saber se toda a Comn"li~são accC' ita l'lS opiniõ<"S emitt=cl3.'" n o pa ·('o('r r que 

preccdC' o projEcto ... 

ft.lM SR . !DEPUTADO : - .-\ Coanmi1::- ·ão nã·o SC' entende . Xão ll'a t1ouc:; C: e seus 

1nembros q·ue estC~j aom ele accõrdo .. -\ pergunta ele ' ' . Ex. não t êrá r e..;;; p o1:.; ta. 

O IS·H. VIRGlLlo DE LE~ros: - . \ ·minha pergunta, Gcnho r~~ , será fil!1a ll a tni

Jlha inex .p~ riencia. p:.lrb.mPntar; mas não .:1 eixd d e te-r runda11n cn to a;1te as af-
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íirma~to<'S que 05 tamos ouvinJo de que não ha ;;olidariedaée d~ iuéaa na Com 

m~ . ..:~ão. A nlin: :1. inexperiencia ... 
o R. LBÃo \.F.LLOso : - •Xã apo!ado . Y. Ex. é um parlam Entar con3um

mtldo. •E>tá daH .:o provas <l isto e já as deu n:t a•s-embléa da B ahiA. 

o ;:;n . VIr.G• LJO nE LE~ros : - O m~u illustre collega d e ban ca :a é muito ge

n~ roso f~Rl'a COntllli!!o . rpfOVa Ó.C jorna"d.sta é pOSSÍVel qUC CU j {L ars Ü' I1 h :\ dadO ; 

r~a · rlt.? parla111Pntnr nunca as d é i . 

o ""· L B;\o \ .ELLOso : - Xa a~S ·0mbléa da 'Bahêa ;y_ Ex. já deu provas ce 

t ribuno (~r~oroso. l' na Bahia s~mpre se Callou bem e ainJa se fall<1.. 

o !:iR. rE:DP.o ~lOACYR : - 'Y. Ex. faz bem em dizer qu e na Bahia s e falla, 

para t1ue não "' !'llpponha qu~ o Congre!'.;;l) d<l Bahia é como o Jo lRi'l Grande 

do Sul. 
o _R. Josl!: CARLOS: -Oh, cn:10res! Que tem isso C( m a dk;cus>iio? 

O SR. PEl:>no ) IOACY!! : - Eu ('Stou commcnta nóo o apa rte d o nobr-, Depu

tndo pela Bahia. 
o :>R. \" IRGILJO DE LE~10S : -'Eu vou :c1·, Sr. rrc id-cntc, um t recho -J o pa. 

rcc~r C a Cot11..11ni :-:~..:ào, onJe el!a affirn1a que o en ·i•n o prknario, pela Con •. üitu1çãu, 

pcrl~' IH'l ao rnunicipio : «Se do geral ra.ssarm o~ ao particular e n oo d etivcr'lnos na~ 

cump<' l ~ncias d e <:ac~.:t tl ~par la.men to admin'strati1·o, em face da. Oons tit11 i çci o qud 

3lloptanlo~, vcrifica·n~o qua•es As funcçõ e-cl que lhes t.;ão ccmn1ettidas, no que f'e 

r, fere au C:1~> i no puG!ico ... (T>·ocron-se vc,-ios e insistentes aJ>artes ent?·c alguns 

S>·s. ]){!Jlllado., _ que inte•·ro>npcm o 01·a<lor.) 

() '-'R. J oM: C.IRLos (para o S•·. Yi>·gilio de L emos) - Vê? ü á é oppo,;içãr> 

{JUC l'Stão fazen...lo a ·v. Ex . 

O R. YIRGILIO DE LF.~ros:- :"rão acrNliro ; es tão m e tratan:o muito bem . 

( Cnnli11u awlo ct. lei fura) ". . . ~obrct~evará, como venzade inoonl os tavcl, Q1<e "" 

1ntot icip io foi attribuirl<t a in.st1·ncção 1JJ"i'lnaria _; ao Estado a. Secundaria; á 

liniãu -t: aos IE.stn.c:o ... , Ct.;Cl1 11lalivc.mcnte, a n~cundar i.a e a 1 uperior, cuja I egi~ia

ção, uo Di~ tri cto Fcdc:·al, ê prh·ativa ·.:'! o Congre~o Nacionah>. Ora, Sr. pq~s i 

Jomte, eu não discuto a ulti•na parte d o topico q\lc c1ca·bci d e ler, ond-e ha uma 

<.J'I'~~ .. conru.-ão de illêas que -eu pod0ria sa lient•l.r ; D"'Las. com referoncia ao en~ ino 

priUJa ,.,o. não pr>."O CO III prehcndcr c"rno a Wu · tra la Commis,ão póde g~firrnar 

Q'Je, tlem fncc elos nos."<v,"i tc:rtos CQ'IU~tilu.ciona.cs) a instn.wçcio 11rinurria jou att1·i

b 1tida HOS 1Hll?l.iCif)iO~D, 

O .. R .. \ FFO"'SO COSTA : - ~C' ta parte, cu não sou solid•::trio ccnu a Commi· 
s:i.o. ,Troram-st• apartes.) 

O SR. VIRGJLJO DFJ 1LF.MOS: - A maioria da. Commh<são. isto é, u Commio

são, menos o Sr. Affonso Costa ... 

O . H . . -\.n'O:<so CosTA:- Y. IEx . , que estudou o parecer, deve saber que ~u 

i t: nbo Yoto n1 ~f·l arudu . 

O ;:,R. PEDRO ~IOACYR : - O , .. Deputado qu" es tá com a pala.na a cnba .'IG 

!Pr un~ tn~ch o dcJ pare-cer, segundo o qual a Çmnanissão eõ rcYeu qu e a conlp~tcn 

rhl •é mu:1icipal. •X o em tanto, o r. A ffonso Cos t a . .. 

O 'R. \'JRGILJO DE LF.MOS: - S.o n horc~, -eu a cceito a dcclarc1ção do illustr~ 

Deputarlo por IPtrnan1buco. !& . ·Ex. ccaba é. e t.H zcr.-~nle que diverge n es te pont~ 



- 333 -

<las op·niõe:-O t';:lJi tti,- !ls pe!n Cccnmi Pão, affl!·mando, ainda a ('Et-c r~,.,, pdtu, .. 1ue 

t•:;cre\·f:'u un1 tr~llHr: h o que se encontra tl,J>penso tlo projccto que sr d~5<'Ut · . Per

f~i taan e ntl". . \CCC'ito a explic~1ção l!c ~~ . I~x., ~ prosigo na n1in-h u analy~C'1 de

monc<tran-do que a Cürr..mi•são, dQ<fa lca 'a à o C<>ncurso do S r . A ffon"o Cu ·ta ... 

O Sr. . 'PEono :vloACYR: - Hu ou nos mt"l11brcs é.a Con1r11i.::iSào ((Uê p~nsatn 

~: amo o Sr. Deputado por l'err.a•nbu co. .:-J"d.o ''" sabe bem o que n C~n ml ;J.o 
pen.a oobre o assumpto. 

O .SB . V!R GlLIO DE 1LE)..IQS : - :.\L:t . .-::, S(\n:lon:.• ·, dt'ixcmos isto; este aju.s:~ -:!.~ 

cc. nr&s (C'V·e srr }lpurado can famiiia. 

O ISH . PEm.o :.\fOACYn : - 11 •~< ;,.,to é e!;Et•ncial para ~aber-'c C(ual o pensa

mente da Ccmmissãu . 

U:~>r SR . DEPUTADO: - O pensamento da Ct<nmissão está cxprcs>o no rar~

cer . ( 2 rucam.se divC'I·. o .• npm·tes entre os Sr-' . Peli?"o Jfoacy,· c .d.ffon'o Costn.) 

O , R. \"I RGJLIO DE LJD<Os: - O que é certo é CJUú cu leio !lo pa rccer rla 

Con1missão que foi aflribnido oo.'J muni.ci}JiUR o ens i.no J)ri;nario. sen1o este o tno ... 

tiYo iHH 1uc o proj. cto ·não cont~·nl <lispo.~!c;:ão ~lgurna que autúl'iZL' a L~n!ão a 

:worrJover c: irectam-~nt<.' o de- envol\·ilm ·n to (' a dif fusão do e:l._in•J elementar n'J 

ferr itc rio clru EstH ~os. 

\)SR . LEÃO '\.I': LT.OSO :- V. Ex . dev e provar qu . a Cniã,, é c mpl't<'nt'. 

o sn.. VlRGJLIO DE LEDTQS : - 8' o que prett•ndu füz:L'r. Quero, P<H~Cll, antes 

(listo, H pura r o que está no p.u·cct: r. R' -lfllC' in ... lil"ferentP r-;ab er t:L' toJo"' os tncm

bros da Con1missão, ou ~c dou - ou tre -, t:óml'!ltr, ·ppn~am a c01r le:n .. ntp c,m, a 

dou trina 1Expendida no parece-r. tParec('o por[m. que não Qllt"' rc-m qu ~ ~-J d~cuta. (\go.ra. 

<1 th~se con<>tituc.: onal. Quanto a mim, é-me in j i(fercn te discutil-a já, ou depois. 

_\In~ t:C'n!o os e.nimot~ ~1a rE'C.:' QUi" ~e l'Xt-llt2cm qu1.l~dn r-u toco no a.: ... uulptn. YOlto 

ao ponto em Qlh" G.lH" ac:"':ava, qua-ndo fui inte tTompUo . ·v ou a pros~..•gu ir na anu

!ysc- c1ue c.c:ta va fnzen 5o :~i:s Uispfl.siçõi1S rl o pro1jccto refcr t ·n t-c.s á intct·\·enção du 

fT!liào para o é:P•· nvolvimento e diffu<ào do ensino priml!'io. 

·D l'~xando rora drpois ú critica do prim~iro sy~,trma, it:itO é, o s~ hn1a (13. 

internnçãv à irecta, tal co mo se ncl1a conUcla n>t ll'tt:-,l a ào a !· t. 1" do JJrojcc~o. 

vou aun .. ,·tra~· QU L' o spgundo sy::;tcma pot· cH1? a 1 o:ltado, alên1 dt' não corn_,...:.pon<lcr 

ú ~lltênsida ~r , â ur~l'ncia c á grn vi .nde do fÍ1al t lle quPn·.znos ~ devt'n1ns comba

h'r, ICSU't fa dado a !':Urti r n1áos effeHos, con~·equC'·nc!d..;, J ct;at:i trosa.~. e Pnt··l' estas, 

a c:e.s,:nora·:izaçãCJ do ultimo factor pa ra quen1. aiJld;t nor..: r~to.1 appc:_~..l.r , na questão 

llCJ ensino da .s massas ú do ;preoparo c edu-caçJ.o d t' no ... !:\1 d\.~sorient:l a .hmocracia. 

Dt:ut:; são, senhor t:s, os cGminhos ou o:s proccl"So~ in ·l il'l'Ctos qu~ a l'ummi ·são ubra 

á União para p,;ta fazer aquilio a que t-lla cha.ma «:> r<J.rn.w~r o tJ,•seJl\'olv'm enlJ 

e a diffue:ão ào ensjno primario». Xos proprios termos do proj ·cto; 

alo, subvencionar·. tumpora·ria.·mrntc, e :co1·as fu•n laclas por pi.trticu!•:lJ"I3, .. c os~o-

<::•3Ç;Ões; 

2•, auxiliar Hs municipaliilad es e os IGoverno.s · estadoae;;, meJian ta nccôr&o 

com estes, para fundação e nnanutrnção ~ c <'scolas 1nas ~ocaoJidacles r>llcle niLo cxls

t irPnl, ou onde, ex 10)t inio. forCtn insufficien tes pare. a respi'c ti\"n povu lação'> . 

E1; vou, SrR. Deput11dos, occupar-m ~ . C<"P cificaé:a.mentc, dl' um e outro prl) . 
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cessos, solicitando para as minha apreciações a attenção dos illustres autores 

do vt·ojecto. 

O Sa. TEIXEIRA BRANDÃo: - Sou toco attenção . V. 1Ex . quer discutir, e 

estii. ~'i..;cutinJo com scr ic~~acle o tra·b•-"lho da .Commissão. (A7>0iaaos.) 

O R. VrnGJLIO DE LP.MOS: - O primeiro processo, Sr. •Presidente, é máo. 

e C.ará infallivelmcnte ·pessi• os rrsultados . De.: de o instante em que se convcrt<t 

en1 ·.~.ci da Repuba cu o texto que o cnn~igna no proljecto, fica rá inaugurada no 

paiz. uma nova e .. dctes tavel jnd ustri<t, a indu .. tri.a do en-sino primaria, un1 tantu 

semelhante áquella que já po>su imos, po.sto que por prucessos diffcrentes, da 

:nclustria do ensino secunda rio. ( Hn rarios wpcwtes). Pullularão •por toda a parte 

a- «csco:as funclaC.as pot· pa I'ticular0s e associnçõe~" ... 

;LTM SR. DEPUTADO: - ~1as clPve ser este o nos.;;o ideal - crear ou fazer 

cr..:ar o maior nu([n?ro poss i \' (\11 de C!-;colas . 

0 !SR . VIRGILIO DE LP.~lOS : '!em thesc, Sr . Presidente, aos im é; assim de-

vc:l'a :e r. Mac:; o que eu JH' <'~ into, o que a.ntevcjo, o qu.e receio . é que, as.~umindo <t 

creat_:ão .:c t;t.rs escolas <1 !"rição dr un1.a indu tr:a, d e uma rexploração aos cofres 

r]a !l_:niào, dCiXC C.e produzir de 'IJCI'clacle O alol11B~o._1d O Ü1tui to elo legis•lador, no qu =. 

r fspcita 11ao- clC'scnvolvin1cntr, e á diffur.:ão do ensino prima rio». (A1JOia.clo.s e nã() 

Ct1JfJia.rius). O que cu prcsinto, o quP a·n·tcvejo, o qu·e receio, sictTI~ ,....rs . De-.put~C.os, é 

qucl a Ietti'::t b do pro.jPcto n·nil:l instituir uma •nova especie d.e .parasitismo, opa

nt:Jifismr, !Do ensino ]J1"Í.1na1·io .~nlJ1'Cn.Viono. cLo ã cu1sta do suor do contribuinte. 

O SR. Josr;; CARLOS - V. Ex. está discutindo esta qu es tão de um modo muit() 

se ri o, encarando-a sob um aspecto até aqui de percebido. 

•O SR. TEIXEIRA BRANDÃO - ê\fas o projecto prevê esta •hypothese nos ns. r, rr, 
UI, lV, V e Vl, q1Je co.n,;ignam medidas acautelato,·ias. 

O SR. VHlGlLJO DE LEMOS - Não creio na efficwcia dessas medida s. Quem 

conhece, 1como todos nós conh ecemO;; fartamente, de Quanto são cap.;~zes o nosso. 

pez1"'Jor 1lQl!itiquciro e a nossa i1ncUnação a ~proteg{'r os que \f:rauda~m ~l collectividad\,. 

9 defraudam os cofres publ icos, ,não acrecliba na eff icacia de taes precauções, que 

a bi'Gll do interc&;e dos afilhado~ serão po-stas de l ado como lct tra morta. (At>oia

c/os.) Sim, Sr. Presidente, as escolas .su.bvencionadas su rgirão por toclia parte, 'CCilllO 

cogumelos em lll!fii'MO.S fertil, mas para sophismar , para. cor:·omper, para defraudat· 

o no,;.;o proposito, o nos o rle.sid:eratHm de «prom<>v<;r» , effic·azmente, «o desenvol 

vimento e a diffusão do ensi.no primaria» . A poHtica;gcm regional encontrará logo. 

em suas bõas c cordeaes relações com o poder central c nos bons officios das 

autor·Idacles federacs prepostos, !')os Estados, ao serviço d·e fiscalizaçã'o do ensi<n() 

subvencionado, meio;; ade<Juados 1)ara encan·tar os seus apaniguados na mesa do 

orçamento, .p r opi·nando-lhe · o sa,boroso prato cl'as subvenções dos subs idios. 

(.d7Joia.clos. lia va?·ios U7Ja>'tes.) 

Tres infclicicladcs, .senhores, d(lcorrerão i.nfai'liv>clmcnte elo sy.s t ema :ad<l!Ptado 

pelo projecto : 1", a desmoralização da União, como factor do desenvolvimento 

e d•a diffu.são do •ensino elc11.nen tar; 2". a ele uwralização e o descredito do 'factor 

<d1niciativa priV'a<Cla», que degenerará 'Para logo Nn um pa1·asi.ti.s1nO incomparavel, 

c.m ucn morcan.til'i~?no sordido c 1·epulsivo; gn , sobreca rga , c não pequena , ptara os 



-335-

cofres ela Uniãv, sem u m proveito conrcspo nclente para a cliffusão cquitatiya. ele 

um ·bom serviço ele ensino popular. 

0 SR. JOSÉ CARLOS 

não tiJnha sido feita . 

l\1uito bem; eis o que ê uma critica c5êria. Esta ~ainda 

o SR. TBIXEIR"' BRANDÃO - O nobre orador ju'lga. que o Brazil é o- paiz mais 

cleBmoralizaclo elo mundo, 'J)O:'quc em toda parte esse sy ·tenra existe, sem o,; resul

tadoo a q ue S . Ex. se refeore. (T1·ocam-8e ?>mito.~ o'tpa,·tes.) 

UM SR. DEPUTADO - Na Republu. a .-\ rgentina elle tem1 dado resultados excel

lentcs. 
O SR. •VIRGILTO Dl' LEMOS - Senhores, nas ·ponderações ele caracter doutrinaria 

para oricmtação do meu espi-rito c como ·:l emonst,·ação dos males c elas in.felicidades 

que. nos acabrunha·m, fallei-VO:oõ ele:\ nos n tendcncia, ·C! U1asi rnecan ica c fa•tal, a 

imitar aq uilllo quP, em oubtos •pa izes e em cncios clif[crentcs, produz, ou nos ~p aroce 

produzir ·bons resultados. •Que one impOrt>t a. mim que nR R epublica Arge.ntima, 

não ta-nto pelo con·lwcimento pratico do que alli se .passa. elo q·ue pelas info,ma

ções •que nos lH'Opina•m, mos parrça que c<ta medida tenha dado resultados fecun

clos? E quom sa.be ~i a excelleneia dclla roó existe alli .no papel? Senhores, eu con

fesso que .não me s:nto muito. attrahiclo a transportar pa.ra o nosso paiz hn~tituições 

que os nossos amavc=s vü;i nhos af'fil'mnm ·prosperar eon sua •Patr ia! (Ri.'lo.) 

SR. TEIXEIRA BRANDÃO - E que diz V. Ex. a respeito dos Estados Unidos 

dra Ingola te;Ta? 

O SR. V !HGlLlO DE LEMOs - Digo simplesmente que os E;tado Unidos e a 

Imglaterra são ,povos de indole ccmplcta•mente dLrifet·cnte da nos;;a; que não ;c 

podem tBa.zer parallelo · entre a Inglaterra e o B~azil, entre o tBrazil c os E"tado· 

Unidos~ entre as naçõ~ anglo-saxonin . .; e a:-; nações ele origem latin.a. (A1JO·bCliclo .ç;.) 

O SR. TEIXEIRA BHAN•nÃo - •.-\ co:ncl>uo<ão seria aquel'la que emitti d~pois que 

V. Ex. acabou ele cxtet'nar os sc.us conceitos ·a :·cspeito dQ a rtigo elo ·projecto, isto 

é, que SC I!llO.s o povo mais .desmoralizado do mundo; porque, em todo:-; os outros 

paizes, este .processo tem dado resultados. 

O SR. "'\TIRGILro DB LEMO - T ire V. mx. as conclusões que entender, aftfi.rme 

q.ue soenos o povo mais de~onol·a1izado do mundo, comtnnto que o f,.:u;a por conta 

propria e não 'POr deducções extravaga•ntc; de theses ve,·dadeiras que eu affirmo 

e demonstro. ::-.!ão sei -si somos o povo mais deim1oralizado do mundo. Sei, ~Jorém, 

que somo os refonmaclot-es maiR im,prudentes que o mun do J'á viu, porque quere

mos fazer ·refot·mas de ensino, i.mitando ir:·c.flectidamente instituiçõe · que medram 

em 'J)aizes de imclole c ele tradições radil. almentc diffe rcntes d·as nossas, como sejam 

a Inglaterra e a Republica Node-Am~ricana. (Apoi.(ulos.) 

O .Sn. AFFONSO CosTA - Si o r es ultado fõr máo, suspende-se a subvenção. 

O Sn. VJRGILIO DE !LEMOS - Singular theo,·ia esta, Sr. Preside,n te I O nobre 

Depu tado está luctanclo cem sérias d itffbculclacles 1Jara (!Xt ing uir os collogio~ equ ipa

rados e, no ee_ntanto, quer 1aincla legislar sobre um asSLillTIIpto tão cheio ele ·inceTtcz~a 

c tão .meli01droso, ·co,mo o d e que •se tmta, a.ffir manclo QUe se cassarão as s ubvencõe,; , 

caso produza;m ellas máos resultados! •Sc.n.hor<>s, seja.mos <Pcevidentcs! ::-.!ão se pócle 

legisla,J·, identicamente, para nações tão diaunetralmente oppostas. como a Inglaterra 
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c 0 Biazil, !Como os Estados ,Unidos e o Brazi'l. .-\quella· dua.s nações praticam 

tr,0 bem o .elj-govm~?,ment, c .po.>suem em tão alta clóse o sentimento n<>l:las innato 

da iniviativct privada-, que philosophos e pensadore.; como ·He"bert Spencer podem 

reputar, S( ll1l grande cscand·alo doutrinaria, a a-cção do governo um <cmnl necessa!·io», 

com tenclencia a diminuir, sinão a clesa·ppareccr. Ccmo buscar inspirnções em paizcs 

de.-sa ordem para molda~- púas delles as "nstitu'ções Cle que ca·rece um povo como 

o nosS0
1 

onde a iniciativa U)riv.ada é nul·Ia, não só pela temiJe.ra 'moral da raça a 

que pertenLemoo, como aind·a pelas tradições que nos deixaram o-' no sos ante 

passados?! (Troca1n-se nt<titcw e i.nsistentcs cv}Jlwtes. ) Senho.re-, n ão 10os illudamo~ 

con1 as miragens que o instincto ele imitação pro·~ccta m noo as tfa·nta.·:ias tle legis 

ladores. Nu Inglater:u e nos E• ta dos Unidos, a inicia ti v a particular é urna reali 

dade viva, é urna força poderosa, é u.m factor inquestio•navel ela exbtcncia collc

(·tiva : no Brazil, tal factor .não existe, n&•o tco.uos u direito de contar com el~c, e si 

quizerdes, arrac;tados pela miragem tJue vos illu de, construir o eclif.:.io elo en~ino 

pricll'al·io sobre semelhante base cclnp!ctamc-nte imagi~narii:t, edificarei.::, apenas wnt 

castello de cartas e org-ani%allcis no paiz mais um flagcllo: a mercantilização do 

ens ino popular . .Si a inic:ath•a privada cstiYes-e no· ntMsos costu mes e fosse uma 

atlavrunca do nosso progresso moral; si ·a in>trucção particular andasse organizada 

por toda parte, êu comp~·ehenderi>l que o poder publico, comp1 chenderia qt:e ta TJr, ião. 

deante dessa prova de vitalidadE', pro .. urac;se robustcc~l-a mais, am parando-a , êor

ta!cccndo-a , fecuncl ~ndo-a com os seus •a uxilios indirccto '· (Ap oiculos. ) . Sí'nh 1res, 

;ejamos praticas c dcixemo-•nos el e fantasias . Dccnos ao no>so pai% as le!s _IJltC a 

~ua indulc compo1 ta. ( újJOiaclos.) 

A.ntes de passar ao estudo do segundo systema !.le intervenção indi"ec:L 1. q~F~ro 

aincla çha•mar <t 1·ossa attenção pura mais uma or!gi-nalidade il o projc.to que 

c.;tamos discutindo com refercncia 1\s esco·las particu lares subvenc:onadas . Pro

curando cerca;- d<.: garantias as populações locac;;, v t~·abalho da i!•lustre Ccm

mi s.são abre ma ;·~em .a Wma la.rge:l SHngria 110 rl'h CSOU I'O )iacional~ quandO estipula, 

em o n. VI elo .-cu art. :o, que «O ensino •erá leigo e gratuito» ma,Juelles institutos 

escolares. Como poderá a União dec~·ctar a grat'l.Licl·a~ae do ensino .primaria em taes 

cstabclecina•nto:", si -a~pC'nacs concorr·e ccn1 uma parte da verba indi..;·pcn.51a vel á sua 

funda~ão e manutenção; cü ape-nas concorre com Ul!J1 ·auxilio; s i !a'Penas cQincorre 

com urna .subveuç.iof !A1JOiltclos.) Desde que o Govern o ex ige que as escolas tiub 

Ycncionada~..; ministram o cn~ino gratnito a seus alumnos. assume, ipso facto, a 

obrigação de cu ·teal-ns . integ•·alrncnte, entrando com a quantia sufficiente, não 

~0 para os honor:uios elo ,pes-soal clo.emte, como tambem pa·ra os alugucis do prediú, 

parn. a a quisição do mobiliaria e--co'lar e mai:; deo;pezas de expediente. (Apoiados.) 

Hcpilo ihoj", se~lloi·e;, o que hontem affirmei em aqJm·te ao illustre Deputado ,por 

:ui nas, Sr. José Honifacio: o systlma <que o p~oj ecto institue e eu combato, tem, 

a:ém ele outros inconveniente,;, mals este : - o ele ser um systerna ccmtradictorio 

50Phistico! (Trocam-se val'io8 a1>artes. ) 

u~r Sn. DEPUTADO - Os 13rgumentos de V. Ex . .<ão dignos ele nwclitação! 

O SR. \'lRGILIO oE LE)JOS - O outro regimen adaptado pela Connmi<são é o 

ilos auxilios pre<tndos pela Uniã'o ás municipalidla.d0s c aoi; Estados pa ra o serviço 
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.do cnsi·no pri.mtG·io elementar. Não creio, Sr. Presidente, que e"te .regimen seja 

capa z ele produzir entre nó• resultados pratieos, resultados uteis e prO\'eitoso;;;. 

A clle se app lilca111 perfeita mente a•Jgumas elas c.bjecções por mim fo•r mulailas contra 

o pr imeiro. :\ lém di«to. desde que <l létti·a e do p~·oj ccto seja uma realidade em 

nossa legislação: haveis d e vêr, Srs. Deputados, que os Jnunicipios c os E::;tados 

. tra tarão logo de en•f raq uecer, el e retralür a sua acção d1recta, ou isola da - acção 

para cu j o dcsap·parecimento nun ca deveremos conti~ibuir - .para faz.er pesa·r sob re 

o era rio ch1 1)1n i~tO o ma i.:; duro dos cne'a rgos n o toca n•te á clhffusão do cnsi.no el-e-; 

m~ntar. (Apcwles.) O s accôrclos el e q ue tl'ata a lettm e do proj!Jcto serão uma 

p<Jrta aberta. a. abusos 1nevita·vcis, E como oS<:: p~·atiea rá esse sys tema de auxilias

e 'ub,, irlios? Tanto qu·am to me é dado lêr no fu•luro, tanto quu•nto me é dado pene~ 

·t:rar os P·lanos men ta e.-; da illustt,.:t da-- Com1nüssão, os a uxilias c ubsiclios, a que me 

rrtir6, s6 poderã-o ser m inistrados de quatro maneiras : 

1:1, cen tra da .pa-:.·a. o.-; c ofres elo E::;tado, ou do ll1U·nicipio, de um a certa quantia, 

q u e dc,Mettá. i ncorporar - se ~L verba que esse..:; governús hajam des tinado ao s e rViço 

da in ::;trucção . i<..:tu é, o auxilio em e.;;pech!t com a.nbitrio para o a uxi liado de enl 

P!'cg.a1 - o c<..:eno Jl1e parecer mais co,nv·en_i ente e mais aocrbacl·o; 

2:t, obrigação para a União do concorrer "COm ·a verba dcs·tinacla ao pagam0nto 

elos Yencim cnto., do pessoal docente, fican do as cles1pezas el e i~stallaç>LO da escola 

.e do rc .... pec tivo expedi e-nte a cargo do E s tado ou elo munlcipio; 

3a 1 obritgação pa l~a. a União de conco rrer com as d~pezas para a ins tallação 

~ ''.xp• •dic.n tc ckt -e.-:;~c- ol a , ca,benclo ao E::;-ta·do, •ou o 1!11U'tlicipio, o tratame nto do .pessoal 

docente; 

4\ fin almente~ ob l'i g~t ção pn·ra ~ ·u ,nião de entrar com uma quota certa, h;to é, 

<·om um-a . . porcentagc n1 prefixada, rp::H.a. tf tm clação e m anu tençã.o ele cada escola, 

correndo o ;·esto ·ela de.; peza por conta elo Estado ou do município. 

E u aic,·cditü, Sr. Presidente, que, em qualquer elas quatro hy.pothe.ses d'i gu .. 

rada~, se,:ão d esa~trosos oe effeitos ·do r cgim en que combato. •Sinão, veja mos. D esdo 

.o n1o.mento em qu.e, el e ·accôrclo com ia1 prirnlcira hypothesc, o 1GoveN10 ela União 

clr~peja;· rnos cofres ·do n1unicipio, ou do Eslado, a. qu a ntia que julg·nr ·necc-.ssaria 

]Jura aux·ilio 'Ç)U surb.s icllo elos Nlslitutos escolares, os governos locacs .começarã1o 

a <lfm in ui•r, ou dcixa·rão de al~r-gar nos seus orçar.nentas ,f·uturos, as ve1rbas dcsti 

nad3s ao proi,imen to daquelle serviço, A moeda ela União expulsa rá. ou pelo m enos, 

fará esta.gna ;:- se, mo cof·:.·e elo en s ino elo !POvo, o volum e da moeda n1unicipal ou 

-es tadual. 

O Sn. .A I' FONso Cos~·A 

1"nuni c1pios c elos Estados. 
V. Ex. se m ostra cl esconfia clo do patriot i"mo dos 

O Sn. VJRGJLJo DE CLE/Jioros - Ainda 'hontem, sen:h ores, eu ti\'e ensejo de laiCfir

mm·, em (b}Ja l" te :10 illustre ·Sr. José 'Bonifmcio, que ·n ão elevemos 'lcgisla•r com apoio 

em méras theor1a s e doutrinas .a bstt·actas; mas t em do semJ:~re em vi s ta os nos"llos 

co ~ turmes, os nossos habi'tos políticos c tas o1ossas con dições economicas, afim el e q ue 

não sejamos luclíb~·iaclos, e não colhamos dissabores na decretação ele r eformas· 

con traprocl·ucen tes. Eu a.crecl-ito, S r. P resi clente, no patriotism o elos govemos locaes, 

ma s i s to nã:o m e in lübe el e tomar .preV>enções contra ·a. poss ível ·rctra cção dC'ISse 
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me.; mo patriotism o em 111a t eria do ens in o prima~ io. (Dirigi?tdo-sc ao S1·. A/fun8Q 

Co.s ta.) Demais cli..:6Q I .~i o rpatriotismo rl06 governos locacs é tão gran:d.e CCill l'~'lação. 

no .problema do ensi1no ela s mtv:;sas, como expli:.:areis que Estados grand e:?1 como o 

vos&So, con;g in ta m q ue a União vâ concorrer com dinhcirúci dos coC.res nacionac~ p a ~·~t 

auxi-Ji.a;.· nos re . ..: pcc th·oti i('tT i t(q·io ~ o dc.-.;envolvimonto c a cliffutião clc::s c cn:;ino·t 

0 SR. AFFONSO COSTA clá um aparte. 

O SH. VlHGlLJo tJE G.JEuos - · Vnc responder a ·v . .Ex. a p ropria Colllcnissão 

de que fHz paJ·t~ . :\'"o seu rcl at01·iQ cu leio que «O c11sino publico é uma farça que 

avilta, a N.ação, expo n Llo - a ao rid iculo c ao villipend io)) 1 que «a opinião public;.t 

já patentcotl o a1nrcnu ela consc ionc ia nacional etll sobrcsn lto JJ elo fu turo d~as insti

tui~õc:s dmuucrn ti ca:-:, cuja:-; I'a izt..\S J1ào encontnuu ;=:ei\fla, que as l~FYivente e robus teça 

no csólu ~arara clt.> anal.phabl'tic-;mo». Ora , senhO'rcs, onde o a~n alph a bc tiS.IJ1u reina .. 

a po ~llo de fazer pcriga.r as instituições políticas de um povo, ou a in~t::ucção 

pri mar in, n:Iu <'Xiste, ou. r.:d exi . .;;tc, anda clistri,buida ele modo insu(ficientc, H•ncl a 

orga nizada <lc modo pc~;;imo e conclemna veJ. ( f lPoiaclos. ) 

UM ;:;R. DJ<:PUTADO - Os J<: st ado.-:; não poLle m dar o ensino primnrio, e pl'eci ::;a rn 

que a União os auxilie 

U Sn. 'Vl!lGJLJO DE LE~ros - Senhores, fallemos .com lcal cl•a cl e ! O est~clo deplo

rav(!.l l' lll que se t.:!11Co n t:·a o ent:ii no elo povo, é menos d·evido á in capfucidadc eco 

no mi cJ. clo.s gO\'L't':1 o~ local'~ do qu e á sua in .... apaciclaclc c ívica . (1.'rocom.-se vo·rio.s 
Uj)UJ'tC;.) 

UM Sn. Dl!:PU'l'ADO - V. Ex. é muito ;-;cvcro co m os governos lo,.;a (:S. 

O SB. \- u~G l! . .LO DE L!':MO S - Sc<nhores, é misté r [allarmos Yerclade; é miStét· 

acal.Jarm us de \·e~ cmn este rc? iwcn ele hypocrisias, qu e co ns·iste e m a ttribuir-nos 

un.; uo:-; out:·os virtudes que sa~biclamcntc não p05'5llimos. A. Nação tenn o direit(} 

â. no-·sa s in cer iclacl c ; sejat!UOs i·nceros. (.tl1JOiaclo.s .) Üti governos 'Iocaes úlào teca.n 

.:t a clo ao ]JO\'O a eclucaçit1o de que C'lle ca t·ece c que a" i·n st itu i.çõcs democrati ca .> 

reclamam, uns porquo não tcf'm podido, outr•os ,porqu e não tceJn sabido cumprir 

este .;:;ra.ncl,c del'C I'. 

O SR. TEJXEJRA ,BRANDÃO - •Nes te ponto eu penso como ·V. Ex . .Si 10u um Li vro 

<JU C ba pouco t empo ,publiquei, terá visto q u e me occupo do assumpto. 

O SR. Vrncruo DE LEliJOs - Fol.go muito em V'êr que as opiniões que estou. 

expendentlo siio acccitati po:· V . Ex. Não tive o p.razer de Jêr o livro ele V. Ex., 

que naturalmente sct·á U(;Jl t1·a balho de valor. PrOic: urei-o n as Iiv·rari a, c 1n ão 0 cn

contrêi. 

O SH. J osf: C.,RLOs - F:~tr co mpan heiro me scrv.e. (R iso.) 

{) Sn. VJnG LLIO DB LE:\.I!OS - r.Agradeço a V. Ex. a extrccna gentileza qu e me 

<li,pc• nsa, mas ·· ame~to cli<Cr-l he que não .pos. o 1r pa.~·a a CWWvG11a .. ( Riso. ) 

O : ~<. J osrc: CARLOS - Si•nto muito, mas como .não se pOde fazer tudo ao mesmo 
tem po . . . 

O SR. PEr>no ~~OACnl (para o S?'. José Ca'I'To·s) - Pelo que o nobre Depuba.do 

pela !Bahia tem dito, é m ais m eu comp a nheiro do que seu . (Riso.) 

O .SR. VIHG ILio DE LEMOs - C\~as, Sr. Pre3iclente, diúa eu, qua~clo f·ui des

viado elo fio Ll e minhas pon deraçõt'o", que a . moeda da União expulsará , ou .pelo me n'os 
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estagnará, no cofr e elo 01ns ino IJO!:Hl lar, a moeda do;-3 gove~·nos locacs. A n1i11l'Lc.1.. 

previ..:ão não é jn fundada. o~ Bstado c os munic ípios apreciam ·muito o OUl' O fe 

dera I. (Trocam - se (tpcn·/ es. ) 

o 'SR. 

o ::Õll. 

{) SR. 

cofres da 

J US'.r i NIANO 

\ TJROJLJO DE 

JU S'1'1 NJA NO 

União. 

•SWU'A 

LE~ I OS 

SERPA 

- I-la cl lg-ucn a!=i rxccpç;õc~. 

)!ão sei quaes se jam ellas . 

O E«tado que cu represento nada tem pedido aos 

oQ Sn. \"Jna rLr o n~> LE:\lOS - J<:' o ca'o el e ap!~lau clinn os e«te bello exemplo, e 

ele aconeselhal'mo . ..; flO:o' povos elos d (.• mttis EsbHlos que imitc.m o ~procedimento da 

gente pu;:aL•n:-::c. CWa s, anlú.; de clnt'IIIO :::; c~te ,pas."5o, convêm que n~ cntcndan1os. 

Qu an·clo :. u t]igo t! UC os l~~tad~s e os ntunicipios aprcciarn .n1uilo o ouro da Un ião\ 

não H Gl'inno que o::; St"US g-over no:.; l enhant p.razer e m solicitol r os socco 1·ro~ de que 

t rata a segunda parte elo art. 5" ela ' onstituição F cclcral. Sob este· pon to de v ista , 

ha ·de permilti!· o ho n"a elu Deputado pelo ·Pará que eu rei\'incliquc pam a Bahia 

o mesmo pé el e h;ualdacle em que S. J<:x. ac>1ba ele coll ocar o E,;taclo qu e represcmta 

ne..:; te ICo·ng-rc:-:so. (A poitu.io.'{ .r! o& DcpH1ollo." Uohitt'Jl,OS.) Posso 1;a inda affirmar ao 

Ulustrc Sr. Justin iano Serpa~quc os 'g'O\'L'I'nns da Bahia, tecm sido escrupulosos no 

assu mpto d e que .se trata . ~ão ha muito tccli PO a inêla, por occasiãu clrL •fo:;:mida vel 

en chc·n t e elo caudal oso S. IFra n.cisco, todO 'i sabe m quanto sof•frcra m, e m ~ ua riqueza 

movPl c cstav'('l, as popu'laç:õcs bahiana~ que lhes são l'ibcirinh a.~ . Os ~gritos lanci

nan lcs das v ict ituas Ch l'ga 1 a lll á Cnpita l elo ·F: :'i ta do que tenho a honrn de r epre

scnt3.r~ J111Pl'C'~siona•nclo clolo:·osa a_ncnte n opinião publica c a .s ua brilhante imprensa 

local. E ra rn lão ,:.vfinistro elo J.nterio;·, no IGovrrno elo honrado csta dis tu Sr. Roclri

g..ues Alv e:.;, o ~p reclaro c eminen te bnhiano Sr. Jo~é J oaquim Srabra. S. J~x., com 

a promptidão de movi m e~ to,;, que lhe é na tu;·al (a[Joiarlos), c com o patriot ismo 

sincero, que toclo.~ !11 c t·c.eonll eccm ( muito b em ) , pôz logo 11 disposição ele sua terra 

na tal o la roo prcsti ~} io de que cl' punha mo Governo ela União .para ()btcr deste 

os r-:occor.rOr; Que Sf' f i zessem nC~.:o e .ss arios para minora;.· os ma lc:; proclu2idos poL· 

nqucl la extraOL'dinaria ca lan lidlhl e . . ·~o emtamto, scnl1ores, o honrado c conspicuo 

Sr. lTo.sé OIJ\ u·cclli11o el e Souzn recusou-se tennina ntemcntc a m~ ccit•a .r os aux ilies 

fUrecto.;;; que flt'n m of fcrecido ao glorio~o Estado que superintcndc, e, marchando 

para o thcatro el a ca ta<tro.phc, providenciou cem s >~b cclu ri a c :c riterio no sent ido ele 

soccorrer as populaçõc.s a f'fligidns c o fez co t~t os rc~u r~os p roprio::; elo era ~·i o 

estadual. 

O :Sn. L r,:,\o .VE LT.oso - V. Ex . . está fazc•nclo ju ~ tiça ao cnr;tc tct illlbaclo e 

supctiot elo Sr. José •Ma rcci'.Iino. 

O SR. VJRGJLIO DEl LEMO S - A justiç.a. que faço neste momento ao pteclaro, 

pro.bo {' eminente hom r•m el e E stado é n~bsoluta.mcutc in .s u~peita, pa:·tindo
1 

como 

partP, .de 11\ CIIs· l'abio,. Como jornalista, c de ixando-m e impress ionar iot•tcmente 

pela~· noti cia nff li ctiva s que nos chegavan1 elas mat·gons elo S .. Francisco, tive 

palavras d e censura para S. Ex., quando o vi •recusar-se a acccdc~ ao offcrecimcnto 

que lhe era fe ito som tanta eo;pontancicla cl c pelo r cp<esentantc 'bahiano no Governo 

da União. O tempo veiu mostra-r que a razão não estava com o jor!1alista ~uper

cx cita do pc!as noYas tristtss imas qu e lhe magoavam o co1;açãro -e o fa ziam 'VOlver .. se 
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para os governos, i m pctra·nclo um 'leniti vo pa·1·a ta ntns desgra ças e a·ffl icções, mas 

com o Otitndi~l<t ponderado que, npeza r ela s i t uação preca ria elas fin a nças es ta clua es, 

,.:oub reHOlvcr n ·c r!se, sem bater â porta do e~· a rio nacion a l, •na n ten cl o intactos o 

brio, a honra c a dign idade da terra cu.jos desti nos d ir ige, ( A1JOi (}1(/os; 1n11 i./o bem .. ) 

v ' H. ILEÃO VELLOSO : - O qu·<" o nobr.a JJ,•.put3do pe la •Ba h iH acaba de Eazer 

·honnl jgu a lm en t a a s; , ·Ex . e ao o 11itnen tc Sr. 1) 01-::lê M~lrcf' l 'li·n o de ouza . 

o IS•n . :VJHG ILIO DE LEJMOS : - fVolta•ndo. S•r . IP reti tcl.ente, a o 11onto em que m e 

ac:hava . quan d o tin• a sath..: :·ação el e rec('brr o HPa·r tc co 1n qu e m (' d i.:-:t i ng u io o 

i1Justraôo r ep J'(':-.E.'ntante do P a r·á, e explica n do o meu pcns:Hn ento~ d·e c loro q ur, 

no :t-fC• J·ir -nH' ao amor qur têtn OR Estados c ()::; mu n i1Cip ios a o úu r o C:tl Un ião·. c-u 

all uclio a eé'~r prlidos r~· i terad()_..; e ás veze-s j ~nper tin e ntc5 d <' subs i d i o~, d e sub

Yen\;Ôc';;, de t~ux i lios a quan tas i ns ti t u içõ>es 'de caridml e, el e b~nncnct.a c de lct

t rns .... e orga ni zam ·nos E sta llo . .;;, ~Ub\·c n çõcs, a uxilias e s u.bs icli os que f orn1o m tun a 

verba av u ltada nos orçHrnC!ltos ela Rcpu•blio3 . ( T r ocamt- e v arios CL)Jart es ). Q ue 

o ciga a illustl·e c honrada Co.mm issão de Orçnnwnto do in te ri o r . (A)Jm ·t es ) . 

)!.)t-: tre-r, C"loqu<'ntcmcnte o orçaan ento que acaban1os C.e vo ta r, an ele n ã o r-:ei qu aer:; 

foram oo rE> tnclos m lhor aqu inho<ldos neste a~sum p to, " os Es ta dos g randes e 

l'iC05, C01110 O ele S . •Pa u lo, OU se Od Est ad() . ..; p C{JUenoS re pob i'CS, con1n O da (1-,ll. 

nthybH. 

O n. J os~: CARLos : - Ní'to h a duvi da; es te con"\.panhciro n1 e ,:;e r v<' . 

O SR. VJHGJLJO DE LE>lOS : - Demonstrada, S r. ,P residente, a verdad e C.a 

n1inha th esc con1 rcferC'ncia á prittue ira <lftS qua tro hyrpothescs por m in1 t1 Ve.l 

t:Jd:If;:, eu passo ;tgora a analy "a r a segu .nda 1 js t o é , aquc'l l a que rfigLltl'a a obr j _ 

gação rar•J a União, de concot'l' C' r cam a •verb a cl r.-; t i nada ao pa g·a.mc nto do p ro

feA ~oJ·ado do ent>l ino pri.fn ar io . 'l'a n1'bCI11 não lne J1ili'CCC', rSr . lrres ié.r ntc , C{ llJe es te 

rPginwn po;-a pr·ocluzi.r r es u!tac10s u t cis c fec undos . D o s impl t s f;r c to d a U nião 

for·nc,:er o professor não S<' :;;eg ue, como á illus traàa Cco:ui11 i s~ ã o ~1arece u , q ue o 

Gnv(' rnc~s locacs f·açain surgi r po r toda a parr tc ta,ntas esco las qua n tas exige 

o c•ombate C!'rrado q ue devem o.-; m ov!'r contr·a o n osso a vilta n t 0 a mt lp ha.betis m o 

<oport cs) 1 .n n1e nos que fi U nião consi·nkt cn1 nu x iliFH escalas ~11 a l p r ov idas el e 

p rcd io t· C.e m ob iliaria. ve r·dad eiras fabri ca s de m olcs t ias e de clc·b ili tam en to d o 

y;gto !' !'hY•"ico da infane ia. (A1J Oiculos) . Não a r ed ito. \Sn· . IPre;;iden t e. n N;se r e

gimen de accô r'C10s que o proj ecto q uer i n~t i tuir cn tt·e n ós . D em a is . cu J:H'·I'

gunto: de qurn1 será funcc !onnri o o p r of<'t'Sor 'f1Ssin1 estiiJend iado? íDa União, QU':" 

ll1c lla!;a os sc r l' iÇo,, ou do Governo ·local, em cuja c ircu mscJ·ipção e ll e serve? 

UM SR. DF.PUTAno : - O runcc ione 1·.io é ofuncc ionnri o -el e quo11 lhe paga os 

ne:rvigos. 

O Sn . IVJR OlL io DE L E'Mos : - E is a qu i , c.':itá. u n 1 a opinião a. leva r c n1 con t a . 

~l as "U prosigo : de q uem recebe o professo r a inves ti C: ura el o car·go? O projccto 

não o à izl pa rccc.nc1o, Porétn , incli nn·r -se 'á op tnião d e q.ue o f uncc1onarío é l ocal. 

E ris ~. q ui ~s t á uma v erd :=tde i m anorn e. li a a 'Cltnirnif5 t r ativa , qu a l ta q ue cons ist e' em 

que 11m f un cc iona rio meu soja p ago ou ·1·e muncra do .por t e rce i ro . (A1J<crt es). fE 

sobre CJl,rtn ·p e a rão, de r u t u·ro, a s r es ponEa ,bilidtt Jes ori u ndas d a investié.ura, com u 

~<'jam a vi ta li c ieda de e a apos enta do ri a? .( A)Ja.rtes) . ~ 'ão é t ã o facH a q ues tão 

COuto parece ao i !l u ·tre .Depu lado CJUC m e a pa r te ia . .SUJ)po n lla m os qu a Un ião 
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e.-3 ~u we a rcspon~abi ·:Ácla.:lrt· ·de pagar os hon ora rios el e u 1n 1profcssor que já cx et·ce, 

na c:-;\?ol:.t que vai ser subYenc: ionac:a, aiS Juncçõe::; tnagisterk1e.;; durante Yin tc P. 

c inc alJnor; . Suppon han1.01~ a i nda qu e as leis locaes pt~H;creve~m a i la el e de trinta 

(-\n nos p;1 l"(l a aposPnta.doti:a dos profePaores prin1 a r ios . Dentro d e cinco nnn0f5, 

após c,.;:; rc~pons.N b i li.d·arlrs ass tHll i datS pc\;1, u .nlão. con1 r cfe r enc ia aos Ycnc inl €111 -

to. elo profes.~o r d <> qu e se trat~, este se julgo. co m o .d ircilo que a lei cstocloal lil1c 

conff'n' cl.e pedir P obtC'I' <"l tont a tlposr ntador ia. Q u( e.n assu me o encargo : a ·un ião 

ou o lE!::taclo? ( 1'?·oco m_ ,çe a.1;rwtcs) . :vra is ai nele.. ~s r. {P.r rsidcn tC', Estados h a , 

co mo o lRio Gra.ndc d o \S1u!, onde g r açat:; ao r cghn en a&op tado, dC ab:-:o1uta liber

d<l tle tprofio;sionHI, q uolqu~ r ind ividuo s'em t itul o;; o [fi ciaes ele capac idade. pócle ser 

nvn1P~Hl o pat~a e xerce-r o n1agisterio 'p rin1ario. (.Llpa.rl e.<s) . Confo rQ'll a r -F=e-ha a 

T_i n ião cu.n1 es..c;e regeicnen . <! <.\s tipe-n i..ljarâ o 1Ja1Tenn que o Gover no local lhe indi

:;:i ar e;o mo f\<.'ll fun ccion ar io JKI.ra preccp to1· tl a infanc ia ? ( 1.'rocarm-se va.rios (tpcn·-

t es) . tQu~ tões si'to e. t>ts, Sr . Pres iden te . qu e m o.stram patcntt' iam qu:1nlo 

a n,,maJo. ou . pelo n1enos, quanto é d iCfi ci! ' e H-;ca•bJ·oso o systcn1 a fig-urado na 

s.::-guncl<;l elAs h ~·pot hescs que ~ula1l ~·,"jo . 

Vt• j an1os a t erce ir a . E:::;,tH. SI' . ·P re~·:.iclent0, pres u ppõc qu e a U 'niã0 conco rre 

C' (·J ~\ as r1~peza:-; ela i nstr1l laç;ão da escola. ficanc,.o o tratan1 cntt' do P<'SI~o a l c~o

t'l"\•nte r1 C(lrgo do J~stacl o ou c1 ·nlunic i pio . f~eb.Sc s~··ste«lh1 , c omo se Yê . t et·á a. 
'União de proporcio nar a o Go\· crno local o pr ecl io c o mo biliar ia csc u l a n·~.;. al€111 

das tl cspczas .n1 eno r es d0 cxpet:·ien be . tf\rín1 C' iran1ente, quanto ao prf' cli o . Ou a 

1 rn i[to terá ele construi·l - o, :-h1ap taclo aos .fin s ~1.. qu e c-;0 eles Una. L' não bov~1 rit nr

~a ·mento qu e l'C'S ista a os rombos qu e d a lli pi'O\·i nlo ( ,apa·ri C-'5) ou <L Un ião terá 

d-e a·J ugar a particuiarrs Ofi ed ifíc i os on de as e~..:cohls tenha n1 de funcciontlr, e, 

lh"':-;te uHin'lO c:1so. além drt~ c~ espezc-1 s ccon n aclüp tação elo prcdio ;ls SLIH-" nov :u:i 

f~t:-~ c~ õ<·s , s ~.. r·á forçal\'1 a p~1ga r ele\·aclos alug·ue il!i pu r r- ·lific i os 01·Jinar ins i."\ quar- i 

i~np t· rst:lveis, ficRn clll :1i1l'Cl a ccuTJP!'O lll Cttida ao J" e.~arcinl e.nto de futuras perdas e 

da m nos po l' p:1rte cl O·s rec lamante,,. U 11JOia·<los e c•lJCIIl" f e"). J[D o mob ili<J rio . S\', 

I'rrri i c: t li tl\ C!lH' t'e l'á po r ventu ra a runião dar ans Esblllni .... 'ê aos 111Ul1 i c ipios () Yl't' 

gunhoso C'XPt11})lo ·f!e in5 ta!!.flt' 1'3COl:ls pt·ionarias co m n1obiti<ll'ÍOS' el e inl}1l'O'Yi:-:o, 

Cl lll'rrantcs ela~ lC' i s de hyg i en c e d a~ con d içõ(ls 'pcclag-ogi cas elo •n0r~·so t e mpo? Re 

r.- hores . eu não ::1Cl' di to q ue. no t.;y·ste:m;l d esta byp otheS<' . pr inci pal<lll ente co n1 (} 

rC'ginl ·e n do~ pr('or.lios alugad o-s. , ,;o c~cse nvol\·in1rnto e t1 cli ffusão '--l e Cnf' inrn} lucrcn1 

.... T:lli Cl t> cnusa con1 a intervenção elo pode r ct"nl!·a\. O lll.Unic ipio, ou o Estado. a 

f/UL\ m cA .. berá a •m a ior contr i·buição tTi en sa t ou ann ual, que é n el o trntam ento elo 

pcsc:;oal docenh". não po cl €'1'Ú fn.z·e r n1 u it(1 cousa . alé-1n do pou co que faz actual 

r;";Cn te, •prat i ca nclo. a cru i e n ~l i, o l'Pgin1en cfn calote. do fl tra :r:o Ll e dnu s. quatro, 

s r· i :\ n1 E> z e~, c até d e u m a.nno c tna is, .no pagamento dor:: ·honorarios el o nr~fH 'l\'11 

docr nte . ( Trocam- se '!Hl·l·in .s aparf es . 

H cs tn - n1 e. nnalnwnh\ ~cnhores . f'al!tlr - vo.s ela quarta e u lt~ma 11rl)Ot l1 ese po:· 

1n in1 ftg·u ra .clo, seg·undo a qual ca•bePá á. U njão o e ncargo d·e . entra r co·tn mna 

r:nota cc-rt(l. con1 . tlln a dad :1 porcenta g em, rp arc1 funà(lção oe n1anut('nção <.l {' cac~a. 

·~~cola , CO l'll?'llclo o res to clit cl ~s peza por conta elo B•t<Jclo ou elo munic ipi o . E·cn dn, 

St·. IPr(' . ..;•i·cl en t·e, ('.:o:tr- ncg int{\n o ma is , .. :l·C ional de q u.a·n tos tenl1o a·ni;:l!lyEar~lo, ,11 üo 

<l eixa por is,;o ,]e scr tão ill u~orio q ua nto os outros. Cla ro é que o auxilio pOl' 
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::·~t(' nH•io pn.·stndo pela rniào oo . .; I~ tados e aos nutnic ip i os, para t<co desenvol

Yinhl llto e a diftu.;;_ão )> do :SC'U ·e nsino primat·io. só pocl~t·á <' ..... ó (levcrã. Õpplicar-Fe 

fls t.'colas novas qu-e fotTnl inst i tu idas, porque. t:C' n~ iJ11 não fôr, o auxilio i n1-

1Jurlará c·1n un1 gravame nnra a União sron beneficio nh~·um do serv iço subven 

ciona cio. Ora. H l não acJ·oc;ito qu e no pé ele dese.quil ibrlo fin<1ncPiro em que se 

enc•i ' llii'H111 todo. ou quasi tDdo.;; ns E:~~·taclos •e- Jnum ici,pj•os elo ·Brasi l, pncs:Sanl. el -

1~ , .~ stinnt~ado:-; por Utl 1 ~in1plr~ aux i l i o da tUnião, fazer brotflr elos seu . .: .el'a ri os 

depa i pC'rados verbas r"'u(fich.'ntes ])<ll'H o alargHmento elo .e nsino Pleaucnta .. t·. 

(A }Jo; c{(lo.~). lXão creio niRto, 'r . IPrcsi \lrnt~~ móJ'II.n<'ntc na quad•l\'1 que atraves

c-nn1n ~·. t't11 qu t a fl'bl·e c:o~ n1cllwrnrnrntos nu1teriac-s, de que ~1 1iá'"' tonto ca,recc 

P :~ t r ~Jnb:, . .:;e coo1n1uni ca rlH C'np i tal <.la R.epu~Jlica ás cavibncs {1()....: Estados e ás 

c :<la .~ Ps m::tit-i ionpm·ta nte ... df' ro<' UR territorios. (.Apoiru1os . ~rroco m -.J:f r va?~ios 

o port es . ) 

.-\gora 1 ~~·. Pn·.·:d•l C: !lh\ rtu r já Pxpuz cocn l>ealcla.Je c fronqurza os motivos 

pon olc·t·m-os qur n1e le\·anl n dissent i r tão profunc:a•n1ente dos procc-.... Ros pt·creridos 

p~ 1:t L!ul ... tracla Ccmuni~são de l nstJ·ucç:ão IPubHca partL organ izar no Q)a iz a indis

prn ... n\'(•1 ·e urg-Pnti:--~inla intervrnr..ão do IGOV<.'J'no Central no c-ns i•no (!(t s popu la 

çõer-; in(anU.:. c·u pas~o a attrnclt·L' ás sn1ic i taGões con1 que 1n.e t&m honra lo os .. 

ill uslrt•.< Deputados Sr,,. J'rd1·o :.vi oac)'•r e Du nsher el e .·\brHnCIJt• ·. r <! n t ro a di~ 

CUiir r·,,.m ü 1atituc>! CJ\lC' me !'ôr llOss iv<'l. no cs·tH1Ço ele t €n1 PO qur ainda n1r 1.,est a 

nt'S ltl s eE.o;:.ão, a im l'orl:tntil..:sitnn tllc • ..;l• que PLJ s u sbf:.nto cont:rá a Con-u11i,.::;:-:ão c1.e 

I !lt .. nu eçà,) l'ubii :::a. ela cotllpr t ê' ncia const i tuc ional dH U n jão, para pnlalJ over (ti

rf'ct · ~nl f' llll', não FÓ nos t P''I'itorio . ..; ff'd<"l'3 1 ~. c·0rn1o tanlbC'I!ll nus terl' i tor ü: ... , dos Es

t:tcll) .... , o dt·~cn,·oh·in! ento .~ a cliffu"'ão elo ensino -e l('lmenta:r) crc.:lnclo. funtlando. 

orgttHiznnclo. como b c~n lhe. aJ)l'Oli\'Cr, os in.stitutos escolares que .rep utar necl\5-

Klrinr-. :L rí'\lliznção cl~HJ.tt l'! l e nobrr. ge-ncrO:'\O c patriotico cfes id!'nt hr·ut . 

Q :-;1{. 'I'El::'\EJR.\ BRAXDAO:- .\té aqui:\r. ;Ex . SÓ [CZ destru i r; VillTIO.S V',;t' 

(I que· r nnstrüf'. E' i..:to o qur t: U ·J<'SE'Ijo qur ,, .... . Ex. fa{!a. 

O SH. Ymcn.lo nE tl_.,J·nros: - O a'p.:1rtp coan que cn1c clistingu i o o illustrad•) 

r el:.t 'J r ela Cncnm!~são ele lnstrucç:ão \Publ ica n1c dbriga a clrm onstrn t des d e j á 

a !8·. IF~x . qu e destnli justamente l)arn con,:;1'ruir . 

O E:H. IPEDn.o ) 'IOACYR:- !l~ntão não c: i scutC' :tgOrü a tl1csc const i t uc ional. 

1.."~1 sn. J)HPU'l'ADO (JJOHt () Sr. p dro .ijfoacy?") : - f\'. Ex. c o li Ob r-e orndol· 

l~fll'h.::C C!llC se Pntrnd t Jn. 

O ISR. l'Eono :\lt:HCYR: - .Pelo que <'lle tt' m d i to, conto que tc 1·e ; nrlle um 

PXC" f·ilcntc compan hci!'O. An1b0t., nós qucPCtnos o prestigio do Gove1·no :--JaciO?Jai. 

l1r• varios modos se V;1 i a Romn. (IJ n 011 t 1·os a1w r t es.) 

O l:'n. Yrnc:~r.ro DE \LEMOS: - l~cço PC1' 11li<»>ão aos illustre " JJeputaJos S•·s. 

Pqlro ::noacyr ·e Dunsh ee d e .Abrflncllrs 1Xl.l'a adiar por algun instontc~ a (.e ... 

nlttnr;u.tção àa n1inl1:1 tll('SC constitucionfll. 'Devo at t cnçõe e dcft'l'enc·ins c .... pcc~ac•:s 

'.lo illu--tJ'a..l o J·e~ átor .ela Comn1 issã0 d e 'ln~trucção ·Publ icn , cujo tn1balho Hcab~i 
d t• f'ritirar . O ('riti.co trrn devere:;; p.n ·ra con1 o criticaclo

1 
prin c i pa!on (ln t r (]Ufl. :ldo 

("'l C 11à0 J)Ód(' Qispôr, de tTI01Tif-11tO, elo ('l(ln l € l1t0.'5 de clC[l'SC:l q u e U to d os r;~LO [~t

f'llllc1dltS. !Diz ia-me, ha 'P uco, o illustrr rf'lrrtnr <la Cnn1missão : t(([V . ]~x. n tê 

fl~d1:1 r-iÚ ff\z clestt·uir; -van1os VC'I' o que constrnc)) . 
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. n SR. iVIP.CI LJO nE Ll-"::1\fOS : - O p t;n ci pal C'r r o elos ncssu..; refonnaclon.·s, cnt 

tna tel ia de enL..: in o pu b li co, cons iste en1 q·uc t·rrcn1 ( llcs fo.zl:'r n e.nl d ia aquillo qlt~~ 

r-: ó t-. t' <'Unsegue etn n1uit0s aunos . IE' iL.,;io o qu e cu vct·if ico cotn refc-roncia á i lliuS -

1' <l d~ C\.Hlll1I iss:7l.(J d C' l nstr11CÇÜO Publica. De facto, é e!la qtlt'lll, tra (: u :dnJo UITI'l. 

Ye-rà1Vll' e intrl'JH~ t:-~ndo a.s 1nag·uas ela opin ião c i vil, VC'Itn dizer-nos qu e o cn5inn 

publico é uma farçn que avilta a n<Jção c que n a•nalphabctismo la.v ra por toda 

t' ~1:1rtc c:•e- 1nodo t el'l'ivl'l \' ch·sassonlbrad.o. E' a illoust·rnda Co.m.m issão quea:n nos 

!::;:, .(·dm d t st~anbn.raço pa tr!o fico. q·u e o en!::ino elein e·nbtr, além de ser c ·casso, é 

]tt·.-:~ilno c d rtrs ta vl•l . :\o e~ntanto, senl1o1re.s, quanlo ,pJ·oc.unu110S 110 p.roj.ccto o Pe-

111(' lio para tão ~l'<l lHh' tnn !, e 111 vez de urn .plc:\1110 bco~n con1b inaclo d·e In cclidaf.; .:on

dnccntt·s á tn1nr::CornHI {!ã o nHlica l {laqu illo que '}Joo.:suimos, V<.'tllOl-a sat isfazer-S.:! 

<·on1 ·!1 ind icação c~a algllnl:J .~ mcdidtls d ·C valor ..,EtCundari o, r ainda H::isi.nl de valor 

nt i.lit(t ]tl'ohlcrna t:i co,. con1 0 HS qur r.;c .e1ncontr·an1 n~s }E!ttrns ct b tC do seu pt~o·.i ecto . Sc

llhort-· ~ . ~· refor·m::t do no . .-:so ens ino })ri mar io é o p rob len1a Jn a is di Dfi cil qu eu co

nh:'C:O 1 apoiados) : n1n 5:. pnr jl~so nl C'S Jno c1cven1o.g enoan.l l-o nas 1proprias condj

~Õl'.~ .:.':n qu...:- ellL· ~ · nos offPrrcc . O 1 l'oblPma é duplo. á p1·in1Pira v i..;;; ta: CC'II111h a

,.f'i' o nn:l lp h nlwt i~(l1JO. e r-nr ri g i r o máo ensino (apo iaclos). :VIH (':-;te problet11a 

<lulJ:ll 1 PSnlvC-!'=C' f n l um só: - <liffundir por toda a po.rte o brnn ens in o popt l

lar . -Eu ,:igo quf' a illu .... trncla Con'lnÜf-;Fão não t eve a visão CO-Jnpleta e perfeita 

·do 1JrOtJ1tn l:t . C' pnr i.~B n J)l'l'occu pou-se com a prin1ei ra fnce dclle. csqurcend o-~e 

~~•l ~ ('_g unda. Eu . Sr. Pre~ i.1C'JltC, procederia ele un1 modo di rfcrcn t c e se cm e fôra 

<lttclo o rnc;1rgo cl0 l' ? fnrn1or o ensin o primnrio ·n o Brasil , taivez })1 1ES tn .:-sc n1.n is 

attenção á ~oluç:lo d~ S{'-gu•nd:.l , d o qwe á -elo. pti'fll ei ra. Con1o q u e r q u e seja, eu 

'}1rncura ri a crr.:-l·r co1n igua! carinho, com j g-u.al cu ida d o, com igual pertinacia, d . 

..; ~00l;t r o profe.t.:~c , J ·. C'(:t l lO r esoJ.vc ria, SI". [prc . .;;; i clcntc, o IJJ'iA n c i ro PI'Oblt?lma? D •• 

n1odD rTHJito si m plrs, fnz. ~' !hlo desap pa t·cccr elo co rpo do projccto as d isposições 

eon~tnn t Ps ela~ lrLtrtl ~ b (' c·. por i•nrre...:taYcis e perigosissimar-: . e con1p1-e tando 

C1 tp);to l:la Jrtl1·~1 a con1 a GulorizHç.lo daõa. ao Governo el e funchu· i nst itutos es 

<'( · larr·~ lltl.t..: tcrr ii'OI'ios ~los F.r:;tHclos . 

\) SR. TEJX 8JHA 'BRANnAo : - ~1o s € pr<Oci zo rtue eu a clmitta a hypot h-ese ele 

CJU<' :1 'U niã o póclr intcrfl'rir no tcnitor io clW E"taclo.;; 1Jara ~Jromover a àiffusão 

~lu C'llSinn pt·imar io. 

o , 'H . :VJ RG·l i. l O llE r~E ,•IOS:- ] ])ntão 'V . IEx. ha {le perm ittir que cu volte-a 

R.-dis"ft11"ii! l ' o cl e~ej o {:os Srs. DeputadOB 1-:.\1oa cyr c Dun~hce de Abr,;-1 nch~s. dis

<·L1t irn"t< . C'n 1 pri m r iro lugar a thcse constitucional . 

O ~·H . 1 '.rR t XP.: I l\A \Bn .. \l"·:JÃO: - Bcn 1, cu aclcn itto, ~por liy.po t hesc. a COil1J)Ctencia 

d<1 lhlião. 

{)~H . :VJRC IL IO n:r:: ~Bi\.I OS :- JPoL-s bem, Sr . IPI'C\""icllt'nte, para J'e.~olve r o pl' i

,,eiro Jli'Ob1cmH . {'U ·n1c contcn i(lt' ia com a .utorizar o 'ovcl'no a fund-ar 915 escolas 

qup ft\.";:--t' m n<.·c.~~.o::n: · ia ::.; na ::; aoloniRs c h tis e n li1itares, nos t e r i· itorios ela U nião (' 

_'iLf·x f , 1 ·,·itor io ~ cl.o ~~ J!Jstculo. ~ . rY i.sivclm ente, as c1 iffi r:!u lcltHlcs clr caractcl' ac~o11 i ilis~.

t:·a ti VO h a V i3 f11 ele Stll'g i r cl C pre f ere-nCi.:'l. á U l tinla part-e clc.1 8 LI torizaçào, iStO é. 

rl.'!ati cam-c~ tc ã fundação ele c~co:as primarias no territor io dos [Es ta <l os . Com 
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0 intuito de cortar os abur;;o::; .e chicana:-:;, tl'llde-!ltes 1:1 explorar -O.-; cofre.:.; da UniãO,. 

~ vit .. ando ainda não <"ntibiar a acção ad•n1in istralive.. dos Jl;~t;t dos c do~ munici 

pio~, cu ·ce r C'al· ia de sér ias pl·ectlUÇÕCr; a acção inter \·entora. aa Un ião. .\ . ..:sinl. 

csliJ,ul~ria c<•mu cond ição .pa t·a o c~ tabclecimento de instituto. ISco!orcs pel" Go 

verno !F' cll·!·al <1 n ·r ifi caçã0 ·Jas segu intrs condições : o) ine xh.->tPnc ia. .C:c outra ou 

J~ ou trus e . ..::cola" publicas r:tt localiclad a hcne.ficiar; U ) ex istt•nc ia <lc 30 111 e

tl.nn.'::, 1)C'I o ment)t-:, d r ictadC" escolnr, con1 provacl-:.l por -111e io d·e un'\a estatística,. 

(\ !Hh· fqc-: se m E:L" P~c i ficaC:os os 11CII11C"!=' , a i cl ll dc, o sexo c n fi l iação c'Le-;.;te:-: tnPilOl'CIS; 

(·) }; t•t i c:ão ;u:sign::tcla pelos pais. t u tor0s ou l'C$I)on.:QYC:ti dC'$:-;e.s n1 e nore~. s ntlo 

pt'l'nlittida a assignatura a rog·(J , para. artu cllc-s qu.e não c-;o ubes:o:r m le-r c '{Sc re \·er. 

E!-!:--f.\R prtiçõ1·~, Sr. •Prr:-:i lf'ntr, dcve1·ia u1 tser rntregurs ao fise<ll g-e ral lJO ~nsü1o, 

cc n1 .-.tédc no J' ('SPC'Ct ivo E$tado, afim d e quer•st~. depo\s d ~ \·er i f i car l he ·v is1tJ POt ... 

Fi o.u por qualqut'r de seus auxiliarPs. o funC:a m ento do pe Ji'Jo, as rem ettcs.se ao 

Do n 'r'·ln conveni enl{'mrntc informad a. e instru i das, e.s})CCi( icanJo, no r elato-rio 

flli{' a I'C pc:to rr;êren~sse , as conc: içõE .... topogr.aph i car<, os costumrs, o tnei os de 
,.;lla da população, tl1.; font~-. d e t•iqueza t1 CtURCs c por:siveis d,t zona rosprctiva . 

. l~ u acredito, Sr . Pr siclcntc. que un1 Gon' rno sério c lll oralizadn, vP rU.adt' i 

:: t J1Cntt• cutnpen c tra -lo dp seu~ cl-e\·crc:;: c de suns rcsponsa b ilié.aclcs, no tocante f1. 

sc.lu ~ão cln proble1na. da 'E·\-1ucação tlo ·povo, t'StariH an11-:Hlo ackn inistr(\tivan1ente 

C'IJIJ1 a~ vrccauçõc'i e g-a rantias que e u acabei de formul ar. par;·\ i nlen· i r ..:-fficar. -

11H..'l"! tl.' 11o r-t'l'viço d o ns inn publ ico. p<ll'a clif f unC:iLo, cvit't1nclo o n1ais pos.:-;ivt'l e n

tihior ~l acção, que não Llc\·r mos d esp rezar, antes 'l1evc mos fo r talece r , clr~r;-; .Go 

\' t 1' 11 11$ I'CgionHPS . (A1JOi(ll70s r apart es. 

() • H. T E IXElRA. BflANDÃO: - IV . ~X. acreditnrá q ue CI Ul t.:.'1C'S proce~~u.:;, v 

c rario d a Unlãu f icará ao .abrigo da gantlncia dos E s·tSJdo::; e <.la itnd·ustria que 

inHifdBc)U po~:o:ivel dr dC'.SPn\·oJver-~p no ens ino prhma rio? (El a t:arios !llpal' t es . ) 

O l::iR. \"IIW I LIO om ·LE~'IOS: - Ora, .< is aqui t'Stá, Sr . T'r~~- i cl en t,•; o nobra 

D l"'pu ta i o, qur abr~.. ... ch"i portas do ('rar io pub!ico á industr:a el o~ fabricllnte tl~ 

t\scnlas particularrs s ubvenc iünaêas. é justatnente qué:n1 \'Ctn agora indag<ll' se eu 

\I.Cho que o t i'Hrio ntlCional pv..:::-·,:1 fi ca r aCHUtC'IHdo com a.s gnr:1ntias c pi'C'Ca u~õcs 

I'JUC ·aeab t' i :lc 1~oPnltllar . Oncl·e \1 ptlf'Sibiliclnt!r dn explon1~ão'? Que111 o ~xplO'ra -

suem ~"c ex•plora a si n12io:n1tJ. 1Por qu r meiDl', no l11"'g.!m Em que cu 

dt ... !'á tlll(l ·n ifrstar-~"".e a ~~~aran tia r:o E . .,tado )J, De qu.e falia. 

Nln -

p r opugno, po

"S . Ex. ·: Que 
luel'tl.~. Q'lll"' V\llttagPnr:; de ordPan pPc-uniil·J·ia o-u finom·cE ira poclet·ào a1lvir 

410 1Esradt1, d o [::tet o d a CI'C' a~ão clP. lta es C'SCO!(l.-; pela u .n ião A lljr -

pot'rJCI"C fmn1u~ada por S. IEx., ,.<~.p i t o, é cxcll'uxu!a e jna·hnis i vf' l. 

0 , R . TEIXEIR.\ Rn.AXDÃO: - \'' . ll~x . 111(' perc:ôe. ·lll8S C0111 O t11 ~U apar t e 

qui;-; ~: mpl es•men lr lll(XStra r a V. ' l~x . rtw:t.nto julgo diffic il e:-:sa QUt.' tào. 

O St:. \'IHGILJO DE li..JEl\I OS : - )Jão ha clu\·i C:(l q u e t.•lla é clil'f i c il i n1.a; 111<1 . , 

l>orqur ~ll n 0 ~. não se Se~ li' qu e a ptllfd ~ ração de V. :8x. t~nltn app li caçãt> ao 

plall•l pol' ,JlJim cl el in<'ado. No ~t n1tanto, ,~;:o V . ·Ex. ocha poucas ::ts gart~ nti:tti po r 

111in1 Jl!' E' fiX:td (I S pa r a acaulr•! HI' O t'l'c.l i' ÍO J1êlCÍOnnJ COntra CSI a n·anancin de QUC 

(alia !t' <!U<' eu não se i qual possa sr ~· . . co ntra {'ro:Sa ·u i·n.l u ~ t ri an a qup ullutlt• ~ que 

•'ti nãu r-. ni con1o pns~a n1anifcsta·l'-Pt~. eu não -d uvidaria ecm ape rtot· a .c.:; Jl\:ll'ha;; da. 
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rêõe !JI'otl•ctoro. c.:o crario ·publico, cxig ndo ainda que c·albre a cr-cação de ta t s 

escolas se m :.lnif('rStas.<senl outr«Js autoriLlad c:::; tle pl'L'sLigio moral , ccn1u os juií~ L r. 

~ ... ~c iona es, pernlittinclo nnaltnentc ú Junta .\clnlilliSlrati\'H do Ensino, de que tão 

bellam < ntt> cogi tou o nobre Deputado em seu projecto, o direito cll' colher por 

tt>Gc.-; uti 111 i.."' i0~"5 ao :;ru alcance, dii'2'ctos ou in6.irectos, novas info rn1ações:, no,·v ..... 

tt~stcmunho~, n ov(1s garantias que J-:dbilircn1 o ÚO\'l'l' llO a 111.<-lrchar con1 paE .. o 

fir·rnc c scgL; ro na ·execução d<l lei. (Apu roâos c aporte,,) 

No utcu plano toda:-; as precauções tiel'i a,m touh1.Uar::, L'Xcepto aqucllas quo não 

tlepcnde.Ju das leis, ~m as do nrontl clO\i individuos. elo cat·a·c t e r tlOs c ichtllão.-:;, da ú igml

clade do.-; funcciona~·ios publico:;:; . Sob e.stc ponto ,lc v it-:b.1, ao ~ IH.' nos, clle t em uma 

enorme va·ntag·em sobre o ph1rno ele .reform a ela illu s trc Cctnmissrto . lHC'cluzindo <1 

uw Ls po::::sh·C'l o nume-ro de fnctorc...; a intc-r\·ir na operação acl nlinislrath··R ele que 

se trata, suppriminclo os interlll ccli.arios e 1)0ndo C'm frenl<', um do out10, quem 

dá e que 111 r ccbC', a ·união que dá a escolla o o.-s pal's que a pclle m l)d1l'a. os seu:' 

proprios filho:\ O plano que (' U ad\'Og o elilllina O ractor pa rasita, O factOl' gana ncia. 

O f.adOr CXj)iOI'aÇÜO, ÚlCilitancln a ·soltu;ão elo problema. ( .Jpoiaclus.) l:.vt:as não ~ 

t:-.ó k;to, S 1·. P::es icl <.'n tc; cogilanclo ~ct·iamcnte clp organi.zc1r no paiz u en:::; ino d e

Clll{' ellc caicce, ao ut e:S•mo t. .. •n1po,. int-:tructivo tHl ·acccpç;ão Y'l..Ilgat· elo t C' rn1o. e 

produ. th·o no . .;;cnliclo cconcn !i·co elo vooabulo, cu p:·ocuro rot' l1í'CL' l' ao Go\·et·no dado~ 

sufficiC'nte.::; .para a Ol,gan iznçã'o cla<JUillo a (lliC, cum o illustn' e nota,·el Sr . . -\1·thur 

Orlando: f'u c hnmo a f'~ ola nclcional, a 0:-col a. bra..zileit::l. i ::;Lo é , a escola :-1c1lur.a da 

ch• lnO.St-i<lti lll3 i ·~ bell;l..s tnld iç;õcs pu triutica~, L' a l a.piucla ás condições ccono mica~ 

elo a.mbiC'ntC", á:-; fontt 1 :-i de riLJU<'za p1·escnte.s c futuras: da zona onde clla se enc ra,·a. 

t Jl ui to bem.) 

l 1H.':i.'"iO n;..;o,·n. sPnho:·e.s. a oecupnr-mc COt n .ê;l se-gunda qu c:; tão Llo problema Lh.> 

enr-dno pl'iBJ<Lrio. Eu me r e fi ro, S1·. ] 1 rP.:-:i clentr . á !'ormaç;ão do prc •eplor da infanc hl. 

do vercladCii'O educaclOI' da lli OCicladc, ·c ntida·du que ainda não conscgu iunos vêr surgir 

rrn no~so pc~ icmo organb;mo pech1g·ogico, sinão ('Ul 1ypns rnt·os e cx ... •epcio!laC:-;. 

1~' esln, St"t-=. D<'Putaclo::::, a id é:t que mai~ me sc(luz, PO'l"L1ue o que de mais carece 

o tJ'lOtitiO paiz, o que <.lc •lll!a io;:; prcci n a. nO:;S.':J.. i n~tru c~rto primaria é sem adcl~· que 

t' sc me:P, é fnclor que a faç;a na cscoh1, como a abP"Iha o ttJ'('Il na sua colmcilt. 

(,lpo iri<to.,,) 

O . 'H . TE:IXEIHA BHANOÃO - \:'"'. Ex. conhPce :1 Ol'g<Hlixaç;ão do entiJno em São 

raulo; não? 

O Sn. VIRGtL JO DE .LE:lVlOs - Clln heç;o c cle,·o cliz r l' a \ r. Ex. que n.a. nt?-F.tc 

t·ectnto iJJustt'C'-.; Deputados paulista~, qup pollcm altrstar si é ou -não ve J·dad e que 

eu me abale i t1 a Dahia e tfu i áqurllc g r anclC' 1EsLado, .;tfim flc e:-'lud~u· os ·erviços el e 

inr;trucção c cl ' hygiene pu.blicns, que Hlli c5e c1 cham acl mi :ave illlentc m onlat1o:s. 

O SH. T'AL~ I EJRA RJPPER- Dou testomunho disto. {ilpo icr(/os.) 

O Sn. VrnarLlO DE LE>MOS (pCI?'Ct o S1 ·. Palm eira. Rippn) - cl gnrcl eço u V. J.;;x:. 

o i('stcmunho :..: om que acaba de honrar a n1inha pala,·L·.a. Al•Ji e:-;ti\·r, Sr. Pt·esicll:'nle, 

durnntc alg-Ulll t{'m po, fazendo r~t uclo especiae.~. passando dias lntC'iro:; nn . .;; adura

veís <:'scolas 1);lu .lista~, cxa minHnclo-lhCti a cxcell<~nt{' org·anização ... 

0 Sn. DlJ!\"SHEE O:Jo; .-\BRk)J CHES - E CSCL'(I\'eu bclli..;siJ)Io:-; anigo:::.. 
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Q R r: .. \ HTHUR ÜHLANDO - ];~ti g.ua.rdo UJI11 dCSSt'S artig·o;;; 111'i.lt10l'OSO;o; SOb:·e OS 

jlôrr8 c os jorm i{J a·' · 
o Su. Tt:;tXJ!:JHA JJH.\1\"UÃO - Dei o a.parte apenas para que ,~_ l~x. tivesse 

occa~ião ele dizer isto: pois, pr~Ia m inha parte, sei perfeitamente Qua nto tem es ttL 

ela-elo 0stas (]U<'Stões c a•compnnho o cl c~ctwolvim c-n to elo cn ino publico entre nós. 

, .. _ :B.;x. ('t-:H"l. clclllon~tt·nnclo que fa:lla com conhecim ento pc:· reito c real ela causa. 

clis.outin tl o o projecto co mo C'llC .cl· v c Bel' cJi,;cuticlo. (.il,jJoiculos.) 

o !'iR . .J o ·Jt L'AHLOS - F.stá. cl i~cutinclo el e modo cabal c p:·ofunclo. (.!l.po i,arlo .s.) 

o Su.. \'IHGILJ O DE L EMOs - .\gracl eço a v·v. J.!;Ex. os juihos ~ os conceitos 

c ~ ~~ n que mP .\wnra m. 

o SH. T ii! IXEJ HA BHANDÃO- 1F.aço apenas justiça a \ .' . };x, ( .. lp oi.ados. ) 

O SH. \ . tHGtLtO DE ILE•!Os - J)i?.ia. cu, t:lr. Prcsicl.cntc, quando fui inte rrompido 

pcl(1;:; apat·lt'S n (1uc acn,bl'i de rc spond,er, qu e o de que mais car ece o nos;;o eusitJo 

primal'io é do professor que o ·ministre. :A_lé11n el e se r intuiliv,a. d e si mesma, esta 

asserção anda confirm ada peln cxpericncia elo;-:; povos sm ai::; c ultos da humanidade. 

~<. \. histo ri a llo ('n.c:; juo, diz ~otto \\ .. i ll rll ann, d emonstra que, onde quer q.ue se tem 

trn·taclo de introclu7.-il' no,·o:-; sy:;tC'llH1•S pecl~a ,gogi cos, o 1Jrim ciro ctnida(LO foi. smn-11re 

j01'rt/01' JJroje .... ffore .... capa-:.cs (/c crcccutal·-DB.» ='Jão menos frisan te ê .a opin ião coen

pctcnti~sima elo Dr. J. :M . (;r0gOt)·. «0 m•e8 tre, di?. elle, ]a,~ C! "800 ICI >L 0 SYcitcma 

escolar que ~alh at· n :te JJ<'nto. 1falh:t clr todo em todo. Ante· um bo m profcs~or, 

sem concur· . ..;o de ncce::::sorio:-; que o a uxi'l it cu, do que um professor ntediocrc, 1ncorn

PC'tentP, UJjrudnclo pt"lo enai.s CO illplcto matC'r ial Cc <1tte a riqueza po~:-:.a fazrr acqui 

rdção. Um profes~or COint'iu mmndo, sem outro te:~·to que a ra ma.ria de uut carvalho, 

nem mais livros que a:-; :-; uas ro lh a~", ê cnpnz de instru i r c educa r . Um professor 

descclucaclo 0 inhn.bil n ão fa1·á l1nda, aind a no meio ele uma b ibliotheca e coaclju

Yaclo por um laboJ·ato;·io complcton .. Eu poder ia , Sr. Presidente, tmzer paJ·~ esta 

tribuna, em te~t0mnnho 0 elt'fesa el a the«r que acl,·ogo c que reputo a chaY'C mestra 

da :-:oluç:ão da educação ~nacion a l, mi ll1at·es el e opiniõe . .; elas rnais competente~ nuto

ricl~ld cs qu~ l1ão l idado, nos pn izcs 111 a i-" cu•Jtos ·da Europa e cl :l Americn, co.n o 

proble ma ela l nstrucçií.o el o povo. Mas , nem essa clo.~um entação .se faria mhtér para 

espír ito:-\ tão lucirlos como o..-; que me distinguem con1 as ~uas a ttcnções
1 

nem 11ôs 

ca:·cccmo ele pedir por cm iJJ'e, lim<:> a cx·tmnhos aq uillo que pos,ujmos em <:asa c em 

bôa specic, timbre c qualidade. E u ,,·ou lêr, ' r. Presidente, n es ta illu st~·c .asseall

bléa uma pagina cxtntor<l innria em que o gen io de (Ruy BarbosH
1 

crn s.e u estylo 

el e ~b ronze, faz a pologin do mrs lrc na escola, caractcri zn nclo-o em seus attributolii 

n1ot·n e . ..;, cn1 suas fn cutld·3 cl rs civicA:s e em suas .apt idões tr cllni .: a~. Diz e li':):: 

'(~)1uHo imporÇa o mrt hoclo d ensil10)) 1 diz ·um .~onhecido pPcla1g·og0 inglcz: 

<f 11H18, de mui to mais ini •7Jorlan c~o é a q'll a1idallc elo me8tl·c >> . Por u1ai:-< roacional. com 

effcito. qut> seja o mcthodo, por mais effi cazeR que sejam a s •< UilS propricd•dclcs eclu 

cndo t•as, 1nào podem constitu ir nP11n um complexo dr formul.a..; nJg·eb l'i caR, que se 

rcsolyam cm sol u çõC'.~ precisa~ e infal li \"<'is ]>ara 'carl H diiCficul llacle, nem um ap)(a

rclho que nb0clcça fata lmente a ce:·tas combinações mccanica-s ele ro r ça e movimento. 

O m C'thodo. em pedagogia. não é sinão o s ~·:-;tctna , ind icndo pela naturcr.a, de cu1-

1i\·ar a viela pohysica . moral. tnt0lle<:tua·l. no pcrioclo i•nicial c cl r.cisi\·o do seu desen -
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vuh·im~nro liutmano; D a viela nito púLle ser enca minhad-a sinã.o pela vida . ... "'Je...;te 

sentido, pois, não é menos o preço do meslrc que o elo mcthooo, porque, sem o 

-rnc.<lr<,, o methoclQ st?"ria apcuas umu coucepçüo iâeM; 1Jo>·qne o methoclo é inscpa

,·a.vcl do m es t •·e: jJo\ ·q,re o me>tre é o 111rt1•01rLo ctni macto, o "' thd.clo em cooçcío, o 

m ellt(Jdo v ivo. O mcthoclo é um :c·on juncto ele 1ri;; naturnc.s, que ao e~n tre incumbe 

a mit--Sãn dt• pôr c111 jogo. elo lii C~mo n1odo e:omo a dyn::umica é a cicncia da rela

ções ··ntrP ;3ci Corça~ c o miO\"illlento. que os mrc:uni~tnos 1nte llig-cntomente combinados 

rea:lizn tn na harnH,nin. m aj ou llleno.s eng;cnho~a: elas sua s peças. Em um C<l.SO á 

fll:tchi ta . no outro ao erlucadur co bc (J·ndlt :z. ir em s i e.>.:.~Cls jOJ'ças_, ufi.li-:.on· cssnl.':i tds. 

Rm ultilna anal~·~c, pob, qmunto aos re...;ultaclo.~, CJLHll o .factor 111ais considct'ado : 

o pr.._•ceptur ou o mctl1oclo. o .mec:Nl iSlllü uu i\ energia m ecanica que o anima ? 

~~~\ lilll'ih ~u1te quest~L0 1 qur· ccrtnnn·ntc não })J'(I t C!lcleria {'qu lparar o elt'tll cnto 

llliuu.lr!lo elo mcst.;.·c ao clC'lll P11lo material ela machina , nunca se poderá. soh·cL' pel·d. 

altcrnntinJ ... O mecani_.,;mu ;,;ropoJ·cjonn á fnrç:n as suas condições de acçrtu; •uns ciClll 

a forÇ<.t ~t j~nmobilidadc ser1a. o ch•::'tlno l'tt•rno tlo mai s engen h o~<~ m ecanismo. 

A exct•:]1encin. deste resiclr •n•.:t ~ua apropriação penft'ita á.:. exig-cncias ela lei que 

o dl'tt'l·mina~ dn ml'Fcna sorte c01no a supl'rinrichtt1c elo eclu .• ·nclo~· con . ..:icitc na aelapla

ç:ào rigorosa HO;o; J'll'incipios elo methodn llUe o e;uia. O ?Hc.-;lre) o vcnlardciro ·mestre) 

é '"''" como cucunw(·cío pcs.,oo/ do m <' lhodo: clPpcn tl ÇIII tnuluamrnLe Ulll do outm; 

e f':Pria mais ou m<."nos h;ual
1 

ele pnl'tc n pa:.·te, !8. l'eciprociàade, si aos ·reqnisito3 

i11toll';<"tH aes Que o m et·h vélo i1mpõc . c rli•l'i.f!f'. ncio uccl1t .... ('eSsf'm. 110 t'Y1Jo <lo cc111('et'dur. 

as qua7i<lodes mora es, quf' ?ICÍO rnlrom uo .'lyslcnut- do ?ncl71of10J ?nas a que os jru;cto.s 

daxlr, em .(fraude Jltwlc, esteio subordillados. Por isto. csc•·cvcu u•m celebre metho

clizn.Jol' e o;·gan i zHdor en1 lnntt'I'ia dt' rn ..:i1no que l<C1l" r esultnl1os melhore.-;; é capaz, 

!.' ()Jn uw máo tu rthodo, n in llo1c a f'fcc luosa. clt'clicnLla c :-;ymp:ttlJica <.lo pro(e...;~or, <.lo 

CJUe .._1 ,;H?lhm elo~ methodo,..;, si o professor é máo». JD' ni'to st'J n nssimihlÇ~L10 i.Oil! 

Pkla do ;;e•!lio. pe rm itti-nos a expJ'C>'Sào, do gc:Jio do m cthodo, com o " /OI'III(tÇCfo 

!lr•."j.-:r.~ cloles moracs c do .... rnso ctluculivo_. sea:to .';C'J! Iido_. por Hssim dizer, pcculk.LI' 

â voc·a(·clo do ]JTojrs.<..:ura<l o_. - é i~~n o que torna a 1JI'{7}_JOI"(r(clo elo ednc!ul ~J' ?Wi 

ma.-io tão d if/'cil, q1l!111IO fnnda.m e.nlal, em n ma ?"af orma si>•ccra . , 

l':\1 SH. ])1~PUTADO - V. Ex., tem ntzão: o t recho l}UC nc.abou de llêl' é uma. 

pagina Yt''nlacleira mente extnton1in:t ri a. ( i llJOiado .s. ) 

O SR . YJRGtr... ro DE LmNros - l~i ~, nqui C'stá, S:·. PrcsiclCJntc, como eu concebo 

que <1 va. st.'r o me . ..:l;·p. o Yt't'd<1 c1ciro prpc('pt-or c1~1 in(a.ncia; no cmtanto, forçoso 

f:: eonfl':::.S:u·. co m tri:Ül'Z~l o cli;!.o, qup raros süo. neste paiz. ns rme~lrc:-;-escolns qu('

sc approx ima m cl~ssc lypo. cln b l:'llo ,. nobre tYP<> elo p;·ol"rsso•·. que o Sr. Ru.v Hill"

llosa descr c \·e (l pintn nn .acln tit \a\'t.'l quadro que a cnbc i d e lêr c (jl.ll' e ta Camara 

ril n to n.pt·<•c i ou ~ <a pplil u cl i u . 

l:).r Su. DEPL''t'Ano - 'rocln:-:. ns E.:.:tado:-: tecm escolas 1normaes onde l'ot·utam o 

"'f'U proft.'SSOl' ;Hlll. 

U ::-=.n. VtRGlLIO nE ILE:'\10 - .\ ob:.;ervnçào de ·v. F.x. é C'Xacta ,· m,.q,:.; não é UlC'nos 

venlac1,~i ra a w inha afifi:·mação. l sLQ <~ mais ucua p rova da thc.'e poJ· que me tenho 

.batido ne.;;t.a tribuna ele qUC' não basta h.uitar a.<;; in::;tituiç:õcs ('Xitõitf\ntf' e-m outros 

_pah:í'~, C(•l)ianclo-a:' C'lll ~eu~ tl'aços runclau te!ltu·cs c tambe m ('lll s u ati minucht:oi, para 
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que cllas prconchat01
1 

cabal c pcrfeitamentl', :J::; suas func~õcs no m ecanitimo con1-

p l.pxo de no.c;:sa cxhdencia colle.ctin.t. c .~l~)oicuLos.) Siu t, Sr. I're&idcnte, em tot1a 

p;_trtc as es. olas noinla('s do tYIJo qu pocs':"-u imos ::;ão Oti \·ivei:l~ onde se lJI'l'lH.l;.·am 

0 :-; precl•ptore.':i ela infan1. i.a; mat-i o que é verdade é que a organização s imi lnt· de 

'taes in.-;titulo.-; no nwbicntc nacional ~não tem p~·ocluzido os fructo::; de r-;eu dr-.'Stino. 

]~scol.as nornw es primarias nós as tc-tl106: c c·llas todos os annOti des.pcj am clt_• seu 

seio, e 111 todo:-: o pontOti do ,p,aiz incliYicluo.~ que se dão por habilitados pa;:a o arduo, 

nl clindiu"o c dif·ficil·imo mistél' da educação infa ntil. Quan tos. porélll, o.ffcreCL"Ill em 

si u typo elo pl'o(essor, tu 1 cont o a pedagugicl prcscrcYc, as neccssidatlcs ~ocü1e.":i 

reclama 111 c o St·. Tiuy Barbo::•a id ealizcl? Gluantos Jiã.o -suhom de nos~J .... e.-:colas 

normac . .:. :-;euJ aptidõe~, sem .amor rio officio e sC 1111 a tt"Chnica profi~ ional? Quanic1s 

vocaçõe . .:, por outro lado, nã'o ~c eslrag·:-tm alli. g-raças á 'llcl"iciencb de nosst.'S PI'O

ee~~os PdU CH ti VOti? 

L; .. \f ::;n. DEPL1'l".ADO - ~Jas, pelo que vej o, não ha r eu teclio paril o mal. 

o SH. \ 'JRG ILJO DE LJD~JOS - O mal de qu e se. trata, Sr. Prcsidenlõ, de\' C e 

pôde :-;cr remediado. co~no? ExtirpHI1Llo ele nossas e.sco tas non1.1ac:::; as cau-:o:;t:-: elo 

iJwl que deploramos. Ora, .no meu hu nli lde pe nsar, a pritnci:·a de tocl a::; está. na 

}HOpria oi·gnnize:lÇão desses im":ititulos, arrunj.Jdos de geito a fo:·mar (d:><:1chareis em 

pf'Clagugia» c nào pTecepto:·es ela infanciu. l~slcumo.~ em ut u paix o nd e são muito 

apreciadas c especialmente cult ivadas a~ ru. uldoaàe.~ de ex.pl'e. ... sàu, com prejuizn das 

faculdacl eH icleativas. tC.:6s somo,; um }lO\'O de rhetoricos ou. se prdcn•m. ele bons 

cu1LOI'l'5 da fórma, cetm pn·juizo da~ qual!tl•aclcs pr.atica~, elas qua'li<.ladcs dt' [UOilo . 

.,A....:, 'no . ..:s·1s e...;colas nouuêH?:-;, como: aliá.~, todos o!i no::;sos in.":ttitulos lecllnico.s. se 

rt.~scntl'cu cll'SÜ' vic io ui~igina:·io de nossa. con~titulção mental. (Apoiado .... ·. ) ~ella .. s 

~(' form ... l:u. n·.l ·Iu elhor clat) hyput.hc:-;l's. bon:-; thcorlstas de pedagogia, ma:; nfLu peda 

go~os perfeito:;, ne:t acccpção legitima LlO Yocabu lo. Ora, Sr. Presidente, co:nlll'Cida, 

Vl'l'i l'lc:da P apontada ~1 cau~n do mal. tn.tle11nos ele orga,nizar as no;o;..:.as PSCPlas 

norliiHC'..; cl0 111odo que ellas não pos-:-;aen produzir mai.-:; os seus cffcitos tlcsn;-;trOt:Hki. 

Pcin;.;o que no:-; no . ..:sos :semitHlJ'iOs pedugugicn r-;ó se clcver i.a m propin.a r aos alumnos 

Ot; 1C01Thccí mcnlos con · titulivo~ ele sua futut'a profis::;~i.o. Eu vnrrcl'ia comp lctun1rnte 

dl'll<~s o ensino prOl)C'Cleutico, o e.n~ino pn•pan1lorio, onde se es ll'agu t a ntl) tPmpo 

Pflt })Ut\,.\ perda para os proprins fln.'i da insLiluição normal. :\"o m eu mo•lo Ll1• cu n

Cl~ber us in8titutos cducaUYos elo pl·ofe.":i:-;oJ·a'Clo prirtuario , c~tc não deveria apl'N1Uer 

nll\ a •matcriu prima do en:;lnu ell'nlPntar, •nuls a technica ele Sll';l prof i s!"ÜO. Por 

ou.trn:-; palavra.~, eu não qucrc;·in que se cnsi na:-:sem histor i.ft, g·eog~·aph ia : nrithnl~

tica. ou scien.rias natura0s aos a·JumnQt:;_ IJJ c:.:u·e:'l: quererh1, sitn, c1uc be Uu~:.- r · usina:;~se 

!'8·'-Ht.'i Uhettlcrias á.<r CJ'(J.(t'II\CP: . dando dcst'arlP ao a•mbiente çlo~ ins titutos not·maeH 

Ulll<L al·mosphern profundam ntr .. ~ntu~·tldn ele intu i to~ pcclagogicos. 

Ora, ::51"" . Deputados, este bel!o ri s id ei'C</1L?n não m e parece cl i ll' ic il ele alc:~· !lçaJ·. 

Busta:·ia que o Gove rno cln. União, c HIJJ ( .. nctranclo-sc d·as verdades que a ca])o do 

Nnitlir, se precl i "puze~sP ta da r ao paiz aqui!Io que cllc não te lll ~ <1~ que• tanto 

tn r ro: ~ c. Basta ~·ia que o Go\,('1'110 ela ~"\!nção, cnca 1·ando i1n lcll igcn tem ~.;~nt<' a .:;r a v o 

Cillf'.;,;tão do t~n:-; ín o pJ·i!nal'io. 'procurasse forn cer aos Estado~, ~lor; municipio~ e 

tS'Js paes d<' familia aquillo quP rill'!-: procuram c não cncontratm, apezal' dn ... aclu;te-s 
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<'"enl:~s normncR di~~CLllinada' pot· lodo o paiz: - o YCrdadeiro educador da infanciA. 

Bu, ~r. P res it.lente, nttendcnclo a esta n ce~idade urgonti s i.ma. autorizaria o 

Govnno da União, na lei de :·oforma que se pt·ojecln, a fundar tantas escolas 

~1ormae3 primariar;,, elo typo qur ru ideulizo. qua n lat:: forem nrcessania .. 11ara o 

pt"fparo. cuidndo mpti ; uloso e austero dos futuros prcccplot·cs da infancia. Eu 

e:-\tabelf"CC'ria. ~r. P;."esidente: como condiçã-o pnrn ll"'l:ltricula •ne.s~es cur . ..;os not'lnac-s, 

cuja duração p ref ixaria em tt· s annos, a cxhibição pelo cand idato de ter sido 

approvado nas ma teria~ con~tituliYa~ lo lo cycto elo Gymna ·lo, c organizaria os 

in~tituios. normnes da e~nião com trC's c:.:pecies de rsluclo:::, todos de n a tureza pcU.a

g ;;ica. a que dari :1 as denominações de e.,tmlo8 t heorieos':'de es t lt(r.os Jlraticos e 

cl•· cSilulu~ tllco r iC'D-1l1'(1 / icos . tQ!': theoricOs YC"I'5Uriam ~obre a lingua nacional corn 

a 1>11<'r:Hlll'H b rnz ile irn: o cs t w:lo ela crcança em sc11 rle.,C>IVOI·vimen.to 1Jltysico. in t.el

lec-tual c moral co m 01J}) li\Caçd.o á .-tci.enci~ct tfl a ecl uccu;iio : l')Nlagogia c n1ethod~: 

1ÜFtoria. g rnl da pcclngogd a ~ inclu:-;h·c H do Drnzil . cnm estudo biognlJJ}lico d0:4 

,grandC':-> educadores da h u mani dade c c:·itcr ioSõa aptcciac:ão de seus prOCE':"~Os de 

en~ino; h•_g-isl::t~ã1o <" cohtr c noçõeH de agronomia. 'o1mo yê V . F~x., P;-esident , 

a par ti' tlwori .:- a dos jn .... titutos no.rma,.cs, que cu desejar~., vê1· Cunclados no rmiz, 

não é nberrantc elos foins e da essoncia mesma dr1 pro[is:-::ãn docente : no cont:·nrio, 

nciln :'e ·Lrala d{' tran;;;;mitt i r no alu nt no o corn·h<'cint(•nto f(cctivo da bôs e ~ã -dou

trina pedagngicn. s~ m 11 qunl o pt·o[e,.;,or. mesmo ·q uando <lotado de cxcellentc 

YOC.:.tção, não pns .... at'i a de um CIHI)yl·ista, ele um i !l~trumcnto d esintplligentc da 

!uncção docente. (AJloiados.) ~a segunda parte do curso, de tinatln 1! estudos 

pratico:-;, cu Jlrocurnria ct ~npleta1· Hs habi"l i dad(\..; pcs--oac . .;; elo futu1·o p:·ofeso:.:r, mnn

d:nah' adcstra'l - o no desenho gr•otnPt r ico, de or nnto e incluslrial; na ortographia; 

na. -c.3.ll ig·ra.phi a ; (1 lll f'Xe1·cic i os de r ducação physica, conforme o:; r-cxGS; 1110 u ~o 

d<>t-,. princ i pnc~ instr umentos na:-: offioinn~ mr..:t nuae .... ; na musica vocal c em prendas· 

doml'~ticas. 

E\·identc~ncntr. :-:enhore:-:. nãn ru1 r ço jU!'tifi, a:_· a r;tcionalidndc e o fun~lamrnto 

dt' ~"'''S estudo..; rle cai·a.ctC'r prntico. 1Hr:-:b:t-1l1C' ngo1·a tracejnr a PHrlc do p!Hno a 

qu,"\ dei a denon1ina<:ão de e.~o;tudul::l zn'(ll ico -fhef,1"icos. E' aqui , principnl rnentc, que 

·c;i-:1.<' o scgT~clo ela solução elo g:·aye problema que cn.r1·entamos. Tendo c.>ta parte 

do curso norm al por fi m c.'!lc>Hi o tmnsmitti:· a Rru' n·lum no. a t ecltnJca Jle<l a.go_ 

gica, sem a qual ninguem é verdadeiro p1·cceptor. os p rO[csosres i•ncumbidos della, 

o . .: qU<lf\S dcvC'riam !':e:· p edagogo::; consurnmndos. tratnriam de Cr('ar no3 alun1no 

a vo~açiío docpnte, .a dc.l tranclo-o.~ no ln1to do ens ino p rim nrio . fazendo e ·maneJando-os 

fau1·, sob suas v .istns e d i rccção, liÇÕC'..: r-spccines~ t'iObre cadn uma clftR mntr r ias da. 

escola pri m an.in, a cr iançaR para cstr f im requisi tadas ás C'Scolas annexa - ~ aoo 

in-tilutos norm aes. E te ~nsi•no comcça:·ia d esde o inicio do curso nom1a1 e tc•·m i-

a!'i:l .com o seu enct'tTa mento. Swppon h am os CJU<' o prof~sor quiz~ssc f'n.sinat aos 

llormal!stas. como se ensina a meninos, um problem a qualquer de anithmctiC<1 t>lc

Jno(')ntnr .. Requisitada~ â..:; escola.-.; annflxn~ as c1·ia n ças que clle repu t.nR~C" n ecC'Ssa r ias 

p~:·a o cu ensi namento. começa 1·ia por dar ao::. seus aluannos. em Ji.nguagctn preci sa 

<' elarn, u ma clcsc 1·i pç·ão do methodo a segu i r e elos processos a l'mpregar. Dcpob 

dl• to, rania, em presença de 1\'Un classe. a 'lição ãs creanÇo:~~< com appltr ação p1·a-
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tica C' din•cta dC' toclcs o~ precfl'ito.-; da pNla~·.ogi n. moderna . Em srgu id c_l , nl:an,1aria 

u m Uos a !umno:; lt11Ctir <1 lição. co;.·rigindo n::; fal.hn que lh e notasse, corrobor~NldO

ll;c no rspiritn :a rxccllrn<.:!n (los proces.~os nprenr1icl1s. 

1.:'~\I SR. n-..~PU'1'A00: () p!ano f.e \T. i'~ X. é orig i nal e tJl'Hllll'ttc ... lur .te bons 

J ('Sul ta los. (Apuiados.) 

o 'SH. TElXR!P...\. IBH.A~DAO: - O nobrf' tlrador só tPn l e tnitticlo idéa:: e co!l 

c l·ito:-: muito nproveitan:. il':i .c·u1 rC"l:1ção <to Pn::;ino. 

O .·H. VIRClLTo ::JE LEMOs (1Juro o S1·. Teixeira Bra.ncUi.o) - .P cn ::,H'H-f1JC 

~'Jbt'Ln1anP iJ~;t o ju.izo qup \'. Ex. a caba Jl' cxt\'rnar \1 D11 t U I ' l'~lwi.to. Eu acrP

d· t 01 f'r. lP·rt ,c:;idente, quC' Gs i•n:..;lit·utos no1~mo.es, cujo plano acabo <le csboç.~r. for

•nõrinm profC' ~sores, n<t a cccpção legitima tlo vocnbulo, ci'Ctlr iHnl no paiz Yert1a 

tlciros }Jreceptore.::; ela infancin . Ma :-:, s~·nh(}r Cif..:, c1·eaclo o 0 lucaclor cta ITIOcidadê, 

eu 1rataria C:e prP~tigi3l-o, r.sta·belec,\nclo. llH Iegi,:;:Jac;:ão (l o pa iz, que o diplonta 

q11e lhe fo~sc -conf ri llo pe\115 e:::colas nonm at'S d•:l LJnião 111 <-' g ara ntisse. !-'L'lll n1ai • 

cxhíbição de pront:S rh• cnp~tcidadc, o -2Xf'rckin \lr .:ua nnbi'C profi,.:são f'1n quaL 

qt.Ju' 1JOnto do te rritor~n naciO'lllll. 

O Sn . ,JU STJN 1..1KO SJ~RPA: - Co.mo s,u cced~e co1n r1s Ui;llornrtchm da" faculda 

Les da un:ãn. 

o SR. VlRfill.JO DE rLI'::::'\JOS: - l~xacti(HlH'lltC' . Co mo s u cceLle a.o bncharc.l €"t11 

Jireito, ao doutor t' ln n1f'cli c i n-:1 c ao enge nheiro ci v il. E, as ·itn , Sr. iPres ident~, 

:i .ll ' L•ll es C(liL' tivc.\Ss em vcrdaC:ci1'a vocação paPo. a dHl'ictJ arte de ecluca.r re rcc-c

besscul dos !nstitutos 0fficiaes cl.o paix o pre paro, o e.clestran1ento c a capaci<iad.e 

techni c<.I, SNll a qual não ha verdadeira profissão, J~ o \·iatn d cncontnll' nc.t car 

reira uc proD· ssor o est im ulo el o re.;;pcito, elo b cm-csuu·, c da pro p ria glol"ia . 

(..4.J.>uia<loB). Eu q uero, Sr. ·,[>residente, o preceptor c]a infanci a , que cu reputo 

o fonnnC.ot· do no~w f u turo, en m posiçd.o clefinid>t na soc ieLla.d e, d e que -é tttlvez 

o pr ln e i·pal faetor; cu o CJLH'ro pr<;.<tigia<lo, ~ar,tntielo e honmdo no cxcrcicio de 

""a r. nnbres ru :1C'çõcs; "" o quero t<<l como já Luthero o idealizava mo seculo .XJvr, 
Pa Hdn1iravPl C(ll'tH qu ~ dirig-ira em 1•524 no~ const'lhos elas cicht cles d<1 Al!ema 

nha, concitan ·lo - on a d~l'l'3tl1Rl' ('an a~ r~colas ê. e e luc.nção do po.vo -e tn r;ua~s cir

<'.1Jt11SCI'ipçõ s te~Titoriaes. RQU~ln to a n1i.n1. dh: i a rlle, se me fõra dallo rrnunci<u· 

0.0 meu ITIÍI1 ÍStel'iO de prégacll)l' C ás 111inhas denlf\ÍS OCCUpaÇÕC'S, 1Jlà0 lh'lYC'l'itt 

fr111cç:ã~> que cu C'xcrce.-.: ... r n1ah-:; voluntar iamente do que a elo l!.TI C'srtre - escola ou d0 

pl'C'f' { P ftH .. \pó.::; o da prC'l ic•'l, é .,::r::.se n1in i ·terio que eu consiêcro o mais util. 

tnnior c tn :1is f ecundo. e. f:'r.411 f'n\llCJUPi"<l , eu mc!'õtllo nrt11 ~ri qunl dos c]ous I?'X.CC 

dc o ontro». 

O Sn. l'RESJDE>~T>:: - L e mbro ao nobJ';J D~putado que il hor11 está fil!da. 

V. Ex. póclP p~·lir prorogação á Cosa. 

O SR. \ ' IRC:tLIO DE LE::\ros: - 'Eu não r1ucro abur::ar por l!.llais tcn1po da hc

ncvo'<'nC'ia cle • ..;hl assC('llbléa . (JI..T{io CtlJO·iarlos [JCI'G·f'S) . Vou terminar a n1inht ora

ção, P·~ C:in1.> :1 V. Ex . f]ue 111-a con~e.rve a palavra para amanhã. Creio, Srs: 

D e;>utados. li'>" j ustifica ,lo as minha" o'bjccçõ~" á parte <lo prodccto que prucut·ou 

or'gnnJzot o nsi!lo clcm<'ntnr, o cn~ino JH'icn :;n i o no poiz. ~\To que -ella tcn1 cl .:- i>sJ~rJ,' · 

é ÍllColnUl('ta, . .::.rndo, <'m tu(lo nu\ ir:, pP-rigosa c clcficien te . Perigo ·a, ~~r. rt~~:si

<l~nt('l, p o rque yai inaugur::tr no paiz, segun do prcvioões qu~ não reputo l)O:t"s!:. 
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mista.'-', un1 llo\'0 genero d i!tl1ustria, a f'X!llOI'a~ãu imn1ora1 dos co(r(ls J a l'\aç~to , 

se:::1 provt~itc , , t.lnt~. . cu1n prcjuizo éa instrucção -c da e·1ucoção da no ... tia df•tno

eracia; defiC'iente, pOrque ('.'Qtli'C'CU O Hl' i i1Cipa} faCtOr dC 11111 bntn Sl'l'\'ÍÇO do Ctl

FillO publico, o tne-..tt·~ , isto té, Ha ~no._1.rnaçftn pt ssoal do nwt:lfdv. o mctho1lo 

anlilHtd~..l, o q, ,, t :1 odo e(n acç;u>, o mcthodo \'iVO>>, na f'XJll'l'~ãn l.q>id.:tr e irusubsti 

tui ~ d óc ltuy BaJ 'bOrin. · cnh or~ -, dl~ix<li QUe :€ U insista llf'Stc vonto. tE.nl(jUantt) 

f'('T-' f.C r o iz SC fiz0 n~n1 l'L'fürll1HS QU ê n fto rCI'Ol'J11Cm <> •l)rofc.SROr, •nlqlla.nto OS "ã n !i ti

lli:•. s L·fFicial\- se nluStran.'nl inca pazes tla forn t-cer ao paiz o seu ,·e-rc~adeiro cdu 

C<lGOr ·- o professo r !Him:trio, o clabora.Jor tlo futuro, nada tercmo.; feito ~cnão 

~ou r l' i i.>uir co1n a nu&-:(t it11Pl'l' \"i d-e ncia e con1 a nossa ralttt de sEn o pr{ltico parR 

c~e.sn \oralizar as leis qu nós cne~n10s clecrctarm~. 1Eu quero a Cticoln por toei a. 
a pt\f t(•. mn.s quero tenlbt'f.n t tn tocla escola um pl·ecoê ptol' cÜgno de ~ ... · non1e, por 

~U tt c:t.paciC:a\lc tcchni ca, por seu an1or á caur::a publica, por ::;ua clc.Jtcação â. I>Ue

ricla. • 'enh01·er:, creenH~, ;.u·e-st igienlo.· c honrc::-.nos aqu ~IJc a quen1 e::;tá incunl 

bi l :t , na ordPm ue.tu rnl das causa . .;;;, a glorio.c:a mi são <lP tran~ronnaL· este grande 

po iz, rcso11·Pnclo a fO Hn iclawl cris.e, que nos assobct'ba, do ora<:ter naciona l. 

t Mn it o bem, mu it o bem . apoiados. O orallo1· é Clll/l}Jrimell/a(/o e abraçado 7J 01· 

l ocltm os Srs. DC}J'Illa<los prcsell/Cs.) 

SE::i:i), O lJE ;JQ DE OL:T'l'oB!lO 

O Sr. Augusto de Fréitas (moüimen to el e a t tcnçcio): - IPouc:M P<l 
, a,~ tas apenas, Sr. \Prrsid e.nte, que mois não impõe o o1cu dever de discu til·, ainda 

um a vez, a reforma em debat'<', apó - o que tive a honra de dizer á Cama G, em 

dUtlS oraç:õe · que aqui pronunciei; que n1ais não rcclan1a un1 ligeiro arjustc de 

c-.(ffltns com o honmào Pre~ idente da Com missão de Instruc~ão 'Pubica, cuja in 

iL"<Sti ç<: para com o orador fo i m uito além do que corn razão era j usto e pera r , 

<liantc du cri ti ca s incera, leal e desapnixonada q ue fiz do project" em cl iscu ·são . 

Dt:sapa ix onada 1 senhores. disr:.c m al; dhtnte da eritica apaixonada, sin1, 'POr

QU3 "-·lia traduzia o ÕCSC'tnpenho de COfllPromi ~ 01'5 ontigo.-5; epaixonarla, 1rn, P01'

it nJJ,Htou a dcfe~a ele idéas que não crani. adquirillas no n1omento; apaixonada, 

porque -ella rcl ernbrou principies que outr 'ora defc.ncl i , comprom Lsr.;ocs que ou tr'or ;\ 

con t N.!Ii, quando <'•11 cl~ bate C'Sta rnc ma rcform{l, po r alguns annos e::;queci da, 

ue <.H<lcm c: os Governos. 

_[.Ageiro ajuste de conta"', Jis-e eu ramben1, o qual procurarei, quanto em 

minlias força .. cstiv('-r, tnant 1' rn1 altu ra d-igna da br ibuna de~ta ca~a.. pa$:-.tl rulo 

•le leve , esquecendo nH,.· m o as j.n<juri as ati.rn das ao orador, qu•e ou ou dcf rttn tur 

e.,ta relormH. se não tanto pi)lo desam or á m inlln defesa, s em uuviJa, Sr. Pne

:;iàen te, pela clcfc;;a que ~ c impõe a todos nós do deéoro C: esta Ca a. ( Pa11.sa . ) 

• -à o sei, ~r .. .Presid ente, e pelas m ãos de V . Ex. j á passou alguma vez a 
in;;truc iil·a proclu c~ão d<> granJe li t ter,üo, profunda Dela critica philosophica qne 

encena, fecunda pela lição ]Jroveitosa que nel la . c olhe, proàucção q·ue o ilhtS-
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ti c :itleratv f•rancez den om inou: . P11/ lli'O/ <i In •·eàhe1'c lte f!'nne 2J 08if io?~ socia!le . 

.S·e .\ '. 'Ex., 'r. tPresidcnte, •já teve e<sa fortuna, se já desfructou na vida 

d e llúnl ull1 de lcttra:: esse granclo praze-r. ne1la deparou ccrtan1entc o capitulo àes

linado pelo in~ig,n e csct·iptor ••o C>tudo d" ·Yicla pol i tica de P<lturot, quané:o so 

fez rlep u ta.do. 
iDe aj.udaê. ela sorte, c~ISC ty11o de crêação do notaveJ autor, <lc-p()'s de lla

v e:· p . i'COJTido longo.:-; dh1s dl' sua exh ... tencia en1 busca de UoJTta po ição de desta

qu e no ,·ida "ocial , cntcnC:cu d bem a,·iso chC'~••do o monwnto el a , ... fa zer .jepu-

ta el o. 

A conquista elo po~to não lhe foi difl'icil; estreitou relações com o chefe dO 

distl'iC[O. \re l ho not;1J'io d·e u.m doe:; dC'PartHn1€'1ltos ~~a 1Fra;nça, hom 0m conhecedor 

das f!'aque>.as ela Yi c~a ~ dOR ony<Scct·ios d a (lrte politie;t : c a.." portas dO JXt rla 

lHrnto st' abriran1 a Pat11rot. 

U""o u :-a Ll(~ na sua c:tel eira, consumin ellr C'nl .-:.i~rnc i o os dias Ja r-t u ·1 v ickt poll 

ticn. tiC'SÍI'UCtonclo a <..; drlicia.s {la posi~ão. ~ênl jámairo; SC inqu ietar C0111 O in

tC!'C'~S €' naciona1, ~ C'm jám~is se prroccupar con1 os ·assu mpto:-: quC' ;y isa,·aan o 

b~11 ;Hiblico. 

·Corrit-un 06 d ia:.: r ::t viela c~e !Paturot era um ,regalo fidalgo . . i\s cx ig-encirls 

da 1 o ~ itica. po 1~é1n , não n1ro :-:ão pC'SHdas. Do clistricto con1e~aran1 n chC'gar car 

tas. Oll l' rxigiatn clC' Paturot Ua11a pH1a,·ra 'E m 1justi f icat iva de 8L:ú. posição; v 

··Us!ricto queria trr a glorio ·e ttl honra ele J)Of:SUi 1· m11 representa n tr que ifalla.c;se, 

Uir. ct~'putado que dt fenclC'St-=r o~ seus intct·c~se.::; econon1icos. E fP<.1turot cont i nuavtt 

t"lilen c iv~o. p ::~ cntam entr nlf"rgulhHlo en1 su•a C:ld1eira ele deputado ! 

Um dia . poré m. o chefe politico que o hnvin ~h· i to, o ref~riclo notal'io, exi.ge 

de Paturot. que clisses'r algama cousa em bem elos interCf:ses do cli:;.tr icto e para 

tal lhe jnclicu o ~ssuanpto . 

O clistricto, Sr. Pr·esidt•nu' . fabr·ica,·rt conservas ali•ment icias, e o chcrc I>01i 

tico tnini.,lra os elementos p:na a defesa dessa industria, rufim 'll e i·m pecli r a en

tt·acla (las conRetTas estr·angC"ir·as. Todos os .meios de defesa dessas i1déas for a 111 al)on 

lados, rrcebendo .Paturot as nob1s do discurso, si não o :p r oprio discurso . 

. \ insistencia prudente c repetida do chefe polít ico a rras tou af inal P atu rot ã 

tribuna do parla111en!o. 

~i não R connnoção da ~strén , com cel'tezt~ a a 'r~rsão á tribuna, levo:.r o D ep u

tado a gagur ja r uns a r·gum<'ntos, a p.rof~rir 'ma I c descabiLlan1ente palavr as se-n1 
nexo, a rtni.ttir r·n ·c ioci1nio~ se1~1 logico . 

. \ n~~embléa C Dtlle~avn. a ~c fa t igar; nos reca n tos ela sala o ruicl o se fHzia; 

o ri'O ::le mofa já comcçavn a d esenhar-se nos Ja:bios d e todos e IPatu t·ot in qu ieto, 

lH'C"Cisando nln11· uma siluac;ão incommocla pn ra si c desastrada ,para o seu 'diri 

tt·i oto. pas~a Llisfttrçadrunentc ao t:1chygrapho o discurso que trazia escrlp to . 

'"'o dia scgaint~, Sr . Presiden.t~. o Diwrio Of/iC'ia l el a França publicava o d is 

curso de Paturot, no qual consiclcrações se liam, que n ãú haviam sid o fe it as 11o 

J){lrlnm!"n!o, no qual ph1·ases se dcpat·a,·am que Patu rot não .havia tido a ousadi a 

de PI'Oferi:·, não t endo :faltado no final dcs _e cliscur;;o nem os app!ausos repet i d O>~! 

das galeria~, n em os ,·J\·os e· enthusiasticos cumprim en.tos ele tocloo os Dep·Jta dos 

pt·esentE'S . (Ri.so). 
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Si V. Ex . , Sr . f're.;iclente , irt ieu esse capitulo pr fundamente instructl , o, 

-critica mordaz da \"ida dos parlamentos, certamente sentiu a mesma impressão que 

cu e muitos outros experimr,n.támos hontem, ao deparar o di curso do honrfldo 

presidente el a Commissão ele l nstr;.~cção cf' ublica, publicado no Diario Ojfioial. 

O discurso lJ.Ue S . Ex . publicou no dia imcncdiato, na sun integra, sem a 

nota ele que não fôra revisto pel{) orador, sem a feição de um resumo, não foi o 

discu rso que S . S. aqui proferru !! 

E ntretanto, Senhores, para qae este su•bte r fllgio, para que e«tn fraude, [Jer

,doe-me V . Ex . a ('xprcssã0, fra uJe tão desnecessuria '! 

.Si {) Regimento ·permittc que o orador leia os seus dis-cursos, porque S . .b;x . 

trazendo-o de casa, não {) leu da tl'lbunn desta Camara! 

Porque o S t' . Deputado pelo Estado do Rio (c a;ssim me. d iri jo a S. l!:x., 

porque parece se r esta a p'hrase de que se de,·e usar no parlamento, pois qac as•iin 

a mim .S . •Ex . se di rigiu, e devo cre r que a fina educação de S . Ex. não permitte 

o em prego de cxp res•õ s, CJ'JC não ej am conectas ) -porque o Sr. IDeputaJo pelo 

Rio de J ane iro não fez isto, lcnuo o seu discurso, no uso de :.~m dir·' ito que o He

gimento faculta'! 

'Acaso recciava que cu, seu an,tagonista no momento, que V. Ex. Sr. Prc.>l'

dente, qu e os nobrés Deput~tdus tCo:ssconos segredar aos ouvidos do's aiscipulo'" rle 

S. Ex., c dizer lá l'ó ra t[Je S . Ex. discutira ass umptos de ensino. lendo ua tri

buna {)S seus discurso-s'! 

J á não teve .S . Ex, a prova seg ura da •nagnanimi<lade do Presidente desta Ca

mara, que symboli~a o sent imento de todos nós? 1ão teve a certeza, hontem mesmo, 

aqui, quando fallou, dt· LlllC! tão grande Pra a alma cnineira, que o deruunio ela po 

lilica ainda não poude lJdlClral-a, <10 ponto <1e sacrificar o senti.Jmento da caridade 

.christã? :-<au vb S . JJ;x . que o notro Prrsidenle -desta Casa lhe concedeu a pala

vra dizenuo: ICclo cwoôrdc. cum a, i-?I.SCI't~pçcio .iá feita a?otel'iC>I' tnente, clo1o a palav1·a 

.(lO nob1·e Da;;mtc(,(lo Sr . T ixd.ra B1·a.ncUio"? 

J?oic>, S . Ex. não percebeu flUC estas caridosas palavras do loo.nmdo rre::. l

uentc da Ca-tnara, tão generosamente proferidas, v isaram salvar a S . Ex . de uona 

.;ituação, que toda a ,gente percebeu , que toda a •gente se•ntiu, que to:la a gen te 

lamentou, que toda a gente criticou? 

C\ão viu, pornntura, que o ilh tst rc l' re;,itlen te desta Casa correu ,m auxino 

do nourc Deputado, que após o meu discurse> proferido ern 2• di-cuss.lo, esq.1ece u 

o dever icuperjoso, que lhe corrin, no mo1n ento, de vir i·mn1ediataun ·'nte produzir a 

defesa do projeclo tão atncat.lo por m im '! (Muito bmn . J 

S. Ex . não viu qut' o 'Pres idente da C'a1nara, fantasiando uma ins cripç.ão que 

jámai::; exlsl!J, do uri J, utlo sloupleswcnte P'"' um sentimento de al·ma _grande e niJbt·,, 

vciu anancar de cima <le . Ex . a a·! cunha com que os rapazes alegres desta 

Casa já o tin ham l.>aptisado de «presidente co?Tú:lo»? 

Pois quem tccn provas, e lão cloquentes, da magnanimidade do Presidente di< 

Camara, quem tem assim a certeza dn generosa tol~ rancla dos representantes desta 

Ca~n. um só elos qu&cs r.ão protestou siqucr contra essru;; palayra;; do honrado 

.Presidente, precisava de sulbterfugio& ele tal nntareza? 
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O Sn. ELYSEU Guu.HEJRME - 'Mas é incontestavel que lhe n1l o falta capaci 

dade. 
O Sa. •.·\IDA·LBERTO PERE1RA - }'[as não demonstrou na occasião. 

O SH. ELYSEU GUILHERME - DeLxou para quando j u Lga se opportuno. ='/ ih

gueto Jl.u J>ód ~ contestar a capacidade, geralmente recon hecida. 

O R. ADALBERTO \PEREJRA - Não intcrrom~Jamos o orador. 

O SR. -~·UGUSTO DE FREJTkS - Sr. Presidente, ·não hesito um mo men t <>, !J'" 
honra dO decoro J~sta ·Casa, e para defesa da minha .>JOnducta, em abrir o inquc

rito enai · ri.~o roso, convidando para n~llc deporem t odos os Srs. Depatados, sem 

excepção d< um só, e de todos inquirir. qual a pluase .por mim proferida, no pri 

meiro discur<io que aqui pronunciei sobre a reforma do ensLno, qu~ pud c•sse de le\'e 

s_iquer magoar ao Sr. Deputado presidente da illustrada Commissão de In s t r~cção 

Publica. 

Disse, é verdad~, Sr. Presiden te, que o projeeto de reforma da in«trueção ê 

uma lfarça, uma burla, uma panacéa; não era um remedio efncaz aos ma:es que

nos affligc rn; qJe . ao cnvcz de anar esses males, os aggra va , amontoando as tllf

fi culdadcs parra o dia de amanhã. 

Disse, é exacto, que o projccto de reforma da in.strucção publica n1ão r enccte· 

idtad da Collllmi ssão . 

Disse, é certo, que o Sr. Deputado pelo Rio de J ane iro SP frz portado r de um 

pmjecto, que lhe entregaram para transitar por esta chancellaria, alc un hada d<' 

Camara dos Depu lados. 

Disse, emfhm, QUe a reforma não é uma refo nma, senão um amontoado d•1 ir]~,,~ 

"'em nexo c sem ligação logicb . 

Tudo isto & verdade. 

}1a" é acaoo tal critictL uma affronta, Ul.ll a inj u ria a o honr.tdo prcs i d cn t ~ cl" 

Commissão, que se fez relator deste projecto? 

..'\ão we Ct>n>:la, .Sr. Presidente, que até a hora em qu e fa!lo um só dos b oto. 

rndos membros da tCom missão de Instrucção Publica se tenha magoado com as 

minhas PH 'niTas; só S . Ex. com tal fe ição as recebe, q~t e, na sua reSJJos ta ao 

discut·so em que analyzei o assumpto, lançou sdbre mim phrases menos ·c orrecta;;, 

expressões menos delicadas, e ela s quacs a Camara teve noticia peln l~imra du t1I5-

cur ·o d e S. EA. 

Pois b m, Sr. Presidente; eu retiro toda a m·itica que fiz à refo rma em tlis

,cussão. 

A refot·ma pas~a a ser no meu juizo ::nn trabahho digno; ella representa 

qurunto a intcl llgencla, a illuslrnção c 0 s!Lber do honrado 1)re,ider. t(· da Com·n·s

são de Instt·ucção Publica podiam dar de bom neste assumpto . 

E !la representa tambem a cooperação efficaoz e proveitosa de todos os iloe~ , 

rados membros da Commiss>'io. 

Venha, por~cn, Sr. Presidente, depor sobre o assumpto o honrado Deputado 

pela •Bahia, o Sr. Leão Velloso, rcdactor -chcfe 'Cleste jornal (mostranclo o D ic<1·io 

elo Noticias). 

Creio, Sr. Presidente, poder Invocar um a.rtigo assignado por S. Ex . , qUE é 
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t um b&m u m membro da Ccmmi~são de Instru cção Publica e qu e ass1gnou o ptb'

Jec to . 

E' S. E:x. q uem o di z : " a ,·cf01'1nct está m1wito lo,.ge clu jJ C1'/0ição, . 

Que di z a isro o Sr D eputanv p reclden tE da Comm1ssào d~ lnsLru cçà o PU 

blica! ·1 

Sou eu acaso quem afr1 rma, que o pro)ecto nãc presta, affirma ndo e.star ellc 

rMtito longo ela perteiçc"io r 
O:.~ça V. Ex. ainda mais: «O p1·ojecto tJarliaijJa leio c!ejcito das trabulhos up1·es_ 

sculosn . 

Sr. P ,residente, é por ta, fôrma QUL a Camara esper<L a conquis tE< do respeito 

publico ? ! 

E' asslm que o P;,rlam ento quer ser r e<>peitado pela n ação, quando um dos 

mfl!nbro da Co mmis.,;ão da Insttu.:çãt. fu,olica vem dizer, que e ·ta reforma par

ticipa do d~feito dos trabalhos apressados, r eforma a presentada cinco mezes dep ois 

de iniciad os os no sos tralbalho ? ! 

Que fez a illustrada Com m issão d .<rante ess es cinco mezes? 

E p orq ue s e a pr<ssou tanto, si o trabalho apurado era ainda uma obra ru im?! 

Ainda a.nai.s, Sr. IPJ'esrdente : «o n :lad;or com o conhecinwnto que t em l lO a.s-
smnjJto. 21odia fazer coH-s a 1neLhor". -. 

E porq:~e não fez coisa melhor o Sr. Deputado ,pelo Rio de J a neiro? 

S. Ex. não ia a.go ra estuda r estes a ssumptos d e instru cção publica; com a 

compentencia que t em, aHirmada •pelo seu co!lega de Com mi são, affirmada pe:o 

honrado r epresenta nte de Santa Catha ri na .. . 

O SR. ELYSEU GUJLP:-l:ERME - :\Tão J· n quem o desconheça. 

O SR. •AUGUSTO DE FREITAS - .. . ~)a rque não a presentou frabalh o melhor? 

Porque n ão o fez? 

P arece, Sr. <P r esid en t e, que a vadiação, e ni.sto não vae desapreço, ganhou di

reitos de cidade no se io da •Com mi.ssã.o de In s tr:J cção Publica. 

Prosig!ll!llOS. s enhores, que o depoim ento é valioso . 

«Os seus C01l1J'ZJetnh ei•·os eLe Co1JtmtiS1São ctbstiveram• - &e ~!e est ttlLal - o maA.s cleti-clc•-

7ncnte . .. " 

E' u.u1 cnembro ela ·Co mmi.~são que vem declamr que os seu s collegas nã.o es 

tu da ram detidamente o assumpto elo proj ccto que assLgnaram! 

O Sa . J OSÉ 'BoNIFAcro - Os out ros m embros da Commissão não fize ram ele. 

claração ig:;nl; e es, c que a ·i.g nou o artiogo não estava autorizado pelos outros a 

fazer tal declaração. 

O SR. "\ UGUSTO DE F REI TA - !Deus me livre de pretender liquidar oote as

sumpto de familia ! 

.~pu rcm ,VV. EEx. entre si o caso, e a denuncia da da á Camara. 

O SR. JOSÉ iBONIFACro - 'Mas V. E x. nã.o está fazen do out,·a cou~a si não 

liquidar u m a ques tão pessoal ccuu um membro da Co m missão . A primeira parte 

el e s e" d is:urso não tem sido s inão uma questão lamentavel de personalidades . 

UM SR . DEPUTADO - Mas que redunda na importancia do projecto. 

O SR. JosÉ B oNIFACIO - Bem; é uma apreciação minha. 
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(Liquidem entre si SS. JDEx. este caso de fa -

Um dos membros da Commissão, que falia . no seu jornal. cem a responsabili-

da de de sua assirgna tura, pois tanto vale o pseudonymo ,por elle adaptado, é quem 

diz que n 01 o honrado presi<'!ente da Commissão prod:.tziu aquillo que podia JHO 

c.iuz ir, nem os dignos signatarios do projecto estudaram convenientemente o pr o

blema coc1o o podian1 e como o deviam fazer . .. 

o Sa . J osfl BONIFACIO - IPois c1ec!aro a V. Ex. que estudei conven-ientemente 

c como DeputaJo que sa•be cumprir as seus deveres de membro <'la Commissão de 

J n.strucção Pub:Jca . 

0 R. AUGUS~'O DE FREITAS- V. Ex., acaso, ~JÕe em d:.tVida O testemunh~, 

que eu poderia dar, sobre a competencia com que e:studa os assum.ptos'! .-\caso 

V. Ex_ esqueceu tão deprellõa, ~ cem tanto desgosto para mim. que foi um dos 

melhon·s auxiliare;.; I]Ue en~ontrei nesta ,(;asa, q:.tando me batia outrora p~!a re

f .. llma da instrucção, vasa da ~m outros moldes e tão differente da actual? 

Se! •bem, Sr _ Presidente, o que é o progresso da intell>gencia e a modifica

ção que ao espírito humano trazem a successão dos estudos e a reflexão madura 

solne os pro·blemas sociacs, como sei tarnbccn q:.tal o poder das contingcncias po 

liticas do momento; mas a gloria imcnensa que tiv•e, quando vi o nobre Deputado 

a!Jstndo -e ntre aqueh!e<> que, sob a min ha direcção uJOmentan,ea, defendiam id êas ou

tras e bem div·e rsas, essa 1gloria pu a guardo com carinhoso zelo e del 'a não abro 

mão . 

Desvie-se o nobre Deputadd da rota que em outros trmpo.s segutJ, adapte. 

S. Ex. id~ns outras so·bre ae.sumptos de instrucção pulblica, transija com as con 

ve-nlencw~ do cu omen to, ceda ao icmpe rio das circumstancias, que cu guardarei com 

~a :.tua de a ,grata lembrança do poderO<So auxilio, que S. Ex. me pr<:stou. (MttitQ 

bem). 

O SR . Josfl IBONJFACJO - Não estou cedendo ao imperio drts circumstarH'iaa ; 
e ns contingencias políticas influem sobne mim de modo muito leve. 

O Sn . A uGus·ro DE !FREITAS - .Sr . Presidente, é um membro da 'Com missão de 

In,trncção !Publica que nos afl'irma que a rcforn>a não presta, pois que está m~•i~o 
l v nge <ln a;C?'[eiçcio e tanabem que os ,;ignata rios do projecto nrm slq;.~er o c.stt•da

mm clcticlamenl e . 

Sl contra si traz oott projecto v tcstwJUuho valioso c eloqu entt: d~: un, dos 

srus signatarios, que mal vae em dizer cu ao senhor Deputa,d 0 pe:o Rio de Jaueiro , 

prrsidentc da Commissão, que esta refor-ma é uma farça, que esta reforma ê uma 

burla, que é ella um producto mesquinho de intelligencias brill ant ·s c illustraçõe> 
f<cguratJ?! 

O Sn . .LEÃO VEt.Loso - .\ reforlllla esperava a coll-aJboração da Camata, de 
V. Ex . e de outros; foi neste s .' ntido que f aliei. 

O SR . . AUGUSTo DE FREI'l'AS - Por C!\perar a colla·boração da C'amara, não ê 

JustiCicada o ap .·esentação de um projccto ruim, quando podia se r melhor . 

Si V. Ex. denuncia que os membros da Comnnissãó pod .•riam corri,glt· esta 
obra, e<>tudando detidamente o a ·sumpto; si V. Ex. declara que 0 hon rado presi -
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dente da Cornmissão, cem o saber e a illustração que possu~. poderia faze r cous:A 

melhor, este pro jecto não .cJcvia ser a.prcsentado, ·porque nem r.esolve as difficu· _, 

dades tlo prob'!eo:na, nerr, attcnua o.; mal ~s que existem. 

O SR •LEÃO VEJ•LOSO - Lo?bge eLe~ 1JfYrfe ição é muito difJcrentr de ,-ui?n. 

O SR. AUGUSTO DE 'FREHTAS -.Sr. Pre;iclente, comecei por di·zer a V. Ex. e 

á Casa que poucas ,palavras iria pre>ferir so·bre o projecto em debate; pois de mais 

não prec:so para justificar a min'ha attitude perante •elle, e não, como pareceu ao 

meu honrado an1ig o, o nobre Deptlta -i o 1por )J!inas, Sr. José Bo.nifacio, para od~ ... 

bater uma qu estão pessoal . 

() SR . Josl!l IBONIFACIO - Ticfiro-m e á prilll1eira parte elo discurso d•e V. Ex. 

O SR AUGUS'IIO DE !FREITAS - E' possive! que tamlbem me tenha trazido !wje 

á tri·buna o dever de uma clefC\'la pe~soal ; mas S. Ex. , si me honrou, ouvindo o 

que aqui di sse em do us discursos, si me honr·ou len-do o que f<>i publicado, d evia 

ter percebido que aJ.guma cousa mais eu fiz, percorrendo o pro jecto em uma ana

lyse geral de suas disposições . 

.Comecei por dizer que não emendava este pro j.e cto, que não podia emendal-o, 

que r.ão sabia emendai- o, p(}J·,qu~e a primeira C<nenda a apresentar seria a r etirada 

do art . 1°, no qual se dá a<> Governo ampla auto rização para reformar a lnstruc

ção, autot·ização descabida e d epri.mentc, porque annulla a ·Camara <le cu jo s?ifl 

a reforma devia sa hir ccm pleta . 

Si negava o meu apoio a es te arti•go, como pod eria collaborar na reformq, 

emendan-do o proiecto? 

Sr. P resid,en te, devo liqui dar com o Sr . 'Deputado pelo R io de Janeiro al 

guns pontos apenas da r ép'l ica com que me honrou. 

E m um d elles , a expre,ssão do Sr . Deputado foi tão fo r te, se-gundo a li, que 

ou clla não fo i proferida nesta .Casa ou tão atordoa·clo fiqu·e i n o momento, que 

não a ouvi. 

Tomando em conta a arguição que fiz so·bre a in convenien cia, a injustifica

bilidade, a i ncxequibi!ida de do exame de admissão p erante os estalbe!ecimentos d? 

ens ino c; uperior, para qu e permittida fosse a matri cula dos alumnos, ar.guição que 

ndduzi sob o f undamento de .que esse exame integral já haviq, s ido realizado como 

exan·,e final, nos esta>belecimten to ii e en,si·no secundaria, os quae.o, por ser em officiacs 

ou a ·estes equiparados so•b o r eg imen {la fiscali·zação severa qu~ o :projecto adopta, 

deviam inspirar i.nteira con fiança , S . Ex . diese: Em ver·!looe, o o1·a!lor não sauc 

q1te mc!is <•ciAnir!Pr - s·i o ?'eptuLbo ele S . Ex ( ref·e re-se a mim), pef.as snas -icLéc~s, 

si a a1u.dctaia com q~te S . Ex .. aon.tetdC<-l!hes a c~14iol'i.a . 

O nobre D eputado não proferiu taes expressões ! 

O 'SR. ·TEIXEIRA iBRANDÃO - E' real . 

O SR. I.~UGUSTO [)E FREI~A·S- Quero fazer j ustiça á fina e:1ucação d>;> S. Ex. 

O SR. T EIXEIRA BRAND.ÃcO Co mo •h a de fa·zer •e m re'ação a todas as injusti -

ças, que me tenn a t t ribuido. 

O 2R . AUGUSTO DE IFREITAS- Tornamos ao ponto d e partida; si a crit i<'a tlo 

projccto resva·a por sobre elle e vae ferir ao notb re O.e·puLa.cJo é impossivel fazer 

o estudo da reforma, e onell· or será d es istir üe tal proposito ! 
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Dizer que uma rMorma é má, que não reflec te idéas ou que essas idéas nã..> 

Fão boas, qu.e a Commissão não tem uan systema ·Jogico e inspirado na observação 

c1·iteriosa dos factoo, é ferir o Sr. D eputa do? 

Não sei en.tão, senhores, ccmo faze r a critica dp um tra·balh o de tal natureza. 

O SR. TEI XEIRA BRANDÃO - V . Ex. podia discuti r o ~Jroj ecto e não discutir 

a minha pessoa . 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - •Quando aqui se discutiu O Codigo Civil , toda a 

g nte viu que as questões agitadas er a m das ma is sérias; e quantos combateram 

n projecto, enfrentaram uma ccmrnissão de di stinctos juri~tas, sem que um sú 

dclles se magoasse pela cr itica feita. 

HoJe, S. Ex. quer encerrar o projecto dentro de uma muralha chineza, im

pedindo que dest'arte nhi penetr em os crí ticos da reforma . 

Passo aclean te. 
O nobre /Deputado não pro fer iu tal expnessão, nwn emittiu tal conceito; não 

são suas as palavras, nem tambem seu é o ar.gu mento. 

Que não conitt!u ta! conceito, S r. !Presidente, que tae3 palavras não proferiu . 

já o di - " S . Ex . , não as retirando, mas negando havei -as proferi do . Estou sa

tisfeito. 

Tal conceito, Sr·. rresiclentc, não o emittiu, por.que não podia deante da de

monstmçllo cabal c positiva que fiz nesta Casa, tornar ao as umpto sem rev·elar 

a fraqueza absoluta <:le razões para a defesa da reforma. 

Qnando fui a rguido pelo n Oibrc ·Deputado, á vrimcira vez E<n que fall ei, ele ha

ver defend ido, em ou tros tempoo, esse m esmo exame de a dmi -são p ?rantc cs ta:b~

lecimcntos de ensino superior, con tradicção flagrante em que S. Ex . pensou ha

ver eu in corrid o, in voque i o t es temunho do nobre D ep u tado por , . Paulo, o il!u s

tre ·sr. Adolpho Card o, autor do projE>cto n. 35 A, de 1895, si a memoria me não 

falha, demonstre i de modo irreSij)ondi vel, que naquella occa ião prestei a minha 

1tRsign,ltura áqucEte •projecto como um remed io provisorio, e o üz, a dmittindo o 

exame de ad•ni ssão pe1·ante o tribunal constituído por professor<>s do ens ino su

perior, ômente porque não u1avia então o exam-e de ma dureza. exame intogral, 

exame finnl de curso perante os csta·belccicnentos d e ens ino secun la rio. 

O que -co•nbati com todas as forças de uma convicção s e,;ura, c comba to 

:agora, é a reproducção infeliz elo m<> smo exame, in exequivel e in conve niente . 

Si naquella época em que pres tei o meu apoio a esse projecto admitt iamos um 

só exa.m(', o de adrn issão, por não haYer o exame ·final, ~xa n1e integral, co1no vi r ia 

-o Sr. Deputado me qualifica r el e atlllacioso e <:liz er, que n ego a autoria elo pro

jecto, quando esse projecto v isou solvi' r o problema por processo diverso? ! 

Pro sigo, Sr. Presidente. 

Disse que entre os ar tigos da neforma, um havia qu e escapara c·n trc outros 

<~nachiaveli camentc posto, e.xpros ão que reputo pa rl am entar, pois <Ju e synthetizou 

·uona política e fez ua época - mac'hiaYelicamente posto no seio da rc~orma - o 

·~ll'ti.go que supprime oo substitutos elas faculd ades . 

Disse que a s upprcs ~ão <l esses substitutos deve pôr de s<l'brea\'~O quantos se 
intere<"Sam pela realidad e do ensino. 
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Aventurei mais <tue a illu<>trada Com missão, d irigida por seu digno prcsiJente, 

reJa to r el o projecto, supp rimiu a mola elo m achin ismo, mas, esquec ida , lhe deixou 

.a funcção. 

•Affirmei ainda que, entre cs artigos da lei, tratando-se de um projecto com 

p lexo que viza soJv.,• r um grave problema social, prec iso é que haj<l concatenação 

cxa c ta ela,, icléa;:, por fôrma que a disposição d e um p11ecello ele lei sej a a deter

minante logica do p1·eceito immecliato . 

.. 4.. essa criti ca !;egura, despida de palav ras vãs, critica in::.:pirada na rR zão (lo 

n o interesse do ens ino, responde o relator elo projec to: "'Como está 1!/tt<:/i.do n ?W 

brc D ep"tOflo. co mo S . Ex . ;,g,w,·a et f1uncçc'ío •eLo Stbbstbtuito e o ,·egi.,nen escolar qtte 

?'C81t!ta •·á ·ela bivre cloe<cn ctia. I r .Oo•no ,.,·g?Mlli e?üta?· co?n S . Ex., que assw• se ,,ost?·a 

tcio atheio ao qnc se 1}(tNa e1n 1·elação ao c11si.no nos cw1sos S1'l1Je'l'io?·es?» 

Creio que esse trecho não pertence á ordem daquelles que devem se r r eti rados 

do di sCUI'SO d o S1·. Deputado," para a ttender á recla mação por S. Ex. feita hol'l>

tem. 

Ainda bem; icn pugnci a SU!ppressão elos su·bstitu to.~. alfirmanclo que c.s cursos 

-complementares eram uma necess idade do ensino e uma prescripçào ela lei; que 

<'s~es cunsos não podiam ser eliminados ; qu e os substitutos o.s faziam e que o Sr. 

Deputado supprimia o fu nccionario, de ixando, todavia, }Jor i ncl ispensavcl, a. sua 

funcção . 

.Sou cu o ignorante, sou eu quc 111 não conhece o papel dos .substitutos nos 

cu rsos elo ens ino super ior, 1sou cu quem não d·eve esperar que o Sr. Deputado 

cl e~ça dessas alturas, onde a fortuna .Q co !locou, para comnlilgo hombrea r, cliscut!nclo 

·este ponto ela legisl ação elo ensino! 

Os su~bstitutos ht s escolas superiores, cl is e S. Ex .i ecn un1a pht·asc c:.1ja res 

ttluração reclamo, si ni~to não vae magoa a ·s. Ex.: esses substitutos outra func 

ção não tPcm que esperar a morte elo cathcdratico; nada fazem; .são os para si ta~ 

elo 0nsino, cxpt•essão cont ra a qual protestou immediatao.nente, em honra da ver 

dade, o nobre Dep:Jtaclo por .S. Pnulo, 0 ·sr . Ferreira Bra.ga, c tambem €<11 nom e 

da E .scola Polytechnica a cujo •corpo docc.nte, com tanta honra para es te estabe

lec imento de ensino, S . Ex . pertence. 

O SR . FERREIRA IBRAGA - .~g,·a.dcç0 a V. Ex. 

O SR. AUGUSTO DE FREITA<S - Apuremos este ponto em família, em face em

·bo ra da C'amara . 

Tanto receio molestar o Sr. Deputado, cj uc hesito Em ~Jerguntar , si S. Ex. é 

wal mente um profe~so r ela IFaculclade de ':I>Ieclicina elo >Rio \de J aneiro! 

S. Ex., digno profe."Sor elo ens ino su per ior, illustre profes or d essa faculdade, 

con hece d <vera.s a lei que rege o estabelecimento, onde s e dá o ensino medi<:o? 

A•bra entào S . Ex . o rcguJamento dessa faculcladie, e lá depare o a1·t . 49 que 

determi na : «0 cu?·so de emato?n ict '<lesc·r;,z~tí.v" elo 1o anno 1ne1<Lico (o8teologia, Cbr

th•·ologia e ui,yologia) fic a,,·á a cct~·go e~o sttbsti.tt•to ela 1• seoçcio,. a qtten" iOtUIJ

ment c ca.be l ey:-C'iona.,· et }n~•·te c<?t.atom·ic<:t elo auno el e obstrJtTi.oia c do ele oclonto-

1og1a, smulo, em caso el e necessil:lc.cle, a jni.zo clC! cli?'ecYtO?'i-<t, ctitxiliaelo no~sc serv iço 

1Jelo stt bstil1t.to clct 5n secçeio c t01nbcm 11 elo ela S• . » 
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Eis ahi sub,titutos aos quacs incumbem cursos pumancntes na Escola de :\Ie

dieina, a cu ja corpo ração doc<mte pertence o Sr . Deputado. 

Ainda mais: «Os c1wsos c~e histologi.a e ele pl•ysi.ologia mewcioa•odo& no art. :11 

senio Jeitos pelo.• <mbstit»tos das secções ,·espeotiva·s ." 

Ah i eslão ou tros cursos perm anen te-s feitos t acnbem pelos subs titutos . 

O SR. TEIXE:rRA BRAND.'iO- E' justamente por isso que çlecla rei qu~ V. Ex. 

não sabe 0 que se passa nas faculdades . O regu:.amento foi alterado em re!ação a 

ess~ ponto. 

O SR . AuGuSTO DE FF'REITAS - Antes de tomar "'a merecida consideração o 
aparte ~om que me •honra S. Ex ., l>Crmitta con·cluir a analyse desta parte do 

rcgulncnrn to: 
,, A.o s»b titu.t.o da 7• sccçcío i1~~W1nbe /a!'<:er o C'!Wso de physica co?n1Jlcmenta?' 

r~o ensino elo 1° onnto ?JW:lico e 1Jhclrnw.cou,tico, cm·so qtoe 'cl11!1·a,·á os pr;.m.ei ros q1W 

I1'o mezcs . ·Nos n~ezes ?'e&tamtes o ,·eJcri.do sto!ÂJtit1oto /aTá o ow·so complcmwntaT 

elo caelci1'CÍ ele m<:oteri.a 1nec!ioa, 7Jhannacowgiet e a1·tc ele tonnu l a·r." 

·Si passarmos, Sr. Presidente, ao exame do r egulamento das Faculdades de 

Di r i to, 'V . Ex. irá enCOJlt ra r os cursos complementares de direito internacivrud 

privado, de sciencia das finanças, de pratica do processo c de direito romano, til

elos coem camcter de cursos permanentes, f eitos todos pe:os substituto;; da> fac ul 

dade<> . 

. ~lém d~s"e" cursos, cuia obrigação não póde ser illudida, ha os cursos com

plt>men !.aJ'es de todas as disciplinas sem excepção, sempre que o Jen te ela ~adei ra 

solicitar da congregação o auxilio do substituto para o desenvolv imento de u ma 

pane do programma, que elle não possa percorrer no aJlno lectivo. 

Si a taes funccionarjos, Sr . !Presidente, ca,be e a obrigação, qu~ n ão pó de 

ser eliminada sen: prejulzo do ensi no, como su pprimir o substit,.JtiYo e dize r qne !\ 

sua mL•são é apenas esp~rar a morte dos profc sares catheclraticos? 

Diante ela logica de tal angumentação, 3. Ex. acócle com u m apfn te , qu<' 

realnwntc causa reparo; S. Ex. vem nos dizer que na Faculdade de '-'1ed icina do 

Tiio ele Janeiro não se observa este rcgulam <>nto . 

Senhores, Q.'lal a .Jei votad a nesta ·Camara e que alterou tal reg ula men to? Qual 

o acto do Gove1·no, praticado, porventura , em virtude el e autorização q ue lhe fo[ 

conf,•rlda, já que est amos na phase elas autorizações .ao Poder Executivo, e que 

o modificou? 

Si a lei, como d·en unciil o Sr. Deputado, não se cumpre na Faculdade de Me

dicina do Rio, si S . Ex. assu m e a r espon sabilidade de tal acc:.Jsação, 1·eleve dizer 

CJUc este depoimento é o mais grave posslvel, porqu6 (, elacl(, !JOI' um professor, por 

um representante ela Noção e no seio do •Parlamento . 

Quanuo esperei que o Sr . Deputado viesse dizer como iria ser exercida esta 

funcção pertin ente ao substituto supprimido, S. Ex. responJe, q-Je eu i·g noq o 

que se pa"Sa no~ estabelecimentos de en sino, qu e ignoro, ainda m a is , o me~anismo 

do cn lno, adoptaclft a livre docencia. 

Senhores, si essa livre doccncia, apregoado <'lixír salvador do ens ino, jâ. e-m 

cam inho de importação para este paiz e da qual esperamos o p ovoamento da in-
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telligencia com a .. ci:ncia , antes que se dê o do solo con1 o braço e~trangP.iro; Fi 

a docencia livre, em cujü rffi acia tanto confia o Sr . Deputa,(! o, é c<>sa que e'' 

conhcçG na Altemanha e r.a Itnlia, S. Ex. vaC; mal, esperando adaptai-a tão '!e

pressa ao nosso p1iz. 

Senho res, i os cursos cco1p~en1entar(\s são de necessidade impr ·1 Scindivel, c 

que o Sr . Deputado não contesta, porque tiral - os dos substitutos para entreg:tl - os 

â mãos dos do<.: <n tas ? Que lucra fl instrucção com esta transposição do ensin•• 

das n1ãos de un para ~ts de outros! .~cn.:so c e livres docente~ vão ·dar provas 

de maior capaci :l acle do que a-s dão os su'bstitutos actualmente, para que confie

mos cotn maior razão c mais justiça na CCilllP·:.tcncin elo novo mestre? 

~ão, scnho r06; essas provas .. si proYas forcn1 exigidas, serão sempre as nleo

mas, ora r eclamadas do - substitutos; a ca!:&cidade do mes tre (>m nada m<'lhora; 

e, si assi1n é, o ensino ha de se1 dndo ao a lumno con1 a mesma pro(icie-ncia q1Je 

actua!cTT ente. 

O SR. 'FERREIRA BRAGA. - O concurso é tido ·h oj e como instituição odiare. 

O SR . .-\UGUSTO DE FREITAS - ::\1&5, Sr . Presidente, o nobre Deputado ouviu 

cantar o gallo e. cco110 eram l> ora.~ mortas da noutc, o peso elo somno lhe não per

mittiu 'bem preccb r ele anele vinha o canto . 

.S. Ex . invoca o clepokne.nto valioso do emin .'nte Senador, elo gran :Ie consti

tuc ionalista, o Sr. (Ruy Barbosa, bu scando em apoio do que a·qui disse algumas 

palavras, que aos conceitos el e S. Ex. se podem app1icar com a me ma razão r 

con1 o em esmo proveito com qu~ se applicaria :.tm cn1plnstro 001 un1a ferida aberta . 

Preciso, Sr . Presidente, anelar cauteloso 'com o Sr. D(>putado; cauteloso par~. 
não ter opportuniJadc de ve!· S . Ex. out1·a yez fa•zer rectificaçõcs a p·hrases pi·o

feridas ; cauteloso pal'a evitar o desgosto, si uãv de a~ ouv~r. ao cnenos de as ler 

cmquanto em circulação no D'ilwio 0/fi.c-ia.l, até que S. Ex. publique & corrigenda 

annunciacla; e por islo per.gunto a S. Ex ., si estas pala.7ras que aqui estão per. 

tencem ao Sr . Deputado oll a nutrem . 

O SR . T ETXETRA BRANo_'l.o -V. Ex. I'.Ube perfeitamente que citei um trecho 

·do P>ll"ecer do Co nsel heiro Ruy Barbosa, o CJU\e é a prova ev;dente de que a pu-blL 

cação eles~ discurso não teve collaboraçã0 ·a e minha 1Jartc. 

V. Ex. acaba de ver a rec.tificação que fiz, porque me foi attr ibuida a au

toria de con.siderações do parecer elo S1· . íRuy Barbosa, cuja leitura. fiz . 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - 1-:\'"ão estou attt·ibuinclo essas '[lroposiÇÕt'S a 

V . Ex . Quem pergunta, como cu o feço, quer pisar em terreno firme. Não p,!n 

se, entrrta.nto, V. Ex. que acaso diminu iu o valo r elo m eu argumento. 

Quem lucrou com es ta min ha. interrogação foi S . Ex., dcclrtranclo solemne. 

mentl' •qu a bri:hantc ar.gumentaçãn qu e aqui se lê pertence ao Sr . 'Ruy Barbosa 

e não a S . Ex . Disse cp:e lucrou. porque algurm. menos con·ec to e menos justo 

do que es tou p1·ocurando ser .parA co m o Sr . Deputado. que tão fundo me feriu 

h ontem, poderia aca o RJTclar po r ahi .a diZcer que S. Ex. enxertou no seu discUl-.;o 

palavra\S, razõeR, ar.gu Jnentcs e racioc ínios a outrPm ·pertencentes . 

Faço a j ust iça dev ida a V. Ex. e pera isto fiz a pergunta pr•'liminar antes 

ele desenvolver o raciocinio . 
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:\'la,, Sr . Presidente, o meu argumento não perde do seu real valor. Disse 

que S . Ex. OU\' iU o can.to, ma>S não perc~bcu bem o trecho . 

O nobre DPputado Jc u muito, estou certo, nos u ltimas dias. sobre assumptos 

de Jns tru cçào; · deveres do seu cargo de presld~nte de uma COI11Jlllissão de instruc

ção publi ca, no momento em que de toda a parte, de todos o pontos, s& leva t.tn 

a grita im011 ·nsa contra a quéda da instr ucção no paiz, no m.ccncnto em ·que c.~ 

affirma que a sorte elas instituições politicas , o futuro da democr·acia, senão à.; 

Republico. d!'pt'ndc m •d o desenvolvimento in tellectual elo povo, a !'espon sabilidacl ~ 

de S . Ex. ng,gravacJ.a, dia a dia, quando se fez, ou quando o fizeram , relator des t<. 

projeclo, obrigara m o Sr. Deputado a dernazias de attenção, a hon1.s perJiJas so

bre os livros . a meditações longas c profundas, •a todas as ho ra , a todos us mo

mcntoos, sobre o as.sumpto, ao exame demorado do que se p assa no estrangeiro. 

ao estudo do progresso das gmnJes r [or<JJBS [eitas no mu n•d ch·i!isado, t :.~do em 

busoa df' uma sc)~ução para o cn:Jlgno problema; dahi, r. Presidcnt<', a sunnena.ge 
intellcctual, clahi o ba rall am ~nto da<~ id éa•s, da lu & con fusão no raciocinio, cl ~hi 

a adaptação cl~ razões c argumen tos para demonstrar causa contraria ao que teve 

em vl3ta 

Ex. supprime os S:.I'bstitutos e para jus tificar a s uppressão cl~ssc• s funccio

nal'ios. rS. Ex. esquece as razões el e sua .propria convicção, esquece a observa

ção elos facto , a lição ela his toriu el e cada dia, 1e vae pro cumr uma. cober ta larga, 

immensa, brilhante, nas palavras do eminente Sr. Ccmse!llei ro Ruy ·Barbosa . Es

sas palnvraR seduziram o Sr . Deputado; a. eloquencia elo tr1buno c elO rsc riplor o 

dominou <' S . Ex. não mais reflecti:.~ no sentido de lias. 

PMsrmos ao exame do coso, que é inter~ssa ntc . 

Sa:rhore.<, eu compre!Jencleria que : nobr;, D~putacl& fvsse procurar valioso 

apoio nas razõ.' · escriptas p~lo eminente jurista c homem ele Estado; ma jamais 

e pere1 que S. Ex . t osse bu car essas cttações para com ellas provar , que a opi 

nião d<".>. r illustre Senador abona a suppressã.o el o s:.~bstituto por inutil . 

AR:im me enuncio, s~nhore. , porque a· m ·zõcs citadas demonstram tH·ecisa-

menle o contrario . O que o .Sr. uy 'Barbo·a ~Jrel~ndeu ·demonstrar, co m taes ar-

gumentos, que ru leria â Cnrna ra . s1 não roceia.ss(' fatigai - a .. 

o SR AP01..-L1NARJO ;.\{ARA NH;ÃO V. Ex. não fati.ga . 

O SR . . AUGUSTO DE FREITAS - ... o que o Sr. Ruy J3ar.bo a v izava nã'o era 

supprLm i,· o cargo ele ulbs ti tuto, •ma·s t irar - lhe o direito .C]e su ccessão por ant igui 

<lade, porque o •Sr. Ruy ·Bu·rbosa entendia que a '\"italiciccl,ade com direito ele 

successão nmortP:. ia no substituto o estimu lo para o .c-•tudo e, assim pensando, 

.iulgav•t não lllc dever coJJcecler o direito ao acci?>Sso po t· la.ntigu ldacle c que, dada 

a ·vaga rle uama cadeira, se deveria proceder ao ·CDncur.s.o. ao qual pode~iam con 
cort· r tnnto o su b.<tituto como oulr.a. qualquer ,pcstioa. 

Vê V. Ex., portanto, quão g1<a.ndc é a cl if,fercnça que vae entrc •a opinião do 

Sr. ·Const'l•hc' ro •Ruy ·Ba1·bosa P o .projecto em discussão. As razões do illustre 

S('nadc.r j usli[La•m plenamcnt<' a exis tcncia elo ~ubstituto, ao passo que o prQj ec to 
exti~gue cs....:c·::; cargos. 

Quer ra Cn.ma ra, po rven tut·a, a clemon,.tr·açã'o elo que fica dito? 
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AQui está, senhorc.s, o projccto do Sr. Conselheiro Ruy Barbosa : 

«Cadc1 secçci.o t erá wn st;bst itt<to, a.o qna.l incumbirá st;bstitu1.?' os oalhetlra 

ticos rett}Jectivo.sJ nos seus i?npoclMnent os .. e fo.:e r ann\U<r..lm.ente um. ou 'mais c-urso.~J 

complementares ·elas di,soi1Jlinc;s da sua secçciO.>> 

.Miais aàcanle, o •S r. R uy !Barbosa cleterJJüna o m odo .pelo qual são provido 

os cargos de profesaor, para .os quae.s concorrerão os substitutos =c om maiol·es van 

tagens , pois que tccm .diaria men te á sua di posiç:ão os laboratorios e as clin icas 

das faculdta>des. 

Agora , que ficam apresentadas na sua YCrclacle as id!'as do Sr. Ruy iBarbosa, 

como põde . Ex., o illu tre JL'esiclentc da Commissão de I•nstrucçãc 2u.blica, <a j us

tar es tas r a.zões ao projecto e"1 dicussão, qu e '!Lminn o:;; substitutos, para ncllas 

cncontraL n.poio? 

Sr. Pre.<iclente, não cl seja demorar -me muito nc.sta tribuna , nem tacn.t~m 

reproduzir :a.rgu me-ntos , o que sob-:.·e se r faStidioso seria irlllproficuo , para quem não 

nutre n esperança de vêr v ictoriosas as suas icl êas. 

;F~rguntarci, Ml na ao •Sr. Deputado pelo Estado do IR ia, d>gno presidente ela 

Commi são de Jn s trucçã'o PubU~a,como .S. Ex. jus t ificou o ·pro jecto, e m ~elação 

â. celebre vivaliociedade, depois elo exe~·c icio do cargo por um deccnn io, vitaliciedade 

par.a cu ja concessão votaUJl profcõsores que não são vitalici e que com razão 

esperam .mais tarde a paga do serviço prest ado pelo troca do voto, que lhes irá 

a,proveit'a r? I Pcmsa.) 

.S. Ex . • não responclr, .não póclc 1·e ~.ponàer a ·esta acguição. 

I·nqu i ri r ei ninda de S . Ex., si realmente que r imp•lnntar neste pai7. um docencia 

li vre, ntrt)gan cl o os gab;netes, os labonatorios c ns enfercnarias aos do.~cntes, cousa 

que pa iz a lgum do m uon.do j á o fez; idêa que nào occorreu ainda. 'na .-\'Jlemanha, 

ne m na Italia; na Allcma.nh•a, a pat;:ia da clocencia livre . 

. s. Ex. não o d isse, S. Ex. não o ditlâ.. 

Si o •Sr. Deputado n os •cliss•er, qup es te projecto irá creia.r uoma classe ,p rivi

leg iada de algw!'ls docentes, .para ·l·hc concede r esses tfavores, então, Sr. iPresidente, 

não se está legislan do com crie.d!ade, nem me1;mo e t endo em conta que as pro,·as 

de capacicla<'l·e vão se:· abon'aclas .por este cclobre Con~elho Gera l de Instrucção 

P ulblhca, o p<lnto -elo projecto qu e provocaria ris-o, si não determinas e o desgo; to 

,profundo de quantos se interessa•m pelas causas elo ensino. 

Não, o nobre Deputado não póde pensar •nisto; o Governo não ·Pódc se inspirar 

em tac; icl !':a > ·c es tabelecer a doccncia livre', fóra dos moldes traçados .n 0 Codigv 
de Ensino. 

Si a hon ;·ada Commi~sã'o elA I.nstrucção Publica, i, sobretudo, o seu ill us tre 

presidente, •Relator do prajecto, e tâ. encarando este ·pro:bl ma socia·J .wm serie 

dad·e; si não esrá prc,parando o que eu ou: i chamar o .banquete da. in•trucção 

publica para abrir a portas a qurlll1 pron1s não clé r ela sua capacid a•d sc ientifLca; 

s! ·S. Ex. q ue:·, "om verdade, o ::oncurso do ultimo elos Pt~opugnadorcs da elevação 

do en!ünol do fanla tico pela re'Hgiào da .. c ie~cia , que vom, vae ~pan.:t. mai de dez 

am;'os , se ·bnten<'!o pc:a defesa :Ia instru cçào, con t ra os govennos descuidado; ou 
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.fracos; diga-.me, si acccita um repto que ne->te mccne!lto lhe ianço, e prometta o 

seu apoio para. a unica emenáa, {JUC a1pres-entarei a. este prQijecto. 

E .... ta ecncndll consubs1:ancla;·á uma idéa unlCia. que eu chamarei 'moral social, 

pois que yiza o engrandecimento elo cnsi.no, a f:.o:!ried'a.dc ela ;:efonma, e na qual se 

dirâ ao GoY·CJ'nO, que .nenohpm cargo, de ordem scic:mtifica, seja qual fôr a natu

Ioza delle, serli. provido, ao ser cx·ecutada a Toforma, sin ão mecltalll te o processo 

do concurso. 
Senhores, q1v'>m isto pede â Ca ma;·a, ao digno Preúdente ela ,com1111i.ssã.o, pede 

pnra u '-'n.•dno ~a u1oralidade, não pleiteia. i.ntcresses, pleiteia .direitos ele qua.ntos 

quízeren1 una•nt(~;.· na vida um nome d~~gno e fa.zcr .a. carreira do ma_gisterio, exhi

bindo p1ovas do seu saber; ·não pleiteia ~nteresscs vel·a.clos por t;·az de re,po.steiro.s, 

ni:rv pleiteia intereesss nas escadas does ú\IIinisterios, não pleiteia favorecs bafe.iados 

Qela .bonhccuia do Governo ou elos seu auxiliares na e~alboração da reforma. 

Que diz o presidente da Commis;ão S(}bre tal medida? 

O SR. .AFFONSo CosTA - Depois da,s ac:c u -·açõe3 que se 1iazem •eontra os 

concu~:sos? 

O 'SR. A uousTo DE Fll!EITAs - Sr. Presiden t€, si eu J])rec:.;a.>s·e de uma lJá de 

cal neste momento, pia:Ja Jan~ar sobre a reCorma, que sahe. ca daver desta .cumara, 

eu a encontrar ia no sil ~n-rio profundo elo honrado precsidente ela Coomn i ão de 

Instruc~ão J"ubliCJ3 ! 

Quando .se pede ao homem que se ap';'esenta nesta !Casa com a autol'icla.de que 

lhe ad1•em da posição de profe,sor, pugnando ,pela reforma do enshno, dizendo que 

tudo rstlá. decadente n<>ste piaiz, que ê precisa. salV'ar as instituiçõecs po•Jiticas, a 

·c:l~mocrac i a, que o ensino secund aria ê uma mentira, que das csDolas GUPeriOl'CS 

sahcm a_;wmnos que ~1ada sabe.m, que o. professores J!)ouco e:Jsinam, quando se lhe 

pede o apoio pura que faça,mos alguma cousa, começ.o'tndo por fazer o m ·es·t:·e pura 

cl.epoi; pre parar O di.scipulo, c1Ue façamos O m€slre, obrigandO-O á exhibiç.ão de 

pro\'as da. ~Sua capaci·dadc c do seu Slli'ber em concurso, quanUo se quer 1Cer~:ar as 

uorU.1s eu fa\"Ol.' do 1Governo, indo de encontro a essas Jnaohinações que por ahi 

jâ •uuronuJ·am, sitiando o Parlamc;nto, para a con quista immec1iata desta r eforma, 

quando :)•C pug:na ,pela elevação elo E+n.sino, eieV'an<lo o professor, ·fa zendo-O digno 

da cat il cclra, por havei-a conquistado pelo sa,ber e não p•elo faV'or, qua·n.clo, dest'arto, 

se cnfr.:onta um problema so" ~a·l , póde-se te;· .a. •conscienDia .cJe haver pugna.clo ,pela 
cleva~ão do cnsi·no ... 

O SR. Joslll BoNIFACJo - O proj·ecto, si supprime o .concurso, mão dá ao Go

verno a competencia de nomear professorecs ou lentes. (Avo·iaclos. ) 

O SB. AUGUSTO ID!!: FREITAs - Sr. Presidente, aqui, .neste po.nto , devia eu 
termina:· as minhas co·nsi,1eraçõ·es. 

O estado ele c<p'rito da. Oama;·a, deante do ·eon>vite que dit·i·gi á h onrada co1111 -

missão de Instrucção Publica, e ca nte do silencio elo seu honrado presidente, é 0 
ju·~gamento solem ne desta reforma, pois que toda a ge>nt , aqu i e fó ra daqui, bem 

sente e bem vê que a C~mmis.são não quer obrigar o ~Governo a .provo:r os cargos 

do cnagi · te rio por eoncu~so; deixando que vingu e ajnda uma vez o ,p recedente, 

fundado não ~ci Wl que lei, por força do qual se>mpre, 'ria ex-ecução de u.n1a f re o~ma, 
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para o provimento elos oo rgos, são dispensa-das todas as ex ige me ias da 1C~i ; presc

dcnte tão poderoso que, a despeito do voto expresso da. Camara, dado em reforma, 

Jm dous anno~, aqui votada, e que dcte;,m1nava qu e nc.nhuo:n cnrgo .[os <e provido 

sem concurso, ·:.VJ:i.nistro houve que preencheu todos os cargos por decreto Executivo, 

dcs t'artc violando o JHoceito legal c levando o seu desembaraço ao extremo ele 

esperar, duPan te um n,nno, que v-O'ltasse da Europa um moço qu~ devia ser nomeado, 
para o ca;-g·o, que Lcara vag·o, e tudo isto a pretexto de execução inicial da 

re forma! 
E' o CJU C cu quizcra evitar, ê esta a unica cm endoa, que eu quizcra apresentar 

ao projccto, c cuja ap.provação pela Cama ra espero a despeito da comomissão, que 

lhe negta o seu apoio ! 

oO ·Sn. Josl'J BoNrFACto - Peço ·l.iicença para um apar te. V . Ex. declarou que 

só uma entenda 0 projccto compo~·tava, .a que supprimia o artigo que COt]fere auto 

ri zação ~ao Governo. 

En.tão, confe~.,a que j á transige, .nesse ponto, para Hprcsentar agora a cmcn a i:J., 

á flue se refere, S(lbre o concurso? 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - 'r. Presidente, r enlo.ucntc, o; factos l'i'to con

l·encenào a Cllda um de nós, que é prêciso te ~· cuidado no cquiltbrio das suas facul

dades, pois que os annos passam, deb:a nd o os vestígios ele enfntquecimcnto . 

• \'oto q!.lc anelo no perioclo in.[cl iz das i ncohercndus, d, - ocontra<lições apon

ta.ilas a Cla ela hora . .. 

Di.s.~e, ê ecnu, que não poder ia collaborar •n o projoccto, ,porque a .min ha col 

ln boração visnYa •l .ntcs do ma is a uppreS<>ão <la. autorizaçã'o dada ao Go\'Crno; 

mas o Pl'e" id· nte da •Comm issão censurava -m e hon tc•11, pergu-ntando que idêas 

irouxe, e reclama a Jlllnha cctllaboração n~a re-forma. 

•Por tiUit vez o •nob re Depu tado pela 03ahia, o Sr. L eão Vell oso, disoe a inda 

llB pouco : co! labore com a Oan:nara, .a,presen•te suas iclêa 

' E para sa tisfa z ~ r aos n1ob rcs ·Deputados, d·ecla rei que transigia, cedendo elo 

meus escrupulos e concon·endo para que a ca.mara se annullc, confc.ssanclo a 

sua i1n competencia para decreta r urlla r.oforma de c-ns i.no, pra que clla entregue 

ás mãos. elo Go1·erno tu do isto ; p.sra qu~ vote esta auto rização, e o honrad o 

~finistro StlPPrima. a s cadeiras que quizer, ·c r ee ns que entende ~·, clobre-.as e des 

dobre -lls á sua vontade. Mas, a Co•mmissão cun troca de collabot·ação tão va•Jiosa, 

porque tão cle.<cjada, conceda-me a 310.n ra ele approvar esta unica emenda , deter

mi~nando que as primeiras nomeações pal'a o p.::ovimento dos cargos do n1agistcrio 

porventura creados por esta. reforma, sejam f eitos por concurso. 

Senhores, vote a ICamara s i o quizcr ; c r ee m•a is um Conselho Geral el e Inst~·u 

c~ão; multi,pllque-os pelos Estados; faça tl'lclo isto, c muito ma is ; con ceda, porêm, 

ao men os, c1ue no ·momento de se executar a reforma, não se a annulle com es e vicio 

do provi•mento dos cargos do IU'agistcrio pelo favor! 

V j a o nobre Deputado, illu.s tl·e .presiden te ela Comm!ssão de I•nstrucç:t'o Publica, 

que entrou para a l<'acul cla de ele \Medicina depois de um importaon tc p•Jeito s cicoti 

fi co; sinta S. Ex. quanta autoridade g.anhou sobre os seus dis.; ipu los e cli·ga -me, 
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si acredita que os alumnos elas fuculclacles supe"ioref<, ellcs que são o.s m~lhores 

e mais rigorosos juizes, r·ecebem com rc,;pe ito essas nomeações po~ decreto. 

Quando o mestre não se faz no esp irito elo alullll+no, impondo-se •ao seu respeito 

e á sua consid eração pela prova dada el e capacidade scientifica, o +nhvel do ensino 

se aba te. 
o SR. Josft BoNIFACIO - cl-Ia outros meios, oaJ.~Ill1 do concur3o, em que o indi

vid uo pódc se im.pôr ao respei to e ao ap reço dos seus alumnos. uma da granclcs 

g-lorias da nwd icina brazileira, UlU do.s Juais notaveis cidadãos deste paizl o sau

do<o Francisco de Cas tro, impoz-s·e a.o ap1cço e ao r espeito do Braúl in teiro, sendo 

no111 eaclo por decreto, lente da F'aculclacl c de M edicina. 

0 SH. •FERREIRA BRAGA - l\1as já ha via fei to um concurso. (AjJO·i(bCVOS. ) 

O ·Sll. AUGUSTO DE FREITAs - Sr. Presidente, si me fosse dado ter .a.lgu ma 

satisfação neste debate, quando tenho o cspirito preEo de desgosto, por vêr como 

se quer anniqu ilar d·e vez o ensino neste pa iz ; s i me fo sse dado ter algum a alegria 

11estc momento, eu a teria cl·ca.nte elas minh as u lti.mas palavras e do modo por 

que o nobre presidente da ·Commi.ssão de I.nstrucção se acastellou cuidados·a e 

cautclosannentc em silen:c io profundo, cerran do ouvidos ao convite que Ih€ di;·igi. 

Devo pôr te rmo ás llllinha s cons iderações, Sr. Pres idente. 

Não quero ir aclca•nte; nã'o el evo entrar em ma l;; de tida an,a lyse do projecto; 

não el evo a inda pôr em evoiclcncia que, não a honrada •Commissão de lnst;·ucção, 

porque e.sta no dizer elo Depu'tado pe'la Bahi-a não se d€tcve no· exa me do pro

jec to ... 

UM SR. DEPUTADO - O •nobre Deputado pela Bahia fallou por si. 

0 SR . .LE&O VELLOSO - IS6 pOl' mim. 

0 SR. AUGUSTO DE FREI'l'AS . mas o i! lustre R elator ai.ncla um pouco 

a;:rcàio du. legisla ção . do cnc:dno, não a conhece 1C 0n1 segurança, c por isso, não 

tra çou com mão ele mestre a róta, q ue devia seguir. 

Não preciso demons tr.a r que rS. Ex. armou ao effeito, invoca,ndo a exis1encia 

de ·le's que não existem; não quero pôr Elll1 destaque que o ISr. D eputado pelo Rio 

de !Janeiro, tt•a tando dos instilu.tos do ensino livre, reconhecidos pelo Govemo, 

vciu dizer que é prcci o pôr u.m paradeiro ás fabricas el e doutores e .bachareis em 

dous anno-~, invoocando lei que não existe, poi s que ·ha 12 annos, desde 18915 , que 

n as FacU'Iclaclcs de Direito .por iniciathna minha, como autor do .projecto ele re 

forma do en ino juricl i co, >nã.o se formam bachareis sinã.o decorridos cinco annos 

de curso, e desde 1901, ha se is a nnos , nã'o ha doutores em medicina ·em monos de 

seis anno~. 

E o nobr•e Deputado, Pl'Ofc.'sor elo uma Faculdade el e Mec1ici·na, pres idente ela 

Comml.são d€ Jnst1 ucção Publ ica, que tomou sobre os h ombros o encargo de pro

mo,·e;· a reforma geral do cn.; ino, no· traz este argumento - t error, -como meio 

segLt:'O ele tolher o reconhec!unento ele Faculdades Livres, \Je U1es impelclir a co lla

bornçii.o no clesc•nvolvimcnto elo en ·i.no?! 

Dcpo6 deste c ele actos congeneres, que muito é que eu di ssesse, C["LtC o 

Sr. Deputado pelo Rio de J aneiro, R elator do projccto e honrado presid ente da 



-367 -

Commissão, anda âs tonta; neste; assumptOs c]e instrucção, á similha•nça. de hos 

pede que entra á 11oitc, oe ás escuras , em iC'asa alheia?! 

Scnhore> , jámais liYc o propos ito de magoa r ao Sr. Deputado; ma<;, co mo 

;·ppresentant da Naç:ão, assistia -me o direito de <:!s.perar de 'S. Ex. t odo o esfo rço 

da sua intell ig·encia c do seu saber na apresentaç~o da Tcfo::.·.ma do ensino ; cu 

tinha o dire ito de <:!spcrar <Ie S. Ex. nn pouco mais de .c uidado na elaboração deste 

magno projecto para que .não aP·parecesseo:n no ~cu preamb ulo conceitos firmado;; 

em di -po ições de lei· q ue não exis tem>, de lei11 já, h.a muito, reV'ogadas. 

Eis porque af firmei não ser inhlito m eu offender ao Sr. Deputado, não ;oc r 

proposito meu injuriai - o, sinão pôr em evidencia que o .projecto não traz siqucr a 

a uto:·iclacl-c do prepa ro do nobre ·Deputado, po1'que S. Ex., ou guardou o ·c u saber, 

ou não o tem bas tante para resolve r problemas d ta o1·dem. 

1Sr. P residentr, elevo Minuncia t· a V. Ex. q ue vou pôr Çcr.mo ás mlnhas con 

o; idcraçõe; c para fazcl -o por fó r ma que ponha <> m destaque de u ma vez os meus 

intuitos, di scutin do este proj ec to. 

V . Ex. e a Camara m e perdoarão que eu relemb"e, neste momento, o celcb t·e 

con to, do toda a gf)ntc •conhecid o, do .velho re i da Arabia, rei .pach orrento, sab io 

e pacato. 

Sa,bc V. Ex., Sr. P res idL' ntc, tão lido nas nossa; lettras, 1como nas lcltras 

po rtug uezas, que o g ra.ndoe · csclipto ;: 'Rama•lho ~ort i gão, littcra to cxi•mio, cultor 

notavel ela lí ng ua, cl1ando no\·a cclição d CSti l~ conto de orig-em oricnlal, fez sen t r 

aos que o lern m, quã·o gnandc é o poder da VJa idadc human a. 

~oi o caso de um rei da Ax abia, ~a qu cau os s-cu.s m i•n istros dCttll on::;traram c01m 

argumentos prop:·io~ da Cõrte, que era preciso continua r as suas exlübições pubn 

cn ~ , con1 as qua es mui to ga nhHY1a o reinado r-m força interna c ('llll pre.st igiu no 

estrangeiro. 

Dadas as provid<:!ncia; para que a ex.h ibiçi'i.o se fizesse, verificou-se que as 

vestes do rei não estav<aJn decentes pa ra um acto tão solem.nc c qu e se passaria 

deante do paiz inteiro, de toc1as as· cla -scs , dos diplomatas, da Cõrtc, rmfim. 

De!ibe:·ou-se ch a•Iu•tr por ed itac•s quem fizesse as vestes co m que o rei devia 

aprescn~a r-se em publico; deco nido o prazo legal, um tecelão, howcm fino na 

observaçã!o do; factos , •con·hcccdo r profu ndo >da natureza humana, ap:·escntou n s ua 

propo.sta, COi t·e;.;po.nden.do a todas a· cx igencias do edital ·c ·dizendo aind•a que 

as festes que teceria para o rei ser iam de tal ordr.m, tão fin o lavo!', q ue só a 

intelligenda. agud a de homens il lu~tre · e de apurada vista podel'ia perce·ber o fio 

dÚ\ tecido. Excusado é dizer, que o r ei fú i seduzido por essa proposta c o m 'nis 

terio concordo u. O tecelão recolheu -se a um dos apo ·entos do pala cio, c, pas.-aJ os 

alguns dias, annunciava cstare.m P'-'Oe.npt!as as vestes do rei. ~o primeiro minis tro 

fo i ;ogo desta•c ado para exa minar a. o.bra ; penetra n•a officina e lá depara o tear 

vasio e o ca bide tambcm: nadn viu; mas preciso CI'a .paEsa r por homem de fina. 

intcll igeon cia, de v•ista. lal·ga c finR e de apurado gosto; deu dous pas·sos pal''a. traz 

c disse: que bel'la obra ; cu a y ejo bem, como isto é magnifico, como é estupendo! 

Co:Te pa ra o rei c >an nun'C ia n •g ra.n de e magnificcnte obra de arte. O rei ordena 



- 368 -

ao se;?;u,ndo ministro, qu~ a ver ifique e o testemunho de.;;te foi que a obra era 

realmente -extraordin aria, jámais Yista . 
. \nimado por taes depoimentos c prcocucpado tambcm com a i.déa de se r um 

homom de fina inteliigcncia, o rei se aventurou a um exame e penetrou na offici•na, 

excla man do para logo, ao -cntral" : vejo bem •a obra, é magnificcnte, digma de f!Uinha 

rea 1 pessoa ! 
E para corõar os vos.~os t1 abalhos c premiar tan·ba perfeição, que .;6 as fi-nas 

vistas de um rei, !(' Orno eu, e dos .homcn'S it.lustres .podem descortinar, eu v·oo agracio 

com o titulo de visconde de Papa.CJna . (Ri;so.) 

Corridos a·J,guns dia-, devia o rei fa".eo· a sua apresentação .pu\>li·:a, e o tecelão 

é chamado pa1·a ves ti'l.o rei. Como exi.1;;iam a. situação e a solemnidadc do 2aso, 

apresentou-se o rei apenas em frald•a . 

O tecelã'o, com habilidade de arti - ta superior e com mão s egura, veste o rei 

deante de todo o ministerio, colloca.ndo-lhG. as mãos em posição forçada pal'a su>ll 

pender as prégas do m•unto. 
Na hoi·a apraza{la, seguido elo n1in1stcri.o, do clero, d•a Côrte, do.:; di ploc.natas, 

da nobreza e do povo, o quae-s todos pelo privilegio da. sumidade do espírito tam

bem jâJmais h a ' "iam v isto o.bPa tão .perfeita, o cortejo .se põe em onar<Jha ; as ma•ni . 

fe.<tações 1lUblica.s ele toda a gente não se fizeram demorar; pelas rua.;; ouviam-se 

sa udações cnthusiasti.cas e continuas, até que, chegado um mom ento, um 1·apazola 

a legre, despreoccupadc-, talvez pela sau idade, das va'dades da vida e da intelli 

gcncia, gritou lá de cl•ma de uma trappi:·a: o r ei vae em trawa.q! (Riso.) 

Deante do sedic ioso grito, o rei. percebe 'J Ue realmente estava em fraldas ! 

E os rministros, o c:ero, a nobreza , o povo, os diplomatas, tod os aban donaram 

o rei, que lá "e foi, na phra•c do erudito e~cr i pto r, sapateando •as o"Uas até Oi> 

fundos do eu palacio. 

Cocnmcntando o cruso, o ·nota\"el hu.m or ista escreveu palavras tão j us tas, fez 

li:.'o phi~osophicas con<idemções, que r,erla uma profanação t"eproduzil - as em lin 

gua~cm minhn. PrCifiro a~ 1lêr pa;.:n bem me j u s tifi~a r : 

«Teve aquc!la cr iança quo fa1lott· elo a.Uo ele 1<ma tmpoh·a a intenção cwintosa 

ele clepri1n i1· on cl'o malcliz·or1 

Q11 i.~ alie, 1JOrven11w·c<; clcsuo-'tru· on f eJ"iq· o r ei, a n:ob1·eza, o clero, a acade1nia, 

o COJ"l)O cliplotnatico .. os m inistro,q ~eLa oo1·6a., os ctUo-s [1l/Jz.cc ionari.o.s, ct i!lnp?·en.sa .. o: 
povo, a oioelacle, o tJCUzr Tinh<t olle áceroCb d o que exznL1oi iA:< 1<1n j 1<izo a4otec ilpciA:no, 

umc• intenção secr e-ta-r Detcnni?lava-o o o1·gu!ho ela ori.g i,nalid.a-cfe, o amor elo pc<ra

rloa:u, o cspü·ito cVa OI"!J11Ci.a- e cl~•· 11oLenúca., C< i1ul o !e inq11ieta- e in-itavcl, a •·aivo( 

clc moli.clo!·a-1 Profe .•. ,a~'a 1WW politi.ca pe1·i.gosa, wna philosophic< swspeita- f Teria, 

pelo mcnos, escon,rlicla 110 .9Cio a annn tc1Tive! elo gracejo, qu e ba l e 11os ta-atos 001n, 

t<nt <11"icte, cleMna-ntelanâo w·bif?·ar inm entc as Ln stituições velhas e swp~Jri?nin~lo os 

ho1nens ?"illiO'ulos r 
Ncio. Re]JCII"C< be1n. l eit o• ·. Naq11el1c ]JCqtwno que !c<nçoH 1•mCL 7J UILatv?·a c~ussol-; 

vente á .~olcmn,e. 7JroC'isscío O/!iciol, em que ,o.e ?"euniamt toclos os g1·aqules home?t.s lll 

todas a.~ m·onk!es oou.•as elo seu l e?'it]JO, ncio se clava s imão ttnw ciJ'C?l/1nstanciCL bem 

OlxUJ'arla o bent simples : Ellc vin wna camisa CO?IIIIMI!m, onde tocLa a- g ente a-clhn i-
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1·ava tun ,·ea! nwnto entreteciJiLo ele tocLa18 CC<; subtiie,;as ela aTte e ele loda8 as S1M1l 

pt"osi!oacles clct n,cttttrczct. E ctepois d isse o qtte vü·a. » 
A mln·h a situaçã'o é prec isamente esta, Sr. Pres idente : o que disse foi o CJue vl; 

si não atinei com o <•CS1Ji>·ito d-o 7JI"OjecPo» a que se rcfc,·iu o seu !Relato r, si annun 

c:ei que o rei estava o(';DJ frald.as, la>nce o nobre presidente da Commi--ã'o este grito 

de respeitoso á <c onta da mi•nha "rnyo7Jic. inte!lechwl», a que alludiu S. Ex . com 

tanto dew.preço, c que .não me deixou vê,· o fino tccirlo da o-bra confeccionada pelo 

illustre visconde de Papafina. (•Jliftdto bem ; mttit o be.m. O o1·cu!o,- é muito C1Mnp1·i 

mentaclo . ) 

O Sr. Teixeira Brandão ("lifov i>nel~to c!e a'ttençã1o) - Em que pc.;;e ao 

nobre [)eputado pela. 1Ba·hia, vcJll ainda mais uma vez occupar a attençã.o da 

Camàra, contando com a sa bcnevolencia. 
" à!o pÔde nci)J) <leve a.co mpa.nhar S. Ex. · •nO terreno em que Lhe aprou,·e col lo 

·car o debate, e onde o orador, deliberada-mente, .Lhe cede as pa.lnws da vJctoria, 

por não er affeito !aOS v itu.pcrios. 

~Desde que entrou pa ra a .ama~·a, não .guiado pela 1não do Presidente do 

Estado, mas eleito real•mcnte, positivamente pelos seus concidadãos, tem t ido innu

meras occ9Siõcs de q uebrar, como de facto tem1 CJUeb,·ado aQuelle silencio a que 

nunca 5e chamou incductivelmente, e a que, entretan to, e referiu o n o.bre Depu 

tado, talvez em virtude do cesequil ibrio que os a.n.nos t razem, cl esequili brio que 

S. Ex. se a ttribuiu, e que por certo lhe oEfuscou a meJ.oor ia, fazendo-o esqueêer 

que o oradot· tem tido parte em todo os debates memo ravcis ela Camara, desde 

•que para clle entrou. 

Isto é o (!Ue está na consciencia de todos os Srs. Deputado. ; ma<>, sobretudo 

{) q ue c tá tambem na consciencJa cl elle é q ue, om 1111eio das paixões sublevadas 

por taes dc-b9.tes, nu•nca o orador se de ixou donünar por e'llas, nunca dirigiu um 

docsto, nuncJ. foi attingido por uma injuria. IFoi preci-o qu{l o nobre Deputado 

pela Bahia entras~>e na discussão da refo,una do ensino, discussão feita por todos 

os 1nais com o ca·Iona neces~aria 1 p.ara o d-ebate resvala r até onde o clcixou S. Ex. 

N2.o lhe apraz, ao omclor, o papel de escaraYclho parlaomentat·; Kede ao no:bre 

Deputado pela ·Balüa , já o di s<>e, a palmas da. victoria. 

S. Ex. terminou sua fa mosa oração, contando a !listaria do rei que appareccu 

em fra.ldai;; mas, S. Ex. c attribuJu o p<aipel de ~a!}a.zola, não disse a quem 

cabia {) de rei : si ao 31inistro da Justiça, a quem attribuiu a reforma, si ao 

orador... 'ão os argu.me.ntos de S. Ex.: o Ol'ador é o siomplcs portnclor da re

forma, c ent,·eLanto, ·no conto, tem o papel ele t·ci! 

E m fim, eleve dizer á Cama ra : não se rão os conceitos de S. Ex. sobre sua 

personaLidade moral, sobre sua reputação sci<;ntiüca que hão ele rccommenda r o 

O>'Mlor no conceito dos brazileiros. 

Kunca fez alat·de de filaucia •n€•m de impafia. Acha que a ; Calm~t c a pl·udcncia 

podem estar perfcitRcnC'nte all'•adas á altivez de carnctcr. Não sr commo\"C necn se 

excita dcantc de apodo e in jurias . Ha 26 annos CIUC as ouve, c J)OJ' ellas atormen

tado inces;;antemente acostu'mou-se a d•ar-lhc.; o devido valor, resolvendo, arJna-do 
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de uma paciencia cvangelica, de uma calma intangivel, só r esponder áquillo q ue 

quer c julga que vale a per)'a de Ger ;·cspond-ido. 
Por isso, parece pachoncnto, mas a sua pachor ra sigmifLca uma força de 

vonta.cle, um dom inio sobre si anesmo, p05suidos ómentc por quem é {)apaz de 

ter ainda prudencia {!cante de arguições depricmente3 como o nabrc ·Deputado pela 

Bahia é usei r o e veseiro em ·fazer. 
Dito isto, pass·a a expUca;· o facto que S. Ex. denunciou, a.ttribuLnl1o ao 

orador a publicação de um discurso .por el'le não proferido, e, por isso, asseme

lhando-o -20 personagem de um ro.mance que citou. O facto não se deu como o 

fez crer S. Ex. O redactor dos deba.tes encar:·cga.clo da confecção de seu discurso, 

por não ter pod ido oUI·iJ-o .bem, pcdiu-•lhc as respectivas nota., e as pu<blicou, 

attribuindo ao orador os proprios trechos que elle copiara para cita". Estas ~atas, 

tomadas em virtude da sua incapacidade de decorar, não podiam rcproduz1r éxmél:!a 

mente o discurso a que se Tefe:·ia~u. e o ' orador, antes da angu ição do nobre l])epu 

tado, já tinha Pt'dido ao sr. Presidente ·l icença para fazer uma rectificação da 

quclla pu'blicaçãc. 

Patm·õt não .pôde, portanto, ser confundiclo com o orador. Todos que lhe teem 

acompanhado a vida pub'Jica sabem que elle nru1ca attingi u Ul!ll só degráo 1na 

escala social sem o fazer á custa ;:c seu sforço 1Hoprio ( apoi.aclos) ; sabem que 

nunca solicitou favores ele · :11!1nistro~, e que se ha algllm Deputado avesso a frc

qu ntal-os, é e!Ie. Si é professor da •Faculdade de Medici·na, o proprio Deputado

pela .Bahia sa'be, c o confessou, foi :porque obteve eõte Jogar depois de um caiU 

curso em padrin:hos. (A!>OiacloB.) 1\omea.do, solicitou u.ma licença para ir á Eu 

ropa, ahi receber a samcção de .;;eus estudos, nao en ina.dos en tão, a1o 03raziL 

Depois de mil clifficuldades, olbt id:a a licença, que só lhe c0'11cederam sem ordenado 

c soo1 gra tificnção, foi á Europa, e em Pnriz, no t ribunal mais notavei que all!i 

havia, na Sociedade l\Iedico-P ychologica, a05 28 annos el e id•ade, fez uma confe

renc ia a respeito da ma teria que de,•ia ens~nar, tendo S·ido depois della, imcncdia 

tamentc, proposto e aoce ito sacio d·aquclla sociedade; a iniciativa 'Cle ~ua entrad·a 

ali!, teve-a um homem muito conheicido - Legrand du :Saulle. 

;Vê S. Ex. que esse Paturôt ten1 a•Jguan cnerito; si não tem hoje, já teve . .. 

Foi depois nomeado d irecto;· do Hospicio. Por quem? Pelo Sr. Barão de Cote

gipe, Todo o mu.nclo sabe quem foi o Sr. Barão de Cotegi pe .. . Por que? Em resu l

tado de uma luta scientifica com o director daquelle estabelecimento, depois de 

uma scnlonça .proferida por uona. commissão nomeada por aq ue-lle estadis ta, sem 

rccommendação de especic alguma., sem soli·citação de quem quer que fosse. 

Vêem o St:. Presidente c os Srs Deputad05 que quem tem desses p:·eccdentes, 

quem p0clc abonar, no invcn ta rio de sua vi dia, factos dessa ordem - c que não

são fantasiados, pois estão documentados, provoa.dos, não se arreceia do juizo 

que sobre Bua. capacidade .mental .possa fazer o lU Obre Deputa1jo pela \Bah:ia. 

Dizendo que yae deixa~· esslas questões que o desgos tam, •o orador .passa a 

re>ponde:· 'Cletalha.claon cn te á CJitica, que o JJolbre Deputado vaJtou a fazer sobre 

o projccto, examinand o-l he as di~posiçõ s que trata•m dos substitutos, dos cxa :nes 

<lc admissão, da faolta de concursos c ela vitaliciedade 'doa profcs>ore.>. 
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Quanto ao mais, não viu arguiçã'o nova. apresentada por S. Ex. O nobre 

Deputado deciamou, como costuma fazer, ameni ou o seu discut-so com anecdotas 

:JUC são muito interessamtes contadas por S. Ex., procurou por todos o~ modo 

attrahir o r idiculo sobre a. Commissão e ~stabelece r a sizania en tre os mCiln.bros 

de na. 
<Finalm ente , ehogou a este ponto: S. Ex. acceita o projccto, com tanto qu~ a 

Commis ão deUbere tomar cOI!llJH'Omisso dê acccitar u ma em enda sob:·e con,~ urso . 

Ora, é extravagante que •S. Ex. J'Jaça h oje que tão de um ponto, que ho.ntem con

demnou . 

tNã!o quer t mar por OJnais tem1po a attenção da Camara; não t~m mesmo outros 

a;•gum e-ntos a ap resen t a1· contra arg·umcntos que S. Ex. já t[.nh.a apre en·tado. 

Já di sse a os seus honr.w1os collegas que n ão quer retaliar; j á ex'])licou o <nativo 

por que o Dict?'io cl.o Cong·resso, sem sua audiencia , putblicou alguJna notas que, 

em ccmcrança, havia dado a um Sr. rcdactor de debates. e acha, portanto, que po;· 

hoj e a sua tarefa está conclutda . (MttJi.to bem ; m1.tht o bem. O o?·acLo r é C'lt.?II 1J r illnen_ 

ta !lo.) 

O Sr. Vi•rgiHo de L·emos (p ela orc~mn ) (•) - Sr. Presi dente, esta \"U 

com a palavra, para ternünta r o d i-scurso <1ue encetei hontem, mas nã.o n1 e aoha-va 

no ;·ccinto no m om ento em que on e cabia. occupaT a trhbuna. Occorrc ainda o se

guinte : a ·inda es tou muito cança.do do meu discu rso de ·hontem. ·não só pela exte.n 

são que elle tomou, co-mo a inda pela ca.lor ex traorclinario que aqui r einava. 

Estou tam bom com o meu orgão vocal muito a.balado. 

Fal ta.m .apenas trinta minu-tos 1Jara tNm una.r a hora \5-a sessão, c V. Ex. com 

prehende a im pos.< ilbilidta d-e de, nesse pouco espaço de tem po, expõr todas as opiniões 

que ai nda me r e> ta a.presontar a proposito elo projecto. 

Hon tem, apenas m e externei sobre o ens ino primaria, c·omp~omettendo-me a 

demons·tra r, na segunda. vez que fallasse, ta. the-se qu-e a ventei, de que a Constitui çã'o 

F edera,] não tothc á Um ião a competencia para inten,it· directamcnte no ensino 

Pl'imario, pa ra o cliffu-ndír n os Estados. -

T enho ainda que discu tio· o ensino secundar ia, accei tando muitas das thooes 

da illu stre Commi ão e discordando de outros pant~s . T enho ainda que fa zer r efe

rencias ao ensino superior. IRepu.to de al ta io:nportancia a organiz·ação el a fisroli

zaçã.o do ensino. Preciso de fazer a.preciações sob re o Conselho elo Ensi-no, cuja 

crClação acho da ·maior necessidade. 

O•·a, no curto es1Jaço de tennpo que nos resta, canç.ada como es tá a Camara, 

q uasi deserto o ·recinto, reputo uma barbaridade obrigaT um orador a d iscutir 

materia 1-mpor ta.nte, como é a do projecto em deba te. 

Pedirei a V. Ex., si é do Regim em to, q ue aclie a discussã'o ... 

O SR. AFPDNSO CosTA O !Regimento n ão p ermitte ; fa·Jta ainda. um a hora. 

( •) Este discu rso não foi rev-isto pelo orador. 



,--- 372-

O SR. VJRGTLlO oE LEMOS - V. Ex. tem il1teo•es>c em vê r a reforma da in.;;tru 

cção pu•blica passar aqui se-m discus.;;ão? 

o SR. AFFONSO COSTA- ::\'ão tenho tal interCFse; ê do Regimento. 

0 Sr. Presidente - A M esa sente não poder attender ao D(}bre Depu 

tado. Não ha dispo,;içà!o r egimental que pel'll1i tt<a adia r m ateria que está em dis

cussão; falta'11dO a inJja quasi uma ho:a para terminar a sess·ão. 

UM SR. DEPUTADO - V. Ex. apre ente requ~rim(;nto d~ adiamento da dis -

cussão. 

o SR. V!RGILIO DE 'LEMOs - E' o que ·estou fazendo . Peço a V . Ex., Sr. Pre

sidente, que consul·te á Ca mara si consente mo adiamento da discussão. 

o SR. PRESIDENTE - O req uerimento de V . Ex. f: ioa pr.ej udicado por não 

hav.er qJumrro para votaçà!o. 

o •Sn. VJRGJLJO l)E LBMOS - Si assim é, pergunto a V. Ex. s i eu falla r hoje 

e •não tcr.minar as nlinh.as considerações, continua rei com a pa lavrra. an1anhã? 

O Sn. PRESIDENTE - Não; V. Ex. só póde fallar dua.-;; vez·es : faJ.Jou hontem 

uma, vez, hoje fa'lla seg·u.nda vez. 

O Sr. Virgilio de Lemos discutiu a. rLuestão constitucional demonstrando 

a competencla da União r..a;·a o ensino pr imaria, amalysa ndo demoradamen t e os 

arts. 35, § 2• e 65 n. 2, r eputado pelo Sr. João Barbalho a cha.V'c de \Federaçã·o. 

Pensa que os que asl3-im a rgutnC':ltacm aJJpllca•n1 ma11 a rCt:_~ra de· .he.rnl e.ne ut:ca fl.l' 

regimen federativo inst ituido no Braz.iJ. 

1Ha di!vcrgencia radi·ca. l em certos dontos dos dous .rcg-imen - o amer.Lcano c o 

brazlleiro - upeza·r de ,pertencerem amboo ao meFmo typo e de ser o segundo 

filiado ao pricneiro. Pa ra que a regra de hermcmeutica na jurisprudenc!a a me:·icana 

que limita os •poderes da União em fa~'o r dos pdoe;·cs :rl os Estados, se pudesse appli 

car <a•o reg i·men fede ra ti v o que adopta.mos e qu.e se acha corporificado na Consti~ 

tu lção J!'edc;·a•l, seria misté i' que o art. 65 n. 2 reprod uzisse nos mesmos termos 

c •no ml't'mo espi•Iüto o disposto na emenda 10 á Const>tuiçã.o Amcri cama. Ora, basta 

confrontar u.m c outro desses textos para QU e se ver ifique logo a dif fcrcnça radiJ~al 

c :profumda .que .entre cncs ext.ste . Em um no atmer.icano, JJÕe-s..a ecn co.nfronto G. 

União e os E tados, balisam-se j urisd icções, delimita.m-se com pctencias; no outro, 

no b:·azolleiro, n ão se põe em face '"· Uniã'o c os Estados, '!1ão se 'baHsa.m j u risdicções, 

mns apenas se admittem pos·s1bilià a•des enn pr61 dos Esta·dos sem enfraqu ecimento 

dos podere da União. Querer, pois, a,pplicar a regra de in tcrpretação a mcrie>ama 

no regime\\ bra7..!•1otir.J, é attenta•r cont•ra a lettra expr<"'sa d·a n{)SS:l 'Constituição 

e d.espreza.r a correni:'e das nossa s tradições, b!.'llas tradições, que fizcra.m da antiga 

;>ol()nia portugueza, uma Pa tr!a unificada, uma verdadeina Pat;·ia 'adonal. 

O orador reage contra esta corren t.' capitaneada pelo cllnin ente jurisconsu lto 

João IBarbalho, em nrmc do sentimento ·n a cional que suppõe interpretar como bra

zL!ciro ·1ue é, e como representante da 'Bah ia, a cellu la primaz, 0 nucleo primoràial , 

a alma ma ter desta grand•e nação que ê o BrazU . 
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.Pócle estar nga·naclo, m as acred ita q~te a Ba.llia .só .pócle ver com sati fação ,1 

iniciativa, que o orador a·s ume no Parlamento na·cional, pugnanJo pela obra se

cular de que ella f-oi m agna parte e que não poderá olvidar 001 circumstancia al

guma . O o-ra<lor pensa que sente e !J)erusa ballianamente, procurando pôr um o'bsta

culo c1ent ro da lei. dentro elo regimen, dentro ela C'onstit:.tição, contra esta dcsagre

ga~ão ela patria brazileira, cuja imagecn vivida deve pa irar acima de <J.)l'COcc:Jpa

çôes regionae<> . 

Admira que no ·Brruzil e queira por meio ele uma interpretação crra .la, el e 

uma regra de henmencutica alienig·era a textos que r.eputa desenganados em nossa 

,constituição, crear jus•tam~:Jte o contra rio claqu11lo que nos Est.'"Ldos 'Unidos se pro

cura realizar . .-\ tendencia acncricana é hoj e nacionalizar a .grande patria de 

Washingto·n., transformando ·o governo federa] em um verdadei ro g verno nacio

nal . Hamilton co~ueçou a tr~iumphar a;qui por mais ele um scculo ele 'illum inacla s 

p rrrvidencias . 

Aquillo a que elle então chamava ,·eomltinLg 1J01vm·s e que o orador traduz por 

clitrei.tos itm.m~tcme..ntcs, entra hoje a v igorar ccnno unu1 realidade vtva naquelle oaiz 

d federalismo. E' em nome do· po·cl.eres immanentcs, da sobera·nia nacional que 

a actua l Constituição não extinguiu net:n pod'ia exting·u1r
1 

que o orador reclama :1. 

supremacia ela União em todas as qaestões que intet·essam a collectiviclade bra

z ileira . 

Em seg-u ida o orador discuti u laDgamente a questão elo ensino secundaria, apre

s t>·nttt ndo varias emendas ao projecto e pmpu.gnou de accórclo. com a Exposiçcio ele: 

motivos do Sr . Ministro do Interior, a libertação cl·o ens ino S<'·cundario elo ens rno 

supe rior, por mc'io elos exames de ad missão no ·vestíbulo dos in stitutos deste en 

sin-o . 

o orador pl,e i teoa com calor esta medida, mostran:lo sua grande con veniencia. 

Prosegue na analyse do ' projecto com referencia ao ensino superior, demons

trando as grandes falha·s el e ua actual organização o pla•no ele estudos que reput:t 

necessario a uma •boa organização do ensino juríd ico no paiz . !Diz o orador que é 

indispensavcl ou exting-ui r- se o ensino ela philosophia do direi to ou co.Jiocal-o no 

ult imo a.n·no do cu rso jur.iclico. Entre outras modificações que pede para a actual 

o"rgani?,ação elo estudo da jurisprudencia, propugna o ensino da sciencia politicn. 

comparada, devendo ser feito no esp"irito elo bello trabalho de John .Burges nos

Estados Unidos c de Posadas na Hespan•ha. E<>te estudo eleve ter como cspit'ito 

organizador o m ethoclo comparativo vcrsrundo sobre as constituições elo Rrazil, ela 

França e dos Estados Unid(}S, ela .-\.lleonanha e da Inglaterra. 

Discute a questão elo provi mento el as cadeiras e se manHcsta em Cavo~· dos 

provimentos por meio de títulos, r rscrvando o exame de provas para certos e dc

terrn i nados caso . 
Defen de o direito elos actuaes lentes su•bstitutos e passando a outra ordem ele 

cons id eraçõ-es, an.alysa no projecto a parte referente ao se rviço de fiscaHze.ção do 

ensino. Em srg].lida trata da formação ela Junta Administrativa elo Ensino, apre

sentando a.lgumas altemçôes no plano elo proaecto. Pensa o orador que o peojecto 

cl e,ria te r um capitulo com a denocllinação ele - Dir.•posições genHl'J - o·r. cle fosM•"1 
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consign adas certas medidns indispensavcis que não encontram Jogar aproprdado 

no corpo do mesmo . :\'este capitulo qu eria elle que entre outras m didas se ha·bi 

lit:.1.sse 0 Governo a subvencoinar, não o ensino primaria, mas certos ins tit·;tos de 

ensino profi ssional e t cchnico , como os chamados \Lyceo de Artes c Officios e as 

Acad·ecn ias de fBellas A rtcs, bem como a institutos de ensino secundaria que restau 

rassem nos p rincipaes cen tros populosos do Brazil, situa dos •n as zonas internas 

dos Esta<loo, o antigo ensino de humanidades pelo qual s e a purava a capacidade 

intellectual da mocidade. 

T ermi no u 0 orador o seu d·iscurso fazendo um appello á Camara para cp e esta , 

pondo á margem vaidades offend iclas e questiunculas de caracter pessoal, oempregue 

se:~s esforça<>, os ·bons estimulas do seu pa triotiEmo no s.enti cl o da ela·boração d•e 

uma lei de ensino publico que, corrigindo os erros accumulados, abra horizontes 

novos á intelligcncia nacional. (Jl111lito bmn! Jl11Hto bem ! Bnuvosl O on·c~cLO!' é 1'i

vmnentc te~ici.taclo 7Jo•· tiJ(los os sC1~-~ coUegas 7wesm~tes.) 

SES·5Ã0 DE 31 •DE OU'TUIBRO 

O S r . Pedro Moacyr (mov imento de Mtençcio) C:iz qu•e a illu.sbrada Com 
missão C:e J.nstrueção 1Publica deck>·rou não cr que;;f'ii.o fechada o p•roj..;cto de 

n•furma el o ensi-no, ;rcJom itti nclo a collruboração ela ·Ca<mlxoa, para que a me2ma re 

ft.ll'Dla pcs. a f.xpt(.mir não as t·endcncias, idéaiS e orientnção el e em grupo po.J·la.

mcatar, mas a média .res·ultante elas op<in·iões .Ca Cama·ra •toda, que necoosari~ 

m entc procurará ref!ectir os scntlmcm to.; e flE•n clcncias c!a. op>niilo publica . 

E' desejo s.e-u dizer muito poucas 'Palavras a 1·esp<> ito elo .p1·oje:·to ~·m deba-te; 

será, J,ois, ext1·ema<!nente su rru11 ar i:o . 

J-lon1x:m, eas ·quatro para· as .;;eo·s ho·ns da tarde, o illustre D eputad{) pe!n 

Br..dlht, Sr. ,~ l rgilio d1e \Le-mos, que com ta,nto br i 1han ti~n1o es treou, revelando co

n11edmr1üos p'erfc-' tos, ele verJaclei.ro technico profi,;-siomal sobre o a~sumpto do cn

sir.{), foi ouviJo po r cinco Deputajos 'a1J'€'nns! E' C·lG·ro que a Ca:nHl'J"'H cntend~, 

r.o f!e-u alto cri·terio e patriotiFmo, que o a~~sumpto conUnúa a não dever w ... :··ccer a 

~ 1:r a ortcn ç:ão. ·R sta ao ora dor, cntrPta nto, o con solo de .po-der a que.stão se r dis

cu ti<la no Fc·o ela Com missão da Instrucção Publica . 

~\ ff ll'·nla-.sr, assi m, mais ·t·ann. ve z, o prin ci·pi o que vem s~ustentam.d.o •. da gra

dual .e incv itavcl d~caclE"ncin d~'ls diseussõcs parlMTie-ntawC\5. em s~tSões plcnt.'lr::, c Ja 

ra1 id·u trnn.sformação do no:~s-o systerrut no glo·rl·os.o R)'lste.tna noo~tc - Z. •.rnerica n·o , ~11 

que a ('+amara quHsi que p·or CCG11p- eto d~·&Jppa.rece, como orgão inutil. para er 

~·.:h s tituicla P<'~Os con1 ·mi~.s:Õf'f:i .• 

. Bntre nó~, Pln r(\gra geral, os debates no seio das commi.ssõcs li~n i t·am- s-c aos 

Dcputft ~ .os qwe clcllas fazom pa r1:r . São ID-".sist' clos uma O'U outr·a vez p elo i !l-u stre 

lr,,rln· ~ pelos l'ai'C;s 'Dep·utaclos q.ue podrm ter interesse na discussão d.e alguma. 

cmc'n<'!a ou mocl !ficeção é e projectos . 
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tüsa.n cl o cl~sta facu1cla:d.e, que o •Regime.nto permit te, discutirá no seio da 

Comm iO'.!;:ão o aESuawpto, que, percebe, já está fatigando a Cama r a. 

;J•c-d·e l-icença á iUustrada Commis.<ão c;e Instrucção Publica paro entrar no 

L1cbatc-\ .p orq~;a..nto é ·nelle ua.n lfl{).viço . A. tê a gora, a inda ~não fez un1 estudo cs 

:pco:·a~ -d-as ~materias a.tti·nen1:es ao l('onsi-no , po.ssuin.Jo a.poên.as as noçõoo geract;; \J(:' 

C(Jnju,1ro, que todo o IDeputado dc,·e possuir pa ra esclarecer a su a consciencia oe 

o seu ,-ot•o, qua·ncl-o taoo questões .se.~am trazid.ts a debate. 

A Comrnissão cl•e I nstrucção oP.ubli'ca e.;;tá. em ponto de vista diam etralmente 

.(l:Jposto ao elo oracl()r . 

El:a oé ccm.posta d.e hoo11 ens que se têm sali~ntad.o no seio elo ú'ar'a-mento e 

fura cJ.eile pela sua capaciclltde t ec-h.n ica fm moatNia de ens ino; é pr.esidida por 

r m :ente dos mais i ll-u~tres elo no<.so ensino supel'i()r e ser.viJa 'por Deputados qu·e 

j á têm aprc.~e l1'ttH1 o t rabalhos, os quaes valrm 'JlOr verdoade ir·as rnonog·ml)hias so

bl'e o -e nsino e que nã.o s:c occu.pam, de a ·gora, do (:lssumpto . 

. 1-\ .. ~Bin1. que lhe rci~ve <.l. Gamar.a as irn correcçõcs, erros ou tMlor:c~ad<'s q·u.e 

}JOdf:G.tm, p-o,r venturü, -a-pparcc,er em sua singela oração . 

F.' doOS prim~i l'OS a •ap-ple.ud,ir a inicie.tiva CjU{! o Governo da Rcpu-blica tomou 

no c·aso, po is .pen ,a que .não póde ser •mais p.rofuncla, 1nair:; aguda, nl·His prenhe 

.(h~ con~·equcnci as 'Clesastrosa1s para o f•ut u.ro ele .n·O€S'a socioEdtaée a crise q,uc act·uül

nTe:ltc atrave~.::s·a o ensino, Qi.te ven1 elo I ;ntp e.rio c, para v e-rgonlha C: os republ1cn n os1 

s~ f pgraYou nos 18 annos do ·novo reg:.rrncn . 
'f!cfere -~c •ao cxcene.ntc Jiv.ro d o S r. Dr. iP inh eioro iG·ui mn.rãcs, lr.nte é.o Gym-

1lf='IO l~acio,r.al, cuja l·ê i·tu,ro.. rEcommctnda nos Srs . Deputado~. 

<'re.sta. o' seus np-p 1ausos á iolic iativa do G-overno, repret5entado no caso pc:{) 

S·r . o:.\.fi.n·'s t ro do Inter ior, prd indo no Congresso N.acicmal a s•ua collab()ração para 

obler ·uma r0f(mna q'Ue hon re o l'tgim-en . 

.. Tá .se •mo. tro u. no r~3.rl anl €'nto ·COlno em livr os, n1onogroPhio.s e C.:)Cl'iptos, q-ue 
a ,_ .. r it-:c .:c ens i·no não p-rO\'é(l)l uni ca.me-n te õas }.e.is ou d·e sua defeituou1 organi 

:;·ação. 

L;:' daQLI<'lle.-; qnc não acreditam m•uito nos ap,p-arclth o.s artifici•aes pa.ra a so

~ l' çâo deste gl"•J.VC prob":ttn1t<:t. Yl a i or é ü i nflUte1ncia dos costun1c-s, d•1 ('\10 ra liJa dc, 

-do ca racter . 

O l' sta do de de.,man te!o tio en ' in{) é devido, principalmente, a ce>rtos defeitos 

da ·: idf-:..Sê-1 r !lç.a, J a mOL:-s-a "i:du cação c •do noss o n1eio; -c-P.s.as cLrcun1 tan l''t.1cS ~ que 

p rodu>.i ram o delcixo c a irnpotcncia pore. s·ana.r os ana les prirrcipaC'< . 

E os nossos .ma is grave ... e1""ro têm sido ·denunc:Mos ao ·l>a iz, para que elle 

nãv •!.·l·ocur-c nos .recursoo éia hypocr isi~B., tn as cn1 u-n1a violr.: nta ciru.r g·ia J'l'medio 

para racs C<tlamidadcs. 
Nn li v-ro a qu0 al:•ud~ ha uma 'Clescripção a<lmi•ravel à o que é o <llumnu elOS 

~t n.sso.s i11stitutos fil?c•un dar ios c:o mo supcri·ores . O es t-u Jantc !brai5Dt<l'o não tr.m, 

como n0s d mai.s .pa izc;;, o ca~actcr de s'mplcs es col·astico; é uma •lntecir:<lção do 

cidadão, quC" quer t.e r ~.ngt•rcn.cia 111a di reccão da .a•cl nl i nisbr{i-<;;ão, da .soci e~~E..d0 ~ Ur 

todo.> o., nc.:;oc io. publ i co~, c que pr ocura, i·nd·! v id-u•3 lmentc ou m coorporação. 

-ex cr rc.r 1.11111a superi·ntc-n dencia sobr•e to<la.s as cla·~C\S e f':;:.p i ritc.tS djr~cto.!'C'S c.o 

nOf-SO rrrejo , 
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'Poli>~ ex ercer e;. a fun~ção, é Jogico que o es tu<l·J.nte se chosvie das tarcfo.ts 

t•sco:ares. dol.; seus (' . .;; tudos. e se transforvnc e•m u.nHl cntic:adc absoluta~nente n:l O'llS-

trl:o:-.a Õ•J. no..:::: a clvi:izaçH.o. 

Ift•u. ha pouco. um tclegrorruna noticia:ndo que, Clheganclo a ~ofontevidéo, o 

Sr. iG uilhrHn c F'.rJ·c:·o recnsat~-se ·a r eceber uma onanifcstação ,j os es tudantes, 

porque• en tendia qU{' elles se C:·eYiam preoccupar mdi-5 oom Os se-us encargos esco

lar .s do qu·e com d C"nlon·.; t raçõc G.e rua. 

1
PC>'l1So.l. qul' a mocidade tuuguuya não se t €' rá rnolesta do com as considen:1çõcs 

do eminente hi~toriaclor e sociólogo, pc--rfcitaanc.ntc ·applicavcis á l!'llOCidade bra.si-

leirü. 
Jú foi r~tu :n nte e C{llfllm <.' tteu ,ig ua e.s pcccaclos, mas expl ica- s·e CJUe ..at:s i m 

hnu\·1':-:~e procC'c:iclo, porque pcr t enci<l t ·co•mo t<.111tos col:·cgas <l o s~u tempo. a um·1 

g·ern(;ão que a .; il.m aoO despo-ntar da_ ·n cpubliC'a e viveu 1( 1!11 U•ma êpo-cla de p erfcit::t 

an tn ch ia c1e- espiritos . em que se procu.ra.v.a .do~ truh· o ant igo r egi•m•E.n e repõr a 

soei<• i :u1f' hr.a.sl!·~~' ira sob fie OIJtros fwndanl·en t o•s . 

. \ .rr.op:dood não BP poJia furtar á i·nfluencia elo m •e io e tornou - se a vanguarã.•l 

dos id eae:s d rmocraticos que trn.msfor m.a,ram o h osso paiz . 

-:\Jas a época passou. }, Ju.m•n os c p.r>Q fe5sorcs d!i: VL":l11, quanto o.mte.", ciTcums-cr e

ver- s? ás .;uas (un cçõc.'. Os profc.ssores, optimo•mentc remunerados, comG devem 

ser i"'l'<·c iza.m ~~r pnranticlo.s ·na su~a indep-en t:e-ncha pa.ra tratar0 m, exclusivan1emte, 

C: o en_.:k, nos ir.sti tuto.s .._:;ccunde•riO'S, s•upe-riort:.•s oU techn ico~ . 

. \o mal q·u•• provf on dO<.> nluon·nos c profrssores, all hl'm -sc os cl eCe.ito.s da nos~a 

actuo.l 'Organi za~.;ão, porque é o proprio Gov;e-rn o qu e ,·ai arr a n ca.r Jjas aca-det11ias, 

Jas congPcgaç;õcs. ~-entes c .professare.:; .pa ra enlpreg;a-1 -os t'Gl l outr.J.s f uncçõe . 

. \ pr imc·ira ref.otn1n, a n1ais uti'l e n.eceAS.anúl, té a d·OS nOOl-iOt:i cos t·u·n1cs, sys

letna c· tcndencia, n t•efor.ma graf·t.:H l do n<:li .... So proprio t~ll PCr•::tl!llCnto. 

i\ t:tl1 ap~..1rtc do Sr. F' · rrC' il'·~l Braga, diz ser cat·úo q ue e~•s:a .r c-fotnlH. 'llão de

}:C't de do ·congrl'sso. c1:t1..s q :1e, se as lci.B não .pO'dem ·t~do, podP·m, ('111 treta nto , bas

tctn te. 

,Por isso, êá a .Sl.:'.l ap.provação a ·uma t~eforma do en~,jtno, contan.do c~t?.s-d•e já,. 

cntrC'tnnto, com o coPff iciC"ntP dfitS sophistC'rias. Iacun2.s oe im per fti çõ<'s que .~~La t~ rá 

na ]1ra ti ca, emquanto não fôr moj i (icacl.o o conju.nto do .orgfl.'l1it .. 'I110 nacional . 

1:\ão é cxtn•n•!1av rl a s ua a ttitude d.~ oppo,< icion itS ta colla;bora nclo em uma r ,· _ 

fo rma ·que o Governo de-seja . 1E ' o-p.posiconista orga•nieo, m a tS .não UCll <lemoliC:o :· . 

;E' _r t tn ·tc l'lmo~ l. i mi tados ; e.·penas, dentro :lo seu ;ms.tado, tc-rn um cat·ac ter po

liti co . !Fórít do •Hio G 1·ande. no seio a~esta CnFa , ,não tem co.:nprctrni~L.,;:O.S . iEstâ., no 

cliJ'eito àc st:n po1.,;ição p ,)]i·ti ~a. coHa.bcwa.ndo nas •r•Horm.as e iC:é-as q·ue o Govcl"no 

o. prE!\-;t'n ta '€' QUl' j u lgar ücceitaveis., como l'eje ita•ndo a.s qur não co r rcspondaa1, 

no S<' tl (1-ll t ndl='lr, ao sen t ir gertll o pa.i z. 

O ·Sr. 'Virgi! io de 'l.Je.nlos! ·no !\:eu notave! di:scunso, tocou <."m v a.r/os .po.ntos ~lo 

projrctn e aprrspntou uma série c1 Cll"nendus . 

·.r~n tt·e as stt!ts co n ii id <:"raçõC's es tão as que ~·c r efercru1 ao ons..ino r,ri1ma•rio . 

E' <:'.ste um as~ump.to de caracter !Jratico, Q·ue <leve ser tra-tacl() s em rh". to

ri ca, •J.a m(}clo n poler-sc corresponder â..s nccetSs i·da·dcs a que a refor m a se pro

JJÕ C •P I'0\'('1'. 
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O mobre Deputadu cons'elerou . ·a·nte;;, o rHr l ionin<tr ele se S>"- b t r ac é ou não 

C0:1h t i tucional a intervcnç:ão c.\os rpodrrf'l:; f êd r•rRC'$ para d i ffun<li~· O <"11Si110 pri. 

a1ario . 
tR .... tã d·e accô rdo co-m n Sr. Dunshpe ~h~ A·b ramc :~ e;.:, QUC' for-mulou wn1a indi 

cação pre:i milnar no .;;cntido el e ser, antes de ctua!que>r elel::<ltc sobre o cn.~ino, re

solvida n qut'Btão da. competcnc ia d o~:; podoe res que c~ eVC'tlll refotvnnr o e<n.sino, nos 

fllf.' US . t~-0'~ g ráos, no Bt·a s-il . 

O fac to de n.ào tC"r s i jo d·ado parecer a (_JI ·-~ .fl. inê. iCtlÇ!ão irnt1'r·:1io q· ··· •1. tal 'l' C' ~ 

pC'ito se travas.s-~ um clPbate e. uma vrz t"'e ;; olv 'da e~S:l cOC!.ll J)Ctcnc:•a, J)'O c:enno en

trar n<1 qu!'stão se-m m•::lis interrupções . 

O projccto elo Go1·e>rno, ho.mologacln pr\1 ,Ccmmii'são el e J,n.stru 2ção Publica. 

deten,1ina que o Govrrno diffuncl i t~á o •EUl.sino prirmario, estabcleccn .lo e.s colat; na'!i 

cuJo,nias c.ivis c •rn ilitarc.s e nos ter.ritorios (C'dPraC':;, C' em outras con l:ções prescri 

ptns no art . 1 • do proj <cto . 
o !Govrrno cancE>&crá E·ub.'.id io ou a ux i .,i o p<tra es.;e fi011 com a condição d e 

que o em~i.no nc~ .. sa.~ e>3colas será lei~o, gra1t.u i to, dl' a ccôrC.o com •tl'rogam:omn t: S-

pecia·EIS adaptados. f i.\:cal.izacloo pc:a Uni·ão . 

,Em outros ter n1.os : a pr opria U -nião fu ndtN'â e ~as escolas, -e xrr c.cm.j o conl

pete-ncia sob rr o en sino priq,1a.rio n cs F"st(l 1r . .;.; . 

0\ão arg·um cnta con.tra a di..s•po~içào que co.nunettc á U -nião o cl i' l't ~~·to ele _s·ubsi

diar ,escol-as prinl(\rias nos tr-rritor ios fec~0ra(".; e .nas colon iar.; m ilitares c oivis de 

sua ! tll' il'<dicção . Até ah•i E.\<tá bem o r n,jrctP, mt'S .'a 'c i l~ or d:c1n~L' é fl'anwm~ n tP 

lncon.stituci Gn.a•l . 

IPú-c um i n titu to de {!O.<ino prim"! rio sof [ re: ,a j:;r'.sd'cção ele cLuas autorida

des - a federal e a e-3taC..oal ou m u·n icipal'! Ou a. ·e--~co.! ·J. é ~nüntida com rl~ecurscs 

elo EstadQ c, n ê.stc caso, é inac,m issivel ·a coJ!. 'são ntro a f iscalização da União 

c a autorid·acle que se .;;obre·põe ao \Governo dn Est'<t ~ o, ou os PI'OfrFsores q'Ue .~

r egcn1 são '110n11ea:dos c assi stidos p e-I.a or icnt.ação e autorlC:adc da fUn ião c, neste 

caso, é d•e&neccssario o accôt·d,o ele que trata o projecto . 

Quam cl o1 ha +quatr o o-u ci nco ü n,nos, a.::.tud,ou -sc t1.Q u i a questão d•a refo,rm+a do 

<•nc:;imo, .o ·t:rnbalho foi cl iv i,:>ido por v~.H· i as sub - conutni.s+ ÕCIS . U 1m·a dC'll.al;, se becn 

~e 1'(\C!Orcl.a, a lua fo4 i.n•cu m biclo .. d'e. c~tuda t· C;.~te (h:;-pecto da -qu.:stão, a c om .p cter.

cia federal nos E:.;·ta·do.s en1 n1atcr ia. t!'& ensino .priiuari o . 

Esta CoonmiEsão p ub:·i cou ·um lo•ngo ·tra•bahho que demonstrava ser a União 

i•ncO'lll.Pe-tente p.lra poC:.cr .inte-rvir nos IE~taclo.s, 1pa ra t!tirlistrar o cnsi,no prim·nrio, 

1·i tp Cilbcr estn· Eaculd<1el·e excl·uoSiV<11!'l"!ente a es.oe< 'Estados, ;Jc:a iQttnt -"a Con 

stituição . 

L ê yarJos top icC's dPS~t.:' tra•balho pnr-a fo:·ta:l'ccl' a sua argumentn.~ão. ( T ro 

cam-"" ct7W?' / f-' . 

1RC'sn ondendo ·a apartes : e div€1rsc .. "' Sn.; , iD~J}Utaclos1 raPsa ct l~.r tl conclusão 

elo ·lH·Il'cc:e·r; ec: ~1. conclu.,.ão, d iz o ora.C:o i·. man i festa o bcllo, Qnas irr-ea:izavcl Jd'C'Fil 

que .a in d.a ·h·a •pouco vjo, coan g ra n•dc cloquencia c n1u:tos •arg·U•me--n1•os pratiC{)I3, acl 

Yog~t:d •o -Call •U'illl'H !dér ic de con fe-ren.cj as d e JRouvirr, .enf ixa~as € rn1 J,i vro; C'..SI-'•a con

clusão es t a•b'Eirce quo á ·u1n•ião ·só <é lic i to a.uxi lh<r o e.n.shno JJ.I'imario n.os IE.sta

doo; dep•1i s de um acc&r.J o p r évio c d efi n ido ·('<nt,·e o1s dua.s pan·tcs . 
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CoM·agrsn lo 001 parte C'.Sta doutr:•n!l, o Pl'Ojecto cn1 debate fe.lla <lo t"tccôrC:o 

que a TJnião d·cve fazer cnm os ~E~taàos ·paJ·a d i ffusão do enGimo, mas nom eosta.

IJ i{!CC que e!Jc ~,-ja Pl"êvio nem o define. 

Enlrctanl(), Hm a a uclien cia pr<éYia dos Estados, s·e.m a o iscussoo c as bases 

1io oaccôrdo a. (iPma-r-se ":''1t:·c clles e •a 1U1n i fuo, o •p·rojccto c.st.k1Jbc11€-ce, d~tallla a 

fórma pela qual a ultima terá ,jc -ubv.enc'onar o ensino pri..'!oario no,- •Estad os! 

i:\:i.o s·e preyio <l pos,ibiHd·3rle õe terem os Estados iC.•êas d ivNsas, convcnieu1cias 

di fíe rentcs . P podere-m, portant'(}, na discu.ssão do e.ccõrdo.. lem .. br,n· outros n1oJos, 

outrnr-; Cl1le-dicla·s .m-:-üs Prficazes J>31'a o fim col;lin1.ado ·no p1·oje'cto . h.'\'" este sE,ntióo, 

pr()nuncie>u- .<e () ii!Ut'tl·e r epre.>e•ntante ela. Bahia, e com elle ClStá >de accôrclo o 

orador, pelos motivo que ~. Ex . cxpôz, con :lc.mnanclo a intcrvc n<;ão fede:al "ob 

" 'ó"n" ele uuxilios fi;;calizadoo . S . Ex. condccnnou <.';ESa fôrma c; e in te.rven~ão, 

oJ. s•, u \'Eir per f c i ta.mcn te co:bb't·u c.i·o!l•al, mas S. Ex. não lembrou cu tra pe:a qual 

< lla se fize ;H . (AtJm·te" elo Sr. l'i?·oil-io de Lcnws . ) 

S. Ex. não a lembrou, c oo Esta•dos podem fazcl - o, suggcrinJ'() alvjtres oa

~ut..are . .:; qwe- figurem ts.xativan1 ~·nte mas dispos.jç~c.s do •RCCÕI'~·o que o projecto cs

L<lbclt•ce. (0 S•·. 1'i?'!]i1io rlc J,c•mos clá um ''JJCLrte clcclc,.anclo q11e não culmU!e ó 

!l ~rônla.) 

~ão está arg·~..:ctH'nta n :1o són121nte contra S•. Ex. ; P~E·nsa que a i•nrter vemção 

ela l'nião, autoriza . a n'() projccto, é <i nconstitu cional (UtJC<?'les) e por emqua·nto 

<'Stá ferin·do rsta. p·arte ela questão. ~ómenbe pa.ra C0<11'batel - o com as pro•pria.s 

arm a' que lhe forneceu 't Commissã,o c o.; documentos q·ue leu, c que pasraram 

P<'!o criro elo critcrio elos honrados Dc-pu•tad·o·s cncanegado.s do c-stu·clo .êa rc

forH!•J . 

f'o uco im p.orta q ue a. 10" Comonis.sã.o c Ot.< aut()t'i!s dO ,p·rojecto t ·:·nham ta.b~-

il' ci ,lo rl n<ccsüclade ele um aecõrclo com os E:sta.clcs; a V'€r::ncle ê qu.e aquelkt 

Cccmnli:-::-ão, no prcambulo C:e s~u longo parC'c(l!r, rrco·n h.~ce-u pN:l!nünarqnenrf:e, con1v 

l't'con;lf'CC o or\ldo,r, que é da ·privativa CD'rnPC'·tf'niCia dor.S ·EstaêiQs a organiz-ação ~o 

pnsin0 JJI'~I!nario no tc-rritoi,~<> delle-s oe, aiS:Sim, não• foi co1:1er.ente aq.uella C{).mrtni ssã'). 

D·e facto, e:c a 10" Com.míssão .recon heceu, disc r 'aJli n~a nC'O -'at:i, a cOllllP'e.tcncia 

priYativa dos Esta clÔs rxtra. a àrgoni,.,>lção cl<> ~n.s.ino pr:mario, _e a competemcia 

eumu!nrh-a à.a l:n:ão e C.os E to.clos para !I orga,n ização cl•o ~nso.ino seounclario e 

s-lpPI'inr ccann, t- Nu i·nco:herencin .. na conciu.sã.o d1e sou paDece-I", a•dmirttC', e.utoriza. 

n·m 2ecôrdo, que l.e·\·ará a· tJnião t-1 collaboror co.n1 os E~tac1ot.3 no:t organlzaç:ü.o do 

·'' •in c primnrio? ( A.7JCL?-te.s eLos Sn . Pcbs8os ele M"vramda e ont,-os.) 

J ~ '""p rod·uz indo f' ·f.sclarecenclo, f'm rcspo'Et<-t •H .d·h·etFOs .a~Jartcs, seu u:timo ar

-~ u llll'n t<.•, o OI'ador co.ncl'UC que a.s a·ttri'1JU ições p.rivati v as s-ão .i•naliena veiSu e que, 

}Jona..nto, não 1tt..1 co~TerE.mcia Plll' p.arte daqu~llcs que o reconhecen1 co.m o oradwr, 

c, cntrcl·~nlo . . n,!' n :·n.m que os Est>lclo.; a l)l'.eQJl mão de •ul11.6. d·e .suas atbribu içõc..; 

priv::..tiva·"· (Trncarn-se 1nwitos Cli}Ja.rtes.) 

O.s apa.rtcs vão d'esvia•nclo-o do Ctl>l't'O lo.gico de sua oraçãJo, e cl e-ixa ·nclo o pa

recer vc·ta a C'nfrcntar a argum·2 nta~ão do .mus.tre repre<;·entantr .':·a IEo.hia, qu e 

a ·ba!-= t·f}U to ·~..1 no a·:·t . . 35, ~ubsidia ·Jo pelo art. 615 n. 2, da C-c:Hlstituição, o q ~It.: 

f.1rá, lendo a Pl'incip.:o o ~me~hor a rtig-o q·uc ~c escreveu ~na i.llll)I'C'nsa C.c.st:t Ca-
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pitHl obr e o as;;·umpto em debate, e no qual se J iscutc, a se-u ve r, i rJ·dSpondlvcl 

mcJ:te, eontra S. Ex . (O O?'a<:lor lê o . al :~tll.ü:Z o Cb?' tigo, e o cwnmenta, t?·avanclo - so, 

d111'<tnl o ct 7eit1lra, animatlo clcbCbte entTe S . Ex. e o S1·. Virgilio ele Lemos e 

011 /!'0S . ) 

Declaro. ser O·rg:tnica.. constructora, a sua prcoccupação, tanto que f<> rmu:ou 

um m odesto su•bs titutivo para servir tambem de mabe•r ia de estudo na Co.mmissão 

J e lPo;tr.ucção IPub: i ca . Se f oSl2>e apcn•3s d emoli ê<:>r, se qu.izes.::c col:o~ar -s e no ponto 

de vj!Sta cxclw.siva~mc.nte -poli·t ico, atuJc aria o p roj ccto pe~a. baiS<' . ê.·;.. l11o n.s.tt·.ando ú 

Carna t·.a q.uc eHa não póLle ro~nnular ~6mN1te as bases de ucm t)r.oj.~oto, obrigada, 

cor.w é, p e:O. Constituição.. a fazer a lei i n.teirü . Tl'an>:•lg , •po rém. nc-Ae ponto, en

tenàt'ndQ que a: Commi ·São e o Po:lcr Executivo p odoenn clal'-.!ó>a ás mãos , entrela

ça r t;-.SfO I'ÇO!=:, ha.;:n1oni:zar i ~·éas no .c:entido el a org-a.nização el e ·umn. rc[o.r•ma que ex 

prjana n1ads ou n1 enos a. r esultam·tc das no-s.s·as tt•adições c nos as ·n~~coss i-dJJ:dc · 

~1ctuacs . 

O r aG·or não argue ~ó d e incon stituc io,na1:·C(l.·1-e a interve-nção da Ulflião em 

:nat.e.ria de ensino pr im>ario e m{)~tra que toda c qualqu c.r a ··ociação qu e não obe

deça a ·um f im cl etern1.i~1 aclo e 1ogico, 'llno, não é ·J)rop r:,nmente ·l:r.na .ass01: io ção, 

nu1u S'UIJ1l' l'POSiçào ele indivic1ualida:cl es a11a!ts ou m Ocnos illustrada~. J'e5pe itaveois 

c~ ig na s . 

A. C{).mll11il são na questão q) relim ;nar ·D<<!l1 todüs as opi·niões : rn ccnbr.os ha que 

não a d mi bte.m de maneira ·ncmhuma a i•n tcrvençã{) federal em lllM t~rin CIE! cn si·no 

pr•i111(l rio, a. C 01n1€. ~a1 l' p.clo seu rrc . .; idcnlC', o Sr . T eix-ei ra .Bra ndãl() ; outr-o. jm.: 

tificam c p!e ite~m ArdoroP•a.m•e•ntc a ccmpctcncia constitucitJ<n a.l ela Un:à<> po.ra 

intervir ~na ·Espccie ; c 11:i'11d.n O'tJ,tros co11oc·am -sc ·em ,ponto de v i ·ta ec't:ctico; nãu 

ac: n1!ttcm que a. U·ni•ão t en ha ·COll1'P'2 tcnci a para intc·rvi.r ~no •~ows u·mpbo, m~~lS rec·o
nhocem qu>e l'St•·a co.mpetencia >é CX1)rC<ti:a c •excl·u ;;'vamente dos Est·a dl()s ou d oo mt]

nir·ipios, ,,en dQ po<Ssi veJ have r •Um accôrdo entre a u.n.:ão e ru Estados . 

Diz o <>ra·dor q ue não ha accôrdo qua•nto ãs bee<;s prelimill>l'l'CS ,:Ja org-an iza

ção do 'E'ns ino pr:;na r i<O, e que tanto ma's f!.agramtc é cs ·"l d es.~ccôl'ê<:> que;. dcpoi!S 

da. .2" vara a 3' discussão do projecto ela refor·ma d o ~nsin o, j á estã.o appa.recen 

do, com -a •auto•rid\.q,od e n11esmo de ill-u s tres m cm·bros é.a. lOO~ncni~são, lllUI!"nero.s•as €men 

das qu e <noodiftca·m não<:> só a face extel'n>a como o pr<:>prio arcabouço do prnjecto . 

Vol ta a responcl~[· ao il :·ustre .S.r . ~irg·\ lio de 'Lcm{)S . S . Ex . od·i;sse, i nvo 

cando o a.rt. 35, q ue animar o drsonv•olvim c;nto das lettras, scicncias e a r b€ equi

vale a attti ·buir á Un( ão o direito ou füculd·a·:l'E! de ion terv>r .nos Esta.Jos r-ara ne1 -

1çs c.rgani zar o ensino •pr"in1R'l' i•O. M ostra .ser esta u.m.a inte-rp:·etnção 1111ui to for 

Ço3 tl a -do artigo cem titucionaL ·L ettras, sc:~nci·a.s e arrtcs - são uma I~oc u~ão ac
ral A tn.:t.C:iciona:c11't:,ntc empre-gada t:<tra sig.ni t iCa·r ou.tra cO'w.,·a qu e nã..o e'nsino aJLi

Bwrio . 1P.orquc, se assim fosse. a Con:st i tu·ição .d iria d1a fór<!.na ~x·plicirta que i,n _ 

Cl.:G'l.1 br la(l Co.n g r ~t~SO ~acionai a.~!nltl.ll' C desenvol ver {) e-nsino pri.ma,ri o, a i:~~t t"l.l

·:(:àO p!·itna rk1. 

C\ ã1o . A Cc,n~...:ti.tu i.ntC' , qua ret~c i to·u o ·p·roj.e-c.to do Governo ProviS()jti:,o ll'l~t" pa

lavras que e-nvolviam a tnstnrcqão JJ?'i!n!l?'ia •nl() Distr ictQ <F c·dcral . qua.nd.o at'lxi

bnio ao Congre so Na·c ional a facul·daête de O::ltni·ma:r o .d'C env.o.lv in1cnto littera·ri•J, 

sc ientifico e ar tíst ico d.o .paiz , não q uiz ê~l·ib radaruc;nte usa,r dessa ex,pressã.o, que 
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{, a qu t deveria ter sido Pmpregada, a pr.evalect>r ,.,_ do utl''·n'll do ta'cntoso r epr,'. 

sentantr C..a Bari1h1. L·etttr·l-s, t::iCi0-ncit1s curtes - quC'r di1t1r cul·tu·ra .geral d·a naçã•J. 

'l~nn··a·n~o rê; m outra ordí"m C:c cons il(ie r~:lÇÕes thcori~cns. d oo,cr eve as varias fun

<"GÕPs do E.s•t.tdo e diz que ('S a·tptores ha que admittem que .el\a' nfuo ••e limitam 

fL tl1\.1nütEm'ção d·a ju:Stiça c C: a clcfa:;.a inter.na c 'ixtern a .de d.otcro.nLnü'Clo J)ftiz . A 

rcmc('pção elo E.::ttHlo gc-.....,ulrrrmc não é a que donüna a praticn ..:1-os :povos .tnoder ~ 

nos. O Estado tem ainda desg raça d·atrl1c,n·te, ~n tre ·nós e outros povos C. o o•cci . 

d•<'lÜl', 0 ('!"}C..:u·g-o do .q ue O-' . .-\ llemães c ha ma.m a tni.s:.são oultL ral . CD<!.n esta nl•lli

t->ão ~ ult"ut~al do Estad•o dist incia de s-ua run cção jurjdica, c:·c smtl tfwncção de 1JO

licia, .cie dlt; fesa. co m a runcç:ão c ivilizadora qu.e ailflda i.n cor nC~c ta•nlC'n te se attri 

l~uc no po~tert· temporal c q ue está consagra-dia no texto C:o nrt. .35 n . 5 du. IOcm •. 

stituição, tem o podct· te>mporal dircctor da ~ocioeJa:clc bmsi:ei ra a incum!Y·:Il1ci :J. 

de ,pn nwver, auxiliu.r. intervir .na cultura g·cral da n oesa U1•ftcional~~ a C:•e, p rob-!P

ma e..~t-t cuja .solução C:e\·c ser entregue ao ·jog·o de .suas propri.as lforçfW natu

rtH' , aos recursos J)OC•crosos da se!ecção, <la concuPr.etncia. •mas que. cnt ret·Jrnto, é 

n ttribuià o ao !E.,;ta•do no lj?>riodo de trans ição qu,e toda a politica o·bravc a . 

O •OI~a dot· ouvia ftl l~ar· em 1JOsiti't: ÍS1nO. ·COJTII.;:id-en-1 oe_s ta. exp,r rssã.o Lnu i to lh0!1-

l'o ... a, ,J,JUS não é um positi viR ta no sc-n t ido est ri cto . E', .p-o r ~-:.n , co.mo to..:~ o l1•om ean 

rnodernot no sentido ~.ato Ca pa lav rn, u m p·os.itiviGta n o scnt iJo d e não a-dnl.i t tir,. 

tJara gu iar o.s SPL!<S ac.tn-:;, AR su(ls co n c -;: pçÕc..\ o S1eu pc·nsaJTIC:l·bo, n C'on·hu ma :ph ilo

sup h ia I!Jll :,taph;vt.üca e religio.:a. 

:\f>ts, não é prec izo ser positiv ista para sus tentar O.> pr :tn c iJ)'OS d.a Jibc rduclc, 

qut> é o que .está sustentand o in·c iclcntemc-nte n.a su·j_ a ·rguonrn.tação . 

i::iu~tenta qu<:> pelo nOI<so Direito Publico ,, •regr!l é o E.sta<lo c a cx ccpGão a 

Jjn:ãn, r· bwto ai'~jm é qu.e a t•nt'd<lcl e palit'•ca consjjera d•a na Con&tituição e por 

e.Ic1. J•rcvist-a não fo i a União, fo i o Estado. E o lcg i.sJa j or cons t i.tui.n t.c. r cceioso 

de quP cs·r. pudessem dar prova veis U1..:.u rpa~õeG C:a a-utono.nti!a ou da prC'Í}Cinsa s obe

rania loca\ r e-str-:1ng:io o . ..; podcr~s Ca Un ião 1p•ara falhp· apC'nü.S c exclu.s.iva·ment t

nos :B~sC:'l-~Os, c di zend,o que clles tin :~o. :m, além ,.::;03 podlêll'&S ta.xat ivamcnta ins cri

ptos ,na \C-ons tituição outros po.'!crPs imp! i: i tos o·u nC'10, que c;Ja C:.!EEi·c·revcu . 

'l' cn, ~~a qu e po r v a r i O!...; cao:11in.hos se. p 6d·e chegü r á rev isão . A revisão <leve se r 

{ ncant•cla co1mo um lll<"in de d.a !' {1 f elic•:dudc •n,acional . !PQirtanrt01 •J..·~olitt in.j o - a c 

j ulg-.a•nclo-H nece~~dri a. a de~c'~ü não por arn'O r dlfl •n1esnLa, P·O l' simp:e.s d i:c ttan

ti5:uo dPuórinarjo 1.:- es·pe-cu~otivo. n1as cccno um instrutn10n1to . 'UI!11 con.jlllnto Cle r e

cun':ioo para att ingir ao que toda1s :1 Co.nst i toujçõCJ."i , todtll3 ft.S Ick~! .todos os acto.~ 

do h tli!11'C•m. dPS gOVETnH•nt{'S ·-e gOVC'J'In-aê.o.s dCV·€11Jl 'J) l'OCU J'B.!I.' reüli7al' na vid:a , ist ~ 

ê, o be-m pu b"~ico , l"azão por q u e, com a n1t1 is patriotica da.s in tençÕ<E~. procur·l 

!Ol'Gel" o te,.,tn dtt ConstituiGào em f·avor ela ;n~tl'UCGão publir,1. 

1QnC'r o progJ'C'S~-o ela im UI"ucçào, porém é .pi.,ec izo con [eSsa J' que <1-csgro:tçada

cm entl' {1 ICo•nsti tuição f:'f" OJlPÕP, no s .: u rig L:"!o . .:;y.srten1 a , no sC'u Hl.'01.bouço de fe r.ro 

na ~.;ua falt~l di(\ elasticid•ade, na suA: ar·tilfi ci·a Ji J..a dc conC:~m.nada . ..:t toda1s as g ro.n 

clt•s rero·rTP .. 3!'-' qur p t;:..sa1n fdze-r a vcnturo., a grandeza, a ru~n · ão do !Bras il . 

·Q uiz .::1e1 org·a•nizar 110 ]"Hliz o :::;e rviço d(' inlmi•g ração e colc n ~·zação e Deve-se de· 

rl!cort'e r n. ·um nüscra.vc~ rxPC'dirntr ~ a un1 accõrêo artif.ici•al o ar·tifi ~ioso co.m os 

E st:1.d us. por tnt'io -d.e reg-u l(linentos ~>rov.i orios. ephcm~&ro.s e Hubal tcrn (')S, en1bot~'l. 
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udo .cJictad'o pelas mclho!'<'s i•ntcnçõe.s, porque a Consti-tuição d.'spun hoa q-ue este 

,r oblo(rna, que joga CQ.nl ·or: d •tinoD da ~o.s~a nacio.nalid~Rije e· Ga no-tsa raçH -c do 

1 0~0 futwro, ficasse á n1c:· cê das olyga·rc:lius ou dos ccvpitãCLii -móres do . ., Es 

··acl,os . 

Ainda ha pouco. o omelor aprccento.u na Ca:ma•ra 'llm p:·oje>cto reorg•a'fli"'ando 

,, jwstiça c provo•u CJ·UC, -tamb 2m neste ê.cCJün io, o !Jr.oprio tex.lo constituciOn>ll se 

o;Jpi>e a. CJU·C se re·Hizc a aspiração bafej•a.Ja "em todo o pH<iz, reclama•da c•omo ~mn 

ur gente ncccssi•da de do 0-ir?Hü. 

1FHz o ·historic.o ôas id.éas fcdcraHsta s •no tBrnsil e recorda que C"ll·ui·t ot:i homen 

.Ilustres do n·ovo ,~cgimen já f"•"= •maniftas ta·r:'"! cm pe!a .rcv."são, CO-mo uma m ecHda àc 

.... a Jyaçti.o .na·c iona1 . •Foi o propri·o Sr . 1Q•u i ntino 1Bocay uva.f co.n1 a suü cxtra.oi'Cli 

'la.rila respon·a'bii ielaele el e ptim ei t·o elos mp u blicanoos l>t~asl'lc1r·os , q.u€m, em elo

Ui!ncnto solen1 n.e, d~€·õ q up a fc.j eração que aJoptamos estava c.rrada, era cxoJ gge _ 

rada; d ev ia ser co ns id,erave:-m onte ce r0€ada, sob pena <]c compt•ornettcr a integri

·.a,cle da ~'\J•ação. 'Fot~alln os p.roprio~:; rep.ublica1nos COI!lt3tHuintes, ,pt~u.cle.nte de M :)

;.: ae~, LauTo Sodré ·e- O•utrlftS, q ue , dominadi():S pe.!<.t si-nc~ri jadc d.o ·lllüi~ p u ro pntrio

t~mo, se cl<:cl•anuam pe1as i:léas que o orado·r SIUS<t<:nta c que só precizam el e SYS

tL<na·tizaçiio c ele tllm partido, é:c norte ao S·UI elo ·Bllasil, para t ri u•mp!harc011 e cor

~·2. ·ponderem á confiança e 1:!'-<pec t<lti 1·a elo pa iz. 

A IJOra está term.'nacla e o orad·o r tem el e abot·d.ar ai:n.da outroo aspcdos .:111 

•JU<:'stão, t hc.ses qu•e se refere-n1 ao ensi·no se.cunodt1rio c 3JO supe-rior, ass in1 corno 

outroo; .pontos elo p r oj ecto, tae·s como oOS do..> cxaanes ele aclm.i.osã-o,. elas rcg.ms c1os 

t oncurs.o.s para o .p·rovi,me·nto do ~11agi.Btcr io, c as c1a or ga,n ização d as lfll.atcr:aH ensi 

na c1 as nos 1:arios cu ruas do ensino s·u p•e.rio.r e parti•c•u lar.men te ·no de Di-reito. !PJ·e

ciza:, pois, que, de a ccôrdo coem o Tieg imento, lhe Ee'ja ma.ntioda a .palavrtl p•nra a. 
prime ira sessão . 

O S'R . PnmsK>ENTEJ : - ·V . Ex. ·poderá falia r pc:-a .scgunc'.l vez na r-cs>ão <ie 

amn,nilã . 

O SR. ·PEDRO :.VIOACYR : - _ grach<;;o a gc-n tiJcz,~ ela •:.\1esa . (M1li.to bem .: mnit~ 

li c•n . O m·arla.· é cnlo•·oMtmellote feli citctdo por toclos os DeJnt/rulos. 

SES•SÃü DE 4 DE NOVEJ;\I]BRO 

O Sr. Pedro Moacyr - :\la primeira parte ela sua arg~,;mcntação, ven 

t ilo;.t a questão controversa ela const itu cionaliclaele ou inconstitucionalidade da in

tetTençãl? f~deral no provimen to do ensino primaria nr.« E,;taelos. 

Disse, cnais ou menos, que, pelo ('~p irito geral ql4e d(Olina ú nosso d>'~ito pu . 

blico, copia do do americano, todo o poJPr que não é cxpressa ment;, ·attri :,n ic\o á 

União compete aos Estados . Lo.go, no silencio da C<>n,t ituição ;;obre inst.:ucção 

pri maria, a regra i prev alecente é que só ao5 Estnclos incun1b ~ prove l- O; L1Ue o 

histo rico elo a rt. :lõ na Constituinte confirma este modo ele I'Cr, pois, até ·a in -
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str:.~cção primaria do Districto Federal foi afi na] retirada a compete ncia do C:on 

gresso :-<acionai; CJU!!, sendo attrii.Juição privativa do Estados prover o ensino 

primaria, é im poss iv cl, e, logo, absurdo qualquer aDcôrdo entre elles e a União, 

im po rta ndo renuncia de tal a lt ribui ção primitiva em favor da ultima; que é ainda 

.absurdo um accôrdo em que se justaponha .n a org anização do ens ino pt·imario J uas 

jurisdicções, duas competcncias, duas uutoridades; que a intervenção federal, em 

fôr ma de subsidio, 1nas com fiscal izaç.ro permanente da U n ião, cccn o e-stá no pro

j ecto, é taonbem inconstitucional , porquanto introduz no ensino pritmt rio a. a·Jtu

ridade, a direcção federa l, que não é attàbu ida ao Poder F~clera l pe:a Constitui

ção; que animar as Iettras, ciencias e artes não equivaJle de modo algu m a pro

move-r o ensino primaria, porém, apenas a foa:n c ntar a cultura geral do paiz, e~

timular a cil·il ização nacional, por :.1111 coniuncto de meios indirectos; que, final

mcnlr, a unica fórma admi~sivel de intervenção da União " ele sintp:es uuxiliu 

ou subsidio, s em fisCUJli zação que Importe em exer ciclo de autoridade sobt·e a or

gn nização do ensino pri•tnario , er:;tad ual ou mu nicipal. 

D~ accõrclo com esta opinião está o s eu projecto subst it ~t th·o . ::-<ão se pó-ti~ 

servir bem a d ous senhores. 

Si o professor pria11ario, si to :lo o a;ppareJ.11o elo ensino primario tiver el e oll«

clccer a duas clirecçõe<:, a clua.s autoricl a doo, simu ltaneàmente, o men or mal CJUC 

p(,cl ., resultlotr ela h I é ti co mpleta anarch la no cnsinu, que prec isa de uni lade, ele 

I· omogencicl acle. 

::-Jão con demna o auxilio q:tc se vae dar aos Estados; o que co nde<nna é a 

intervenção ela União. que se q uer ~stab elc.cer em troca eles e auxilio, intervençã '> 

,que. na sua opinião, acr•gravarâ os males apontados . 

~alicn t a a conveniencia da .Commlssão c tabelecer um prograttnr-na para o Pfl

slno prima rio de que o projecto infclizmen te não cogita tendo apenas dado as ba .. 

ses para o ensino secundaria e su per ior. =-<este ponto, o projecto falla a inda á<! 

n ecessidades âs arguiçõoo da logica . Passa a tratar do ensino secunda rio. 

O projecto_ dando a bases para a r eorg·anização desse ensjn o, fcr l:.1 a quu~

t ão, que será travada, elcvoclam entc llti,gio><a, qual seja a da organlzaça,J el o anes

an o ens ino. 

Acha que o projecto é uma aclaptaçãü demasia.da da reforma fl'anreza d~ 

1902. :vl:ais uma Yez, foram abando·nadas por completo as nossas tradições peda

gog lcas, na phrase do no'bre Deputado pela Bahia, para se enveredar pelo cami 

nl tO ua mais completa Imi tação . 

.-\. reformo franceza foi o r e-sultado de uma gran de investigação a que alli se 

proc ,'deu, recolhcn o centenares e cen tenares de momorlas e monographias, que 

constituem sci.s yolumosos tomos. nos quaes, segundo <Gustave CLe Bon. é impos

·ivel que alguem se oriente, tal a variedade ele opiniõe · e conceitos. 

O lrabalhn d a ~ommiS~São franccza resentiu - se de um vicio capital, foi que 

C'IIH não procurou ~ouvi r as varias classes sociacs, que p(}(l crian1 trazer un1 valioso 

contin gen te para a elucicl6 ção da materia. Limito~t-se a attencler a profis ionac~ 

elo ensi no , ele manc il'a que o trabaJ.ho tem Utm extraol'dinar.io c unho especialista. 

Cu idou mais ela theor ia do que dos ensinam e-Mos bc.biclos na prati ca. 
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A Republica • rgentina , em fins de 1905, f oi tambcm a rrastada pt!la COI'l'ente 

de Imitação franccza. quando <>e procurou f<l7. ' r a reforma do ensino secundat·io 

das scolas no rm aes. 

A re fo rma argentina, porém, adaptou apenas um cu r o de seis annos para o 

ensino secundaria, segundo se vê da obra do ex-ministro Gonzalcz. sendo CJUe •Js 

pricnciros quatro annos são consagrMlos ao estudo geral dE toda6 as ma1 edas 1.}Ue 

con t i tuem o ensi·no secundari a c os dou ulnmo~ annob são dcc1ICados á «inlensl

ficação do cu rso», na pht·ase do citado mi n istTo. 

O alumno faz n estes dou annos um estudo m ais completo, mais d elal hado, 

•l as materia que aprendeu naquellcs quatro anno . E ' uma especie de segun do 

cyc!o da r eforma bra zilclra ec:n debate . 

~a Argentlua, porélll, ao materias elo en>ino secundaria não são tão num c, 

r osas, tão cl i ffi cets, tli.o complexas como a que constituem o programma do pro

jecro cem di~cussão . 

O criterio ela reforma do ensino na • rgentina foi diffcrent~ do eguiclo aqui 

pela nobre •Commissão de Instrucção Publica, que v erdadci rannente para o ensino 

<ecundario determinou trcs cyclos: - o fun damental, de quatro annos, o com 

plementar, de trcs e o celebre cyclo parallclo, que n ão foi ainda b m justificado. 

Como d i e, a r eforma argentina i nspirou - se em outro crlterio . 

. Bas ta dizer que clla agrapou a mal~rias , cl ~ fórma que ha. na realidaclt, tre· 

secções, á scolha do alumno. 

As materias podr.n ser agrupadas umas r elat ivas á cultura, por exempl o, " 

~yrnnastíca, o desen o, a musica; c outras tantas disciplines relativa ~ ao ap ~=-

fciçoamcnlo phy ico e est 1eti co do alumno . 

Outro grupo - o de !ettras, e qu e comp reh C'nclc a h istoria, a .gcographia, ]; , . . 

gua~ vivas e littcratura . 

. \in da um outr o que os a rgen tinos cham am de sciencias e que comp r ?her.d~ 

ns sciencia physicas e naturaes, e m1a thC'ma ticas . 

\~ê a C amara qu e .esta reforma é muito razoa ,·cJ : estabe:ece a unidade dG 

curso em seis annos . 

.-\o cabo de quatro an nos., a n1 aior ia cl s alu1nnos, que se· nãv à e ttna l~ ao

cursos supe1·iores, aba'11dona o curso sccu nclario. 

:\fas, como o ensino ne. ses quatro annos foi n11inistrado de modo que todr .. 

as materias constitut iYas da<> di ciplina s ccundarias foram profes adas. essa 

g-rande massa de atumnos se.e para a vida prat1ca rigorosamente appart-!!1 3 1&, er. 

condições de segu i r qualquer elas varlag carretras crn que S ó di•Ide a actlvl ad~ 

•ocia!. 

IHa, porém, uma minor!n, ali!I,s .reduzida, que e destina sempre ao cut·so '''· 

perlor. 

Essa m i noria de alumnos, que Yae constituir uma certa "éJitell, fará dou;: onnos 

m ais do curso secundaria, I sto ê, completa i·â. os sei · utmos de curso, inten«if!cando 

a sua educação c a sua cultum. 

Assim, não terem o a cliY i são artificiul c arbitraria em doets cyclos; não te

r~mos a distri•buição, mai.s ou m enos con v enci onal, elas materias por cada um eles, 
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ses cyc los, e fugiremos no princiiJal d«'feito d(t eJueação mo Jerna - o da cx agP,"~ 

rada esiJecificação. 
Objectarão que os pl'dagogos teem procurado sempre sal\·ar, quando periclita, 

o espírito ele synthese, a Ylsta el E cor1Jur. cto . 

O nobre Deputado IJE>la IBalút, o r. Yirgilio el e L E-mos, apresentou uma l'<éri>. 

ele emE-ndas, em que procurou, até certo ponto, attE>nuar <'GSe def ito do projccro, 

mantendo a divisão em dous cyclos, alterando a di<ltri>buição da mater ias no pri 

meiro cyclo, de quatro annos, mas subdividindo o se.gundo cyclo.~ de tres anrlo.s, 

em duns partes - a secção litteraria e a St'c<;ão científica. 

A aclmittir e<sSE' criterio de dualidade de cyclos, ou o que os P•'dagogos cha. 

mam n polyfurcação dos estudos .gy mna siaes, no ora do r afigura-se preferivt-l o 

syslemn radical norte-americano. 

Por que se h a de adaptar no 2• cyclo. como quer o nobre Depu ta do pela Bahia. 

ap nas duas S<>cções - a olittera r·ia e a scientif ica, e não outra· ecções que cur

roopondam á multipllcidade elos aspectos da vida scientlflca. littc raria, artlsttcr,, 

industrial moderna? 

Pensa, pois, que preferível seria adoptr. r o r 2gimcn americano - o elas secções 

electivas 
A Cumara sabe que os Estados Unidos off>erecem ·ob o ponto de v ista de en 

sino um aspecto intere.s. antia. imo, raJica!mente differente . r o fundo e na U•rma, 

de tudo quanto se faz na Europa. 

Nos Estados Un idos, co11 qu•e pr0domina o regimen ela compl0 ta liberdad e de 

ensino, os mvstrE>s procuram attender promptamente ás ~xigenc i as dos alumnos. 

O alumno é que faz a regra onos inStitutos; os profC<Ssores con(ormmn.se com 

as suas vontade~ e até com o· seus capr·i chos exoticos . 

Assim é que se produzetn ás Y ze, as mais disparatada combinaçõe nos 

cursos. 

Sem duvida tal systema produz uma profunda a narchia nos c pirita , na ed:.r 

cação c na cultura, segundo o nosso· criterio . cientifico e autorital"io de latinos, 

razão por que vivemos, des-d" immemoriaes tradições, em L'egimen cliametrao'mente 

opposto. 

·Conferimos ao Esta do a fa·culdade de nomear .p rofessore., <le organ izar prograatl

mns, de adstringir rigor·osamente o alumno ao respeito desses progra~~:nmas e desses 

professores . 

. A orientação americana é, poi , anti poda da nossa. 

·Mas, desde ,que qu iramos romper com 0 syste<na tradicional da unidade no 

cur~o secun -lario, diYidindo-o em cyclos, o que parece Jna is razoaYel é, em Yez 

dn cla~~ica c bipartida diYisão ~m lttcraria e scientifica, o regLmcn an1ericano da 

multiplicidade de secções cuia variadíssimas combi;e.ções ficam á escol ha e ao 

~riterio do nlumno. 

No sub~titutivo que o orador redigiu, sinão todas, algumas le s·Jas partes 

foram ca.lcadas sobre uma mrmoria <>nviada pel<> illu tre mrstre, o Sr . Conselheiro 

Lronclo de Carvalho, á Co•nm is ão de lnstrucção Pu·blica, m que con cl cnsa a sua 

longa eXI)Cricncia em ma teria de t'n in o. 
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O orador procurou simplificnr o cur"o, suppriminclo varias cadeira adopladas 

pela Contmi ão e, entfle outras, a de italiano. 

Camara sabe que o oe tudo ela:; línguas realment eleve ser feito mais pratica 

que theoricamente. 

Os pecla,gogos modernos chegam n prp.,crcver que e-st.. ensino deve ser f.eito na 
propda .língua que &e quer ensinar . 

Acredita q ue o 1JrOjeeto 'deve ser interpretado neste sentido, ministmndo-se o 
ens ino tnl qua.I exige a pedagogia contemporanea. 

O projecLo, incluindo no en.;ino secunclar!o a ,J ingun italiana, parece que neste 

ponto não anelou bem, porque não é daquelles idioma• que benham um certo cara
cter de unive,-,;;alidade, que sejam mu!ldiaes. 

O Imn ez é a língua official nu diplomacia, nas . uas communicações inberna

clonues, e ainda, por outm lado, em v irtude ela immensa irradiação do esplrlto 

francez, inconlestavc.Imente o que domina o occld•enle, tem maxima importancla. 

As lin.guas ;.,gleza e alàetmã estão na mesma categoria, devendo o seu estuuo 

:;er preferido por quantos se dedicam il.s p rofissões Indu.triaes e commerciaes, uma 

vez ,que u ln.glaterra c a Allema·nha representam a lregemonia da industrln mo

derna. 

Ora, i to não acontece em relação á lingua italiana, que .,-erve apenas para 

cultivo, deleite, a.perfelçoamento esthetico, scienliflco e litterario ele uma «élite» 

social. 

;>~ão abe por que, sendo tão intima as nos•as t·elaçõe.; com o mundo iberlco, 

com n iHespanha e com as repu,blicas a.mericnnas e.nt que ·e falia o hespa·nhol, não 

foi esta língua contemplada no ensino secundaria. 

O projeoto empregou, quanto á arithmNica c algobra do curso fundamental do 

primeiro cyclo, a expressão - calculo arithmetico e ttlgebrico, e:\.-pressão em regra 

usada para os rudimentos destas ma.lerias, ministrada<> no ensino primaria. 

E' certo que nos programmas, fran cez, italiano e outros, se falia em calculos 

arithmetieo mas para as escolas primarias. 

,Melhor erá manter a velha expre,<>ào - aritllmetica e ai.gebr<\ 

Não considera d e vantagem limitar o estudo ele geometria á g>eoonetria plana, 

e oeste sentido estabeleoe mocliCicaçõc · nt> seu substitutivo. 

Supp1·imlu uma cadeira que j:l. não [ig .11·a nos prog,·ammas europeu,; do curso 

secundaria - a de trigonometria, hoje con"iclerada como supe•·flua e dcsnecessaria. 

Uma outra que suppritniu foi a de dit·eito patrio. Tal expressão é demasiado 

vag1\. 

Direito patrio comprehendc o nosso direito civil, o criminal, o constitucional, 

etc ., que mesmo ministrado em noções cr>n,;Lituiria uma disc ip!Jna incomportavel 

para a mentalidade principiante de um a.Iumno. 

De resto, viria crear no espírito c1 sse alumno profunda anarchia, umtt vez 

que ·não pos ·ue o conjuncto de noções pré \'ias inclispensaveis p•u·a o desenvol\'l

mento do direito. 

O direito patrio não é, afinal, inão um direito geral. 
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Como estudar-se esse direito geral, qu-e tem tantas ramificações, tantas mo 

dalidades, sem o estudo ele o:.~tras ruaterias preliminares? 

"'o s eu substitutivo, o orador substitu•e esta cadeira pelas no~ões de direito 

constitucional patrio, que corrcspondem ao cathecismo cív ico nas escolas européas 

e sul-america!Jas. 

Economia ~Jolitlca é a outra cadeira do curso seca ndario que não tem a me

nor justificação . 

A •existenci.a da economia política é um elos mais contro,·ertidos probl emas da 

sociologia moderna. 

Escolas ha das mais respeitaveis que não enxe1·gam nella mais do <i ue um 

derivativo, um elemento de aueluphysioo - a de Comte, po r exemplo. Outras lia, 

porén1, notneadamente as a1le'l11ãs, que dão extraorclinaria importancia a essa dis

cipl!na. 

:.\1a todos esses pedagogos collocaan essa cadeira no curso s:.~perior de di reito, 

onde póde ser substituida .por outra que se denooiina - fi-nanças e contabilidade 

do !Esta<lo, porque derime a velha controversia sobre a natureza scientifica ou niio 

da economia polltica. 

1Collocal-a, porém, no ens·lno secundaria, é ,que de maneira alguma se justi

fic!l. 
Ch ega âs tres cadeiras que de enyoll>l c simu l taneamente com outras, segundo 

v projecto, devem constituir o estudo para tres annos: as de psychologia, ologica e 

soc iologia. 

Pela fôrma por que l''l.rt recldgido o proj , cto, sã.c; ao •todo, nesse 2• cycio com

J)lemcntaT, nove cadeira·s, cnda qual mais <lHficll, mais complexa, capaz de consti

tuir por si só um estudo para quatro ou ciJll<lo annos . 

. A •Camara ·bEm comprchende qu ncs. a enumeração de disciplina,; a Commis

siio afasto:.~-se dos preceitos vcrcladeiramente rigorosos em materia de pedagogia e 

até mesmo em rna teria de esforço cerelbral. 

O nobre relator é medico e dos mais dist in ctos e sabe que a accumtllação de 

nove cadeiras, cada .qual mais clifficil, em tres annos, no esp lrito do a.Lumno pro

duzirá ineYitaveltnente uma sobrecarga extraordinaria. 

Xão sabe, pois, a que criterio obedeceu a distribu ição das materias dess<' curso. 

tal como foi elruboraào pelo projecto. 

Antigamente o estudo sec:.~ndari<> se limitava a<> da língua vernacuia, dr• la

tian, do grego e de lilteratura scie·nttfica . 

Esse criter io, porém, foi vencido pela sciencia moderna . 

Entre outros livros que procurou ler, para justificar a sua {)Usadia de pro

fano, tomando parte no debate, figura uma abra <le IBertrand, que lhe foi indicada 

pelo nobre Dep~1 ta do por Sergipe. 

Discipulo de Comte, não f<>i Bertro nd, .en tretanto, orlhocloxo no traçar esta 

obra e na organisação do plano ele ensino com .que a arrematou. 

Augusto Cornte tem idéas que não podem actualmente s-er applicadas na re

f<>rma do nosso ensino. Elle 'llào attribue ao Estado a funcção d<>cente; estabe-



- 387 -

Jeca como principio indispensavel, como postu.l ado fundamental de sua idéa, q:.~e 

a educação com-pe te, primeiro ás mães , segundo ao acerdocio e divide o período 

da educação Elll tres phases: a da i-nfancia, ent regue á exclusiva superintendencia 

materna; a da cultura da preponderancia esthetica, .que vai até aos 14 annos ; a 

da c:.!.ltu ra da preponderancia scientifica, qu•e vai até aos .21 annos, ministrada pelo 

sacerdocio. 

Após dar á C'amara uma e:-oplicação quanto ao modo sobre o qual Bertrand 

ba ·êa todo o ens ino, passou a critica r a Commissão por encerra1· n o eu plano ma

terias quaes a psychologia, a logica e a sociolo.gia . 

.O programma exige a psychologia, separa.da, aliás, da Iogica, ambas sempre 

unidas nos ·boQs prQgrammas de plülosophia metaphysica, e não diz d e que psy

chologla se tratn (WPWI'tes dos .S1·s . Taixei•l:a B1'M1•cl.ão .e P a.sso.s ~le M;,rWII-da). 

O nO'bre presidente da Cmnm issão ele Instrucção Publica disse em aparte que, 

nu.turalmente, a psychologia que se va.e ensinar ·no curso gymnasial será a expe

rimental e outro membro da ICommissão, o illustra.do Sr. !Passos de ·Miranda, ab

témperou que deverá ser a in-troopectiva. 

Por is'to, no seu s ubstitutivo, para evitar duvidas, colloca em logar de ta.J ca

deira esta outra: - noções de p sychol.ogiu ex-perim ental - exa,ctamen te porque na 

exisbencia da psych ologia exper imenta l se harmonizam as duas escolas, os do;,ts 

criterio.;, as duas doutrinas. 

)lão pód e concordar com a existencia dcstR cadeira no cu rso gymnasial, tanto 

mais quanto não vê nesse curso a cadeira em que tem <le se baseRr su'bstancialmente 

o es tado ela psycho-logia, que é a cald.eira ele physio.lo.g·ia .geral. 

O nobre lJresi.cJente da Commissão, ta,lv•ez cedend-o li. média das opiniões, no 

se lo ela mesma ·Comm issào, es.queceu -se el e inserir· no p la·no dOs estudos s ecunda

rios a cadeira universalulenbe reputa.da essencial e indispensavel - a physiologia, 

para lembrar-se da de - psychologia, que p6de comportar perfeitamente a pSY

chologia introspectiva do nobre DeJ)utado pelo Pará. 

Seria bem mel·hor que nem umn nem outra dessas cadeiras fosse incluida no 

cu rso ,gymnasia.l, mas, a i·ncluir uma delJas, que fosse e ntão a de phy.slologia ge

ral. 

A Commissão incluiu tambem no curso gymnasial a cadeira d e logica (a1JCIII'

tes), que irá su sci tar coruo percebe pelos apa rtes dos seus collegas, em sua appli

cação pratica, na sua inter-pretacão por parte do •Governo e mestres, os maiores 

11 tigios . (A1Ja?'tes) . 

Pensa que a cadeira de Jogica deverá ser entendida no enti elo moderno; os 

mestres devem ensinai-a, com o diz querer a m a ioria da Commissão - loglca mo

.derna, ineluctiva. (AgJCwtes). 

Percebe bem qua.i o pensamento da nobt·c Gommissão. Ella estava sitbada pe
,las preoceupações dos que d·ese.javam que figurasse, não as cruelci ras de ·psy•chnlo 

gla e logico., mas simplesmcn.te a de phllosophia , com o nos antigos cursos e pro

grammns. A philosophla, porém, tal qual é entendida e foi enainaela nesses cursos 

secundarias, ca,hiu em evidente deseredito. 
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:-<o .~eu substitutivo admitte a .Iogica, mas sob R fórma taanbem de - naçõ63 

c reune em uma só cadeira as noções de logica e Ide rpsychologia .ex.perimen-

Do seu modesto tra·bnlho não consta, en·tretanto, nem pode ria constar, a ca

deira de sociolog ia, uma das mais perigosas innowtções ·da reforma em d·ebate . 

Como admitlir esoo disciplina tirada da classificação scientifica de Comte, 

sem exigir o estudo das disciplinas in.ferior>es, entre as quaes jé. n1Lo faLla da ma

thernatica, ela astronomia e da c!himica, ma.s da •biologia?! 

Lem•bra a. ;Carnara que nos antigos progra mmas das escolas ilitares oa He

publicn exis tia a cadeira de socio·loglft que, entreoon to, m a i tatfde desappareceu . 

:Houve uma occas lão na Escola M11Ltar de •Porto Alegre em que es ta cadeira 

n1Lo pôde f unccionar durante rnez•efl por falta de alumnos. 

ISão ve<m. a .pello ex;uuinwr o proj~cto na pa rte reCt>ren•te ao cha•mado curs~ 

para·i!.elo, que o orado·r ·não com.prehe<nde o que ê . 

G?a:!'ln.!lelo ao que ? A palavra .parallclo pres·uppõe u.m termo ele coo.n p·ara·çll.o ou 

d e corre.spond'Elncla. 

Acna·ria mel hor ndoptar-se a pati:e da t<men<'La do noblre D"'p.u taC:o p ela. Ba
hia , cl.ivid•Lndo o. segundo cyclo em d·uas secções: a smentLfLca e a das lettra.s clas

si<:a" e J>nc}u ir n esta .s·egund<l se.ccão <io seg.u·ndo cyclo a m a.ter1.a que compõe es tA: 
chr.·mudo cu r ·o paralle!.o. Acha, ent retanto, q ue a verJ.a.deira r efO>t•ma. a faz e1· 

neste :POnto ê a da su.ppressão .do cur.so pa.rallelo. 

O 1wojecto ê com.pl.e-taan-enrte m•ud'o ~oba·e U•mas tantas providencias que COOl

sldera .n ece&iaJ·ias .para a nonma·lrlzação do ensino secmnda.rio e que. C:evem se1· etl 

pccia.lmente odstrLctas ao Governo :Pa ra respeitaJl - a.s ntt •·eguJamentaçàJQ que ho u

ver de' instituLr sobre o t"<nsino . 

.A&sim, em mareria de julga.mento ae exam es, não ha uma pa.~avra. no p·roj~

cto a·egulando o modo d~ p-roceder-se a respeito . 

IEs.tuC:a () processo II.Ctua.l dos exame~ e mam>ifesta o desejo de EC illloaúltcr ') 

1·egimen de se tir·a·r á s<>rte o ponto sobre o qunl o al·uo.n.no Mve diSoor•rer. 

!Deseje. q ue o julgamc.nto nãO> seja por e,~;cnu ti.nio sec·reto, ma.s s1m nwminal. 

pois o lente esta. na posição do duiz, cujas serct€.nças são mo•tivadas . 

Dão-se actualmente os .mais ,;é rios abu.sOt; na p.ra.Nca do en· i•no, nos exames · 

A mcs.a examinttdOJNi .com.põe-se .<l•e tres l·E•n.tes, para se poder fa»c:r o famoso j ogo 

de cmpurrm das resp.onsablliC:oades. 

Al•a lysa a ma.neira. por que se fa zem os exam es, classlfica.r)do suas 1rreg1;_ 
Iariclades. 

·. Pao;sa ao .ponto do projecto q e es-tabelece a pass~tg-em de u•ntra. pan t outra s.S

ric pela média das notas, {!ecla.rando -.s.e <ie <lCcôndo com essa dis11ooição. 

Condemna o diploma de bacharel em 1-ettrtts q.ue se concede a o alumno no 
11m de seu currso. 

O pTojecto diz que, {!,epol.s C:o examJe. de con j u.nto, q ue ê o fina.!, serão con

ceõià. os attea tados de a·pprovaçiLo do curso concluldo; esses a.ttes~ados cor·re.spo·n
dem <to que em França se chama ·um certificado C:•e estudos. 
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Ernobot'a ele accOt•do com o projecto n~tc pOonto, não acha razoavel que, ten 

do s ido o a lumno su•bmet tJI<Io ao critcrio de capaciJade •Em todo o curso gym,na

slal, ainé:a se cogite de l'x acne de admissão para a un·atricula no curt<o Fuperior. 

ILe<mbra que já. em >a:part<'IS combateu ~sse exam e . 

. Diz·em oo ·nabfre.s m emlnos da Comm!SISão de InRtrucção !Publica que et>3C 

exame J1áo versar-á. sobre as m akria qu.e o a.lumno aprendeu '110 curso aecundn_ 

rio, mas que será. apan:as o meio de -"C a pu m r a, apú'.dã·o inteHectu.aJ e a somma 

ele conheclm.entos qu,e :possue o matricu lando sobre os elHnentos ba.sicos da. pro

fissão a que se destina. 

'E&~a aptidão ,não é nem :póé:c ser ·uma co•usa vag>t. Ella deve ~r entenel iu ,t 

na capll:c:ldaele que adqui-rio o a:ummo dwraonte o cu rso secundaria que fez. 

Instituir um ex·ame nessa.. condições é •buscar-sc ape.nrus, \n ,lir<!cta•mente, o 

que o alumno apren doeu no ou 1·so secunda.rio. 

IE' Instituir um tribunal r.e-vii'>Or dos ~stuc:o- f~itos no ctm-so secunclar!o . 

IE ' cl<~tro q ue esse alumno só pód€ " .r i·ntenroga•d-o sobt•e um a doas segui•nt~s 

ord<Jn"' de conhecimentos: a sua aptidão ou é r..purada p~>r pcrgwnt:es r~la•tlvas 1\.s 

suas ha'blid:ltações primarias ou .,,ecu.nda.ria" ou, como diz 'O pnvjecto, sobre as no

ções q-ue po<S•U>a sobre a OO•rrei-ra >~ que e de tina. 

Já se apresentou aqui uma e<m<}nGa, com 11: qual conc.()rcla, tcnel~n,te a ,;uppr;_ 

mir ICSta .ultima •ex igencia, qu e seria r·<Ja! mente .a,bsurda. 

\R-espondendo a um apa:rte do Sr . Affonso Costa, di z que esse ex{lme de a 'L 

misaão consta de dua, partes : .na primeira·, ex•ige-se prova ele ~t<Ptielão in Jle

ctu-3J, sem C.izer com·o deve ·c-r prova<11a; na segu1.11<la, e..-xige que o a·l•um~no {h·

rn onstDe ,ter conhecimentos sobre a profissão futura que vai abraçar. &;ta parte (> 

que combrute. 

Este alumno mão póde demonstrai!" conhecionentos s.obre uma profiSt<ã.o que 

cl.e vai aind a es tud·rur. ~ .e caso é ocioso o curso a p·rofessar. 

1.\J'e'Ssa. .pa.rte es.te a-rtigo el o projecto •não se jus ti.J'ica . !Pergunta.: é acceita

vel a exige.ncia ele provas para s e a·purar a aptidão intell ctua! d'O matricul·amclJ? 

L'l<~ttura1mente eJ.le mão vai ser interrogajo sol>r<J rodo o conj.unto C:e conh•· 

··' Í.TII'IIl tos hurna.noo, mas s-obre o que já estudou. 

'Só disso póde da r p.ro vas de apt idão. ?'lesse ·Exame p~.e ser i•nte.rrogado so 

b-re mat<Jrias que j á colUStitu.iram o oonsc secunda rio. 

tL<=bra que o lea<lr r e ou lr ' Deputados, em a,partt'S ao r. 'jrgilio -l e 'Le . 

n~<-.s, <'liS!Se.r<!lm que oolc: exanw não é d~.,;tinaclo a in~tituir uma rcvi..<ão do qu " 

~e fez no ensino sccumdaTio. 

LPouco tiro porta que ellc exista •nn .todas ac t~co~L1.S. ·en1 a reforn1a dt""•vc :Sei' 

frita 'Parü conrigir as co usa .. mal f'eitas e pr.-cncl)eo· fa ·ltas. 

!Port.-1nto, não podendo ser apuro ~ a aptHlão i.ntc-llrctua.\ senão po.r um cxa

m·.:o nOivo, erubo ro gcr~!, sohre -o qtte apnetflê:eu no curso ~c.c undarip, a conclU!:fto 

t que oellc vai ser, por wma commissáo de um curso sup{'rior, novamente exnmi 

nad,,, e.tnbora em conjunto, sobr.e o <rue o.p.rC'Tlclou no curso õCCU·!ldnrio. 
Das d·uas um·a: ou ·?~te curso secu11dari-o for! bem feito e dcVP<tl m'<'rcccr fé 

.. tte.stl:ticl'OS clistri·lJuido.s e n&~'•e caso es tá provado que. o alurru1o tem capacic:acle 
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e aptidão in tellectuaJ e tcohnica, ou estes certificados não merecem flé ou os n o

bres Deputados eã.o os primeiros .a preesún.belecer, ·na ·lei, !L suspeição, a immora

Jid.ade do e.nsino secu.nd•a.rio, pro~ivel C'e uma revisão •peJ.as commissões elos cursos 

;;uperiores . 

O <'ir. ~inJ.etro ela ·Jus tiça lem·brou .na s·ua men10agcm , timidamente, a CO<ll

veniencia de ser sup1~rlmido o Intcnnato do Gymnasio acionai, es ta.ndo es·tc pen

m!llento viC'torioso por varias, emoen<las . 

Acha que, moC:erna.men•te, os !ntern.a.los para os oursoe g>•m-na iaes ;não têm 

e mínimo J~fc.sa. Cita, a esse proposito, o livro do Sr. IP inhe'iro Gu.im·a.rães, om 

que s e accentuam as in convenlencia.s da prom.iscmLdade doo intenn.a.toe, a começar 

pelo>5 altentados contra a hyg!ene •e .aca:ba.r nos Q'lie se comrme'ttem contra a m orai. 

!Falia g>enericam ente, s em se referir ao dnstituto a.Hudiào, que é de pr~metra 

ordem. 

A i·nstrucção não póc:e 1m·dar desacompa.nhacla da ed uca ção e est.1. só o or

gãr. domesúieo, o seio da fan1UI.a, pód·e dar. 

Cita, a rCS!Y~ito dos i·nternatoe, Ulll a pa g ina litteilWiu de IF'ial.hn de Al

meida. 

INatu•r.almente, se . .se un:i•r o internato ao exterma.to, o GovcPno providenciará 

sobre é' 'Si-tur.ção ·futu ·ra d·os .actuaes lon·tes d•a Qu eJ.l.e esta'Oel~oimen.to, garEJ:ntin•é:'o 

lhfs os diJ·eito.~ a.d·quirldos. 

Isto cabe ao outro poder. Ao \Legislativo cabe a.ponas dete-rminar as bases 

par{l a reforma I ' spci uwdo a iegis.J.ação em vigor. 

O livro a que se wefere, bL't11 como a Com.missão de Instru cçàla !Publica, ba

tem -se ardoro.samentp pela s·uppressão do concurso e pe1a substitu·ição c:·o cha 

ma.clo concur-so cl•e títulos ou pro'Va.s. 

::'-~"'>·te p&n to decla•ra-sc antiqua1do. 

::<lão está com a currente mode11na de prover o mi·nisterio pelo conC'I.Irso :le 

titu.Jas, que ~c r~d uz ao porov iln•e•nto das ea.G·eiras por um ;iury especial , o da·s CC1'11 -

grcgaçõE:..s, confluindo com a 1nomoeação do Governo. 

O projccto ~ubstituc pelo arbítrio governam ental o velho e so l11Cl o.s·o rcgimcn 

ela s e!ccção e da co.nctHTencia . 

Recorda uc:n artig·o do Sr. ~edeiros e Albuquel"que em respo tJa ao S<r . Pi

nhei•ro !Guimarães, no qual Q iilustre escripto r demonstra.. que, sejam qUJaes f<J

rc•m a~ impeJ·feições c:o rcgilU'~n do concurso, este é, uJrnda as··im, o mel ho•r ele 

todos os systemas. 

L'3egu:ndo ouve em aparle, doode 1901 até 19Ó7, d·UJ·a.nte s eis a:n noo , não Jwuve 

um s6 concuJ-so de t ítu los .po rq ue se diz q·u.e .não tem a•ppa.recido g·enbe ha,bill 

tada. ll1('6tc s entido . Pergunta: pelo simples facto el e crearmos este n QT O processo 

c: e pr.eenehi-mento do magislcrio, 6 {lU e lllão d• surg1r os oa,n d•i datos habilitados? 

O 'nobre •Deputado pe!a Bahia instituio o r g i,mc,n ma.i.s ou menos conciliato

·rio ou mixto, por meio de uma l'<DCnda jâ pu'blicada . 

Ta.mbem procurou o orador obs~t·v n r um cr1ter io médio m um artigo que 

lê, 110 qual admitte coono um dos meio~ de ;prov imento d o m agLsterio o concul'SO 

p&r provas ou titulas de !JabLliLação. 
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.Esto&belece co.mo regra geral o ocmourso, <:esde que fe..}tem pessoas habiUto.

Õ<IS Em concu.rso de provas ou tivu los, ou desde que tal-tem ·p rofessm·.es d-e cursos 

!Lv.res com ho.·bili•taçõPB d·e m.ais <l·e tres a.nnos . 
1Pelo seu su Jy,,titutivo , que neste ponto aproveitou as Jdéas do \Sr. L uoncio dt' 

Car vaJllo, é obwigaclo a encarar a ques•tão' C:a vite.lloiedad•e . 

Uia ·um ponto do tJrojecto <:om o qua;l ,não .póclu absolutamt>nte CO'nc(}rcl~ r : 
é o que Pxige que pó ,d,epo1s .de dez ·ann o· se fa·culte ao 1-E·n•te o dir.e ito da. vitali 
ciudac:'W . I sto lê pwfunC:amente 1njusto. 

Imag1ne a C.a·mara o .qu<: nã:o fará o 'Poder Ex•ecutivo, 11I11mido com o p<>d~r 

r]ue li1e co1nfene o .n. V III da JcVtr·a cL. .. 

Ao aparte do Sr . Teixei·m .Brandão ••es·ponde o C>ra,dor {]U•e contava com o 
~eu argum-ento : a ·falta ·C:e cst1mulo por pa·rte elo s·u'bsltituto, desde qu,e a vita

!icieãade l•l1-e f·osse con.ferida com a investhcl'um. ele oo:ti1eclratico . CP revendo es'Oe 

argnmento, c mo intuito de obviaor ás 1nconvenie.n.cias que este denuncia·, o ora 
dor, em seu substiotwtiv·o, estabelece .prErnios não só prura os· professor·~s como pa.ra 

os ~ l1111H!OS . A OwmaTa disp.en.sal-o-ha C: e ler- lhe essa pe.rbe ele seu t·r·abalho, 

perm•i t tJ.n.cl·o - lhe q·ue passe a reterir-se a.os Lnstitutos equlp-ara.<:los . Conbra ell~s 

se tEnl levantado ·tuna grande grita , e essa. grita foi, por asslin1 àiz,ew, concreti 
zada •na enq uéte ·c'Le {]Ue o ex -M>nistro ela Jus tiça, o S·r. Sea!bt'a, en.ca r.1·egou o Jl_ 

!J·3t.rarJo collcga, Sr. DunS'hee ele Abra:nche.s . E' verc:•ade que n•o ()msi.no secuJ1Jda 

rio têm-se dado os escandalos aponta dos .naqueJ.Je e em outr~s documentos ; mas, 
clc.'lSe.s •escand·a los, que a-tt1ngiram os proprios insbitutos officiaes, como sB vê do 

pr im eiro r,e Jatorio elo 18'1'. :v!J.n!Jstro .c:a Ju stiça, quem 1é o culpado? (ApiCLJ•tes.) 

A culpa é elo Go·ver.no, não punind-o os ·que il!udcm ·a lei, o·u scia·m os trans
gressorEs os seus fi'scaes, ou se.ia'In clles os i-nstituidores dos collegios eq.u.ipa.ra.::'<JS 
o:1 tS·e.iam ellcs os -clirec torcs elos estabelecimentos officia·es . 

IPergunl:ü: qu-a'l foi ·a,té hoj e o fi-scal pumicl•o por Bscamdalos que lhe cC>mpe
tia eohtb.Lr? Q1ua·l fo i, .pelos escandalns dt>nunci·ados, ,o col.Jegio q•u•e fC>\ multa

elo, suspenso ou fcchado? Que o orado1· saibil, nenhum . <Entretanto, se, ten ~lo 

como te-m ti·cl-o co1nhccimcnto de escamdalos e postcrg.ações ela lúi, o IGoverno ;pu 
ni.,<Oe os T,espo,nsavcis, certo esse exemplo fructl Ncaria, c~hlbin cloo abusos q.uú n<io 

ficariam iompun•es . Nã.o o fo.z.endo, d!ésêe q•u•e a c rhse se pronu·ncia póde- se d;lzer, 
.1 :~-ovm~n o conco.nre pa·ra aggravaJ -e. e ê, por -elJn,, o unico culJ)ado. 

~'"'<.ssa ~gora a considera r o dispos·htivo ~' cru~ se à iz: 

« A0c~ rstabel<Cci.mentos cl,e e.ns1n.o s uperior ou sc;:u.nclario, Iundado.s 

)Je'lo, Esta<los, poderá o 1Gov€'1mo, ouvind:o o ConscJ.ho ele •Instroucção, con

cecler o.s l)rivilegios .cJ·oB estabeleciment os re cl-era.es cong~neu·cs . >> 

O ·(}racloor lê ocrtros dispositivos, ocl.cf·1nhnclo ~s condições dessa ccme<:.ssão i!e 

)ll 'i l'ilegios; 1'. co.ns i•GCl'a'nclo-os cli~wte elo •esplrito que lhe J)arece domintmte •no 
pro.iecto, lembra que, a in ela •h a :poucos clia,s, o nobr.c Deputado Sr. José IBoni
facio ll~fenclia d·a tribuna a ·officialização elo e nsin-o, d·outr ina que transpar.ece 

dcss'ES trechos elo Pt'ojccto. ·Per gumta, pois, ao nobre Deputado -e aos C:ema.is illu.s
tJ·ac~< s membros ela Com.missão se é ve rcl a·d ser aqu.e).]e o intuito de tnes clisp<J-
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sitivos? A quem é que se <lá a {aculda.C'e da equiparação : a todo~ os es tabeleci 

mento;; fundados por pa·rtlculares, .por associações, pelos gover.rws loca€.5, nos E s

tados, ou sómen te ao;; es ta•bel•echnentos .fu·nda<1os 1Jel<Js Gowwnos dos Estados ~ 

( T1·oca111-Be mui:tos apa1·tes.) 

!Não pód.e absolutamente ooonco<rdrur com o qu.e quer a 'hoJllraoC'a Comm.issão, 

pois o que ella quer é renega,r oonqulstas dá f>eitas •na·quellc sEm•ticlo . !Po-r isso , em 

seu subs.tltubivo es•tende a tod;os os 'CStabelecoimentos, ld·e }Jartiou•kures, de associa 
ções c el e Estados, o diyc.i to da equ iparaçã,o, ê.esde que e rejrum pelo regulamento 

offlclal tede:rol. Já é, do seu :ponto de vista, essa obrig·ação urna Testricção á l!

bcr<1ad e do ensLno, ma•s rulnda <assim o que q·uer o are.&cn é amda •etn fa-ce da de

masia que quer a CommlssiLo Q·uan to a .o <ensino seou.nd~:rlo; •qwrun•to ao ensino of

flclal superior, po1~é.m, o orador va·i mais longe, e autoriza·, i!ml seu swootitubivo, o 

Governo a •extlJng·ul·l-o gradualmente, depoJs de passados cinco arunos d•a C:ata em 
que lfôr promulgada e. refo•rma . 

Se pudesse •refO•l"maT, diz o o.ra~d•or, re f<>rmai'Í!J: t udo, a PI'1ncipla.r pela Con
stituição, cujos di. ·positiv·o;; sobre tnmr ucção alrterlliria par fOrma que expõe. 

1Progre<':1r, d-iz tS . Ex . , 'é muitas vezes voltar !!!traz; e voltar a traz, no ca~o. 

ê conse.rva.r o que já se obteve, em ma-teria. <l e enSiih•o, desde o te-mpo do Im;pe

rlo, d-esde fi: lei de 18 7 9. 

A apartes de d.i\'ersos S.rs. 'Depuia<los, o oradQI' pergu.n<ta: ooc•eo está no pro

jecto disposição que .estenda aos estabelecimentos particularC\S o d.ireibo da equi 

paração? Omittio-se deliberad'nmente essa a· ·pooição, e em lugar 6e1·la se dj~sc 

que 18quella ll'ege.lia só pod,eria ser conced·id·a ·Mlls estabelec1mentos fundados pc .. 

los m:.• tados. !E' contra isso que o or!l!dor se msuo-ge. 

A ve~ha q.uestão dn libeo~ade do ensino, q·u.e envolve, não só este aspecto do 
problema como .tantos o u-tros, é {)Jas que se 'J)OdiCtlll cha•mar olassicas e qu·e ho je 

t odo o mwnd<> discute; mas, e.mf!.m, é uma das questões gerae.9 que estão Bem 
pr~. un varie.velmente, •no f.u·ndo .de todo debate. 

E m•in g>uem póde se fu·rtar a fazer philllosoph1a so·b.re os factos, â.s vezes su.b
al ternos. da prop.ria vida e da vida soclal. 

Na id!l!de média, no period<J da civi!lizaçã.o rurrtiga, niong>u.em ouid·ou de res

tringir a •l1berdade do ensino. EIJ<ó era ~1m dogma ; ella existia c<>m absoluta e })!e

na conformidade com os usos .da época. 

!Lendo ·um livro mu.ito bem feito, Lo Libé?·a.l~w~>e, de !Emile Fa,g>uct, IO·ncontrou 
urna ap.reciação a•dmirave! no capitulo rel<ativQ a.o onsino. 

O au tor faz esta observação muito i-ntereSB'an·be : t«a Decztwação dos DiTei,to8 
ao Hornen•, feita 'Pela 'Revol·ução ll!'rMJceza, e q·ue enumerou var.ios d•i.rci!tos, vrur1as 

ga·rai~tiaB da liberda<:e hmni!Jna, não '€1D•umerou, entre taiiJJto, e. li.bendadc do ensLno, 
porque esta :vreexistia , n•unca fôra posta em d•uvida: pelo regianen ID1eàdeva! e pelo 
reglmen absolutis ta ou mona rdhloo qou e a elle sucood'ea·a. 

~os ve.Tias assernbl€a-s u·evolucionarias francezars fui que depois se crea•ran1 

as tres corren tes r elativas á. Ube-rd•ade do enshno. 
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Uma deJ.Jas era a conente ·t·adica.J, que queria a i•ntervençãu do Estado a todo 

o t1·anse; re.sus.cHava até certo ponto a 'VeLha conce,pção «partia ta do Estado -

omnipotencia. Esta escola teve r:omo chefes os radica<!B mais pe7i·gosos - Robes

pierre, Saint-J ·ust e ouh'OS. 

U10a outra corrente, ra'<li~l no sentido opposto, nã!o queria de maneira alguma 

a. intervenção do .Estado; teve, como seus llllais eminentes patronos, homens da 

osta.tura de IMirabeau e ~1e Ta·IJeyrrund, este ultimo, como a Cnmara .sabe, :ve;:da

delro estadista, ' 'e rd•adelro e:.pi ri to pratico, que não quiz mais do que ~.pp!icar 

ao novo regimen francez as conquistas. as tradições e os princípios já consagrados 

pelo regimen em vigo;:. 

Um'<l. tercei·ra •corrente, che!1ada por .Danton e Condorcet t?f'tabe>lelcia o regimco: 

wixto, o regi.men conclliatorlo, ma s limitando ao minimo possível a intervenção 

do Es>tado. 

A IC On'V'enção, creio que •no art. 300 da sua •Constituição consignou, expressa 

e insophismavelmen.te, esta liberdade absoluta , no sentido em que venho ,prégando 

e ·no sen.tido d·e qualque;: indL,idu o, qualquer corporaçã'o, qualquer associação . 

poder fud!ar, · livremente, escolas perfeitamente iJguaes âs do gaverno e ·elos muni

cipios, com os mesmos direitos com ns mesmas prerogativas. 

A obva da Revoluçã!o Fram.ceza , •porém, baf.e]-a:da '])elos sesu p,,·J.nci,pa{'s ÇSJJi

ritos constructores, f oi completamente mystiftcada por uma ty;:a·nnia que qut'ria 

t01ma r conta de tudo, da alma e do corpo. não só da nação fr.anceza, como elas 

ou tras naç.õe-5 que cahis~e;n1 delbAixo de sua CS]>a:cla. iiDra a olbrn rn.:l!poleonica, essa 

tevrivel obra que quiz submettcr o Estado. a Mcola, a 1greja, â. sun omniscit'ncia, 

â sua omnipotencia, .ponelo-o.s ao alcance de suas menores suspeições c de B·cus 

meno;,es gestos. 

A Ca.maJ·a conh ece as paginas elo segu•ndo volume do Regimen modct"?Jo, de 

'.raine, em que o' a.Jto espirito do eminentissimo critico descreve o que foi o infernal 

RPIJlarel•hQ :rra,poleonico. dooninado pelo offici!IJl;i,suno, em que menhuma irn'Lcirutiva, 

nenhuma legitima expa n ~ão clR força indifVLdua'] .s~ podia manifestar, .sob pe :~ a ele 

causar S'USipeiçõe-s á tyrful1mia, ao cleslJ)obismo, em quo tudo fni minuciosa.me-ntc 

regulado,. cleixRnclo as escolas de ser vastaR officin.as de lraba,lho pacifi·co r livre, 

para se transfo~marem em outras tantas casernas, em outros tantos quarteis, obe 

decendo â. voz de um só homecn. ( Jl!uito bem.) 

Da obra napoleonic• , infernal neste .sentido, embora geni.a.l, po1·que tudo q·ue 

Partiu dnq uelle homem foi genial, mesmo ·no sent1do da mnxirrn·a destru·ição, da 

obra 'll.a.poleo nLcn para cá, a l' rança e tod·oo os po'V'Os do Occldente teem vivido 

a oscilla1· entre esta concepçã'o elo Estado gmu:lar>rne, do Estado professor, do 

Estado pad~e, do Estado Providencia e a V'l"lhn concepção liberal, já nutrida pela 

Idade ll\1l~dia, ta 'l imentada e brufeljad•a !Pel.a.s me!U1ores correntes cl!as assem>bl~as ela 

g.ran.de iRevalução F1ranceza. e 'hoje in<:onbes•tavelmente aroeita por. e-spi•titos mwis 

altos, na E uropa como na America. 

·Alista-se fra•ncn men.te na segunda escola, sem temer, siquer, os perigos que 

dizecn, .hão de advir, para a 1Reputblica e para o esp i;:ito leigo c1e nossa .civilizaçito. 

da concurrencht ·religiooa. 
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1 tra .a absoluta Um dos grandes argumentos, na Europa e aqu mesmo, con 

t , departamento da actlvidade Hberdade ele ensi·no, contra a entrega ele OC•O esse 
humana .ao liv·re jogo <las força individuaes, é que as o~·dens religiosas, melhor 

apparel•hadas ,pa ca as l'u t>~s ·à o ensino, podct·ão to.mar a dea•nteira ~ apossar -se delle, 

convertendo-se .a instrucçã!o eun seu verdadeiro prlvileglo, em um monor>olio odioso 

e exolusivo, que amc.açaria , o lapa r .pelos fundamentos o grande editlcio ;.-epu-

bllcano. 
Não ·tem esta preocupação. CoHoca acima de tudo a liberdade, dentro da 

ordem. Não te-m medo do ~nsino co·ngrega.nista. E' filho de um Estado .camo o 

Rio !Grande do Sul, em que existem actualmente, por toda a parte, estabelecimentos 

dP lntitl·ueção "ecundaria e prlunaria , mini;trada po~· ord~ns religiosas maristas, 

luza ristas, jcsu itns te outras. 

A Cama.ra sabe que, por toda a parte elo Brazil, o ensino ministrado .por essas 

o1Uens está se alastJ,anido, ·graças ao phenomeno da i mmigração elos frades e 

padres ele ordens regular s expulsos ela França, depois q.ue se estabeleceu alli o 

formidavel duello, que mansa e criteriosamcnte soubemos afastar nos >primeiros 

llneamentos da Republica. (A~wrtes.) A nullificaçã!o a que se Nfere o nobre Depu 

tado pócle dar-se, sl nós continuarmo.s n. affronta~· o texto c(}nstitucional, ma11-

da·ndo receber arcebispos .nos portos ela Rcp ublica. com salvas e descangas, a!}Cnas 

aàstrietos PC'las leis ás a'Utorlda:des da Nação. e praticando outroo abusos não 

menos graves (apoiados) ; mas esta nullificação não se poderá dar, si mantiV'!!rmos 

a llbcrd ade, mão s6m~nte para nós, mas tambem >para os padre . 

Bwtamos os J>aclres, s.i pudermos, m as dentro elo regLmen ela ·l'iv~·e conour

renola. 

Gustave 'L e .Bon, na Psyohologie ele !' E'~hbcat·ion, .Uvro ma•gnifico, que resume 

em varios apan•hados ou .syntheses toda a vasta. obra ela enq1bête parla-mentar àa 

commlssão franceza, tem um ca,pltulo exa,cta,mente intitu•laclo - o e?~-Si?hO congre

ga•~·i.sta - em que aponta um exemplo edif icante. HaV'ia uma escola sustentada 

por cong;:eganJstas em Na•ntes, .na França, que tinha 600 e tantos alumnos. A 

Rcpubllca 'Frlanceza entendeu deV'Br offlcia:lizar essa eseola, avocar-lhe a direcção 

e ella perdeu logo 40•0 e ta•ntos alumnos; ficou recl uzida a 200 e ameaçada de 

total maufragio. O I'Cgi.mcn da l'iberdade edificou-a; o regimen officia.l matou-a.. 

Entretanto, talvez 80 ou 90 por cento elo pessoa.! docente francez continuou 

entregue, mlio .ago:a, mas até então aos congreganistas. Por que? Porqu~ 0 padr'C 

sabe ensinar? !Não, não é por isto; é porque, além de ensi·nar, tem ca.pitaes e 

póclc fundar verdadeiros synd•ldrutos pa·1.1a explorar o ensino, como outro qualquer 

serviço. (Cil.parte~~. ) 

Si os particulares não po<lem ;por si Sós, dsolaJdamente, bart:e.r o ensino ..:!On 
gn•ganista, porqu e não o;e reunem, não se congrilgam €m synclioatos e associaÇões 

poderosas? 

Então o dinheiro só pócle servir paril!J as avenidas, para os bonitos palacios 

c para outras sumpluo as demons trações da esthetica nacional? ·Pois então o 

povo, e01ll1penetra<lo de seus dt>veres, uma raça que está ]Jerfeitam~nte compenetra.cJ,t 
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de seu fu.turo, não ,póde preparaT ainda mais solida.mente os seus ali-ce~ces, não 

pócle desigmar 20 0u 3•0 .por cen·to de suas renclas para vppôr ao en.sino congre

ganis ta o e nf'in o re igo, solidamente ot,ganizaodo? 

N ão podemos fazt-1-o, dizem alguns. A:h! si não podeis 'lutar dentro da esphera 

t·lta lthetXIall e, entã'o oconfessae~vos r endido:s; então. dos males o menor; que a 

mociodad~ r eceba pelo menos uns cNtos con·hecicu entos, uma certa in.stl'ucção nos 

csta·belecimentos qu~ lhe abrem as portas. 

Mas, não. CQ<nfia nos recu·r os inesgotav.eis, nos intrínseco e maravilhosos 

rccu.rsos do espiri·to cl.a i.nioeioativa incl ivUd•ua·l de'Iltro Ida liberdade. 

O perígo elo .congt•eganismo é mais a.pparente e provisorio elo que real e per 

mamente. 

El1e h a el e passa r. A R epu):>lica, que j â. estâ. res olvendo em paz, com profícuo 

trablrul•ho tantos outros prob'iemas ela s ua t~ :mini straç,ão e (!e sua vUdla inte:·na, 

ha d·e o·csolvet· <tambem sa•bia mente ·o IJYI'dboJ.ema do ensino; mas ha de r esdlvel-o 

dentt·o da liberdade. Não póde com.prehencl er que o ensi'no secundaria neste oaiz, 

si a !abra odo :projec to vingar, flq•ue ads•tr.io to a 21 estahelecintc>:nrtos gymnasia~s 

ou s u;pet·iores el e cada um .dos Estados el-a T<1ecle ração Brazileira . 

:\Tão; abramos as portas ã. iniciativ-a particular ; f uncloo1-se collegoios em torla. 

parte, nas mais modestas localicl nd ·e<>, bem como nru capi taes &os IEsrt&dos . 

Bas.ta que e J · J ~s obf!Jeçam á -cli-recçã'o dos al rog.rmmas, regulamen tos c .J eL~ elaborados 

por esta Cla«a , fi el e honestamente app!i,caclo.; p'clo ·Pod er ·mxecutivo 1.1a Rcll'U b lica. 

( A~Jar loe~.) 

:Lemlbra bem o nobre Dep uta<'lo . J â. ti vemos colleglos livres lcl<e que sa·hiram 

as primeiras men-tallclacl ·eti ela nossa nacionalidade, co ll<~gios livres cme prepar.a~am 

gerações do 'Brazil, q ue pod·em facHmente pedir meças á geração contempor.a nea. 

Por qu e não havemos de v<>ltar ao meS111o ~·egimren? 

Por que havemos el e indirectamcnte, so.phisticamen te, po:· melos insid iosos, 

im[lt'di r a .pJ en~ er·florescetll<cia 1,Je um regitmen de liberd.atlc? IPOr que o ·projecto 

não fo i re(iigido nestes termos - os it"'ltittttos c-r~aldos 1tos Es t ad os, c não p elos 

Estad.os .• pawa mel•hor occul ta.r a s ua intenção, que é impUcita? (A1Jm•te~ . ) 

- Ah ! Então que querem VV. EEx. ? Querem, desde jâ. estabelécer à pl'ion 

que o Governo de um E s ta do póde ter competencia para crear u m es tabelecimen

to de ensino secunda ria ou s uper ior que obedeça, a todas as regras el a pedago

gia mod et,l a, e a rbilra 1·iamente negar, por exemplo, a uma a ssociação in tell igen

t iss ima, que possa fon11ar nos E s tados um es tabelecimento mil vezes 5'l1Per ior 

a o estabelecimento offi cial ou estadual, o d ir e ito ele fundar congener e estabele 

cimento? Si não é is to, mand a a justiça qu e se recon·heça a esse estabelecimento 

as mesmas pt·erogativas e direito~ que se concedem a os estaduaes. (A1Ja1'tes. ) 

O nobt·c D epu tal' o d iz que o cnsi·no é liv·re, como si t ivesse. etn u m cluello. 

a un1 •home1n aqu em anHHTafiBC as tmãos, deitasse ao .chão e entregasse uma fnc~: 

def;-n da-se. Defender-se como, s i a Commissão tel e Instrucçãu começa por manietar, 

DO I' cerce/\.1' o .ensino li vre, por estabelecer um •mondpolio odiento, um -exclusivismo 
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n ntiprubhlco pam os co1leg>os furn dadoo pel·os Govennado.res d 'l !Estados? Seria 

en tão, senhores, mais uma arma na mão da. politlca officia'l. 
Yêde b em, notae, .Srs. legisladores, este novo aspecto da questãb. Ensino, 

lnstrucção !dewm ser mÍlllistrado;; indlstinctam ente :por ,gover·n<~Jntes e govermados 

bastando-·lhes !Provar qu ~ 1teem competencia, moraNdade e ,patr!lotismo (-'lpa.rtps) ; 

nã'o se 'lirnitrundo, C<mlO <~JCaba de dizer o nobre D e'J)u tado, não se limitanD o o Di

reito l:l ·e 0 dlffundir aos institutos CI·eados pelos Gover·nadores dos Esta;dos: 

E' contra isto que se insurge dentro idlos p rincipios ela sua escola. 

A hora está tel'mina,da vae concluir, com mais algumas considerações. 

Pensa, ocom Spencer e Comte, com todos os maio res espi : itos modern os, que 

o futuro, o progresso de uma naciona!ldade, não dependem propria e preponderam

temernte da inRtrucção. O principal patrimonio ele uma raça é o car.a.cter e a mo::.'ial

liclaclp e e~tes mão se a;prendern nos .livros. 

Em um do;; seu.s ultilmos llvros, o ·granldle edu crudor inglez tocava neste pon·to, 

Jlertlru-o com a sua. singela eloquencia po5itiva e dizia - que nruo é a irnstrucção 

que faz um povo grande; eHa a,penas o auxilia em .grarndoe va;rte. 

Uma Jnstrucção :bem dada fez da. Confederação Arge'Iltina. o que ella. é hoje. 

um dos primeiros povos dia America, um dos oo.vos, cu jas leis, regulamentos c 

monogra1p•hias ·em materia de C'Tlsino ·nós ·pd:lemos c até cer to ponto elevemos imitar 

sem o vão cspirlto de i"ngoi<'UllO, ou de pre'Vemções. 

O Japão, pela sua t:ansfor.mação meri[i ca. ap.pa recenclo .n o scenario munldoia.~ 

como uma potencia de prilll(' "ra. ord~m , é um ,prod'Uo to da. insbrucção, do ens ino. 

A propria Fra•nÇa , "a terceira R epubli ca., emsinada pela àurissima. Jiçã'o de 

1870. om que se disse que não foi a esplng,a.rda que a ven.ceu, ma,s s i.m o m es tre

escola. aHemão, a proprl·a Fra•nça, com o •rcg~me.n s~erissimo, que al·loptou, é mais 

um incentivo para a nossa acção aclmúnistratlva, para a mossa a•cção soc ial , para 

a nossa acção ind iviljual, sempre mais fe-cunda elo qu€ as a-nteriores. 

IConfda em que a. illustJ·c CommissâJo d·e I•ns·trucção {Publica, a quem apresenta 

o seu modesto substitutivo, ape'Ilas c01111o corn tingen·te, ou mais um e'lf'mcnto de 

estudos. ~e compenetrará da gravidaJd>e da s ua missão. 

EJ.I.a é com1)osta ele •homens jâ. ~xperimwta.dos sem va idades in!a;ntds, de 

reconhecidla. •capacidad e, que pd :l€m e d 'evem ouvir, não sómentc os reclannos Ida 

opirnlão, como as razoaveis discussões do Parlam€nto Brazile1ro. 

Esta Commissão iHustre tome sobre seus hombros, com este espirito desvnte

rcssado, desprcoccupado, alto, ·su1Jerior, ;pah'lWdo e.m uma esJ)hera eleva:diss lma., 

'tadas laS ad.ver ten.cias, todos os a·diJHivos, todas as ernenldas, todos os subs titu.ti'V OS 

que teem sido apresentados rnoesta Casa, estud e-os, vej a. si pócle ex.tr a.hir uo~n pou1co 

de meta.! IJ):ecloso deste minerio qu é a.p rcsC'IItado ao seu estuJdo de especütl!ista e 
tornc-><c digna. das bençãos e da gratidão ela ·Patrla, reorgArniz.a ncl o n nos·<o ensino, 

tanto qua•nto possivel, com o :r€speito •maximo da lüberdacle. que é o proprio fun

damento da ordem rnas IR®ublioas. (llfni~o bem; ?nttito bem. O 01·a~Lo1 · é 01Mnpri

menta<lo pelos coll.egas v•·esentes.) 
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SESSÃO DE 5 DE OUTUB110 

O Sr. Manoel Bomfim (*)-Sr. Presidente, é natural a minha timidez; e 

eu peço a bemevolenci,a da Crumara .para ouvir-me algm1s momentOti .nqunnto 

m~ oc<: uj, do pro~ecto d e re.forma doa instrucção pu b..u.~l. 

Trata-se ne.•te IWOjecto ele duas questões distinctas: uma que, a m eu vê r, 

é c~pltll'l - talyez a mais importa.nte das que, neste momento, intcres&Lm a J1B•c io

nalidade brazileira; e a outt·a - uma <Jue>tão que tem a sua importancia t·cla 

t!va, tma:s que é de interesse •restric to, .por ser mera.mente peda·gogica ou qlcfactica. 

Nó projecto que ora e debate apparece a idéa da intervenção dirccta c intmc

diata da União na questão .ela jnstrucçã.o primaria. 

E' a primeira vez que . c procum ·trazer a m~ção ef(iclt:.< elo Governo da União 

par,'l. a l·nstrucção ,popular; c é e;;se problema - da i'll&t rucção popuhn que, a ruim; 

me parece de uma icnportancia capital. 

Ao rmesmo t empo, o projccto se o.ccupa da. n~formn, da r eot·ganlzação ou 

remodelação do.s progra·mmas do ensino secundaria e do en ino ,;upcrior. l<:stn ~ 

a questão que denamino - simpLesmente didactica. 

Por isso mesmo que -~ .trata de duas q L:<',; tões dis.tlncta.s, e qu~ pela iml)OrtnJwia 

que não se poclem com'J)lll'R.r, é que eu preferiria que ellns figuras..<em em projcctos 

separados. Isso fa.cllitaria ma.is a discussã'o, e, assim, c ada uma elas que<stÕes eria 

tratada com o in•tereese e o cuilda<lo que <nerecem. 

Ocm.tJpar-me-hei pouco da segunda ques tão - da reformn on da •rNnodclacão 

elos programmas de ins tr,UJCQão secundar ia e in.·trucção ~· uperior, pot·que é as~um 

pto que já t em sMo discutido á saciedacle. 

PrecJso ao mesmo tempo (eu que fiOU no,·o nesta Casa, e i·nexpcricnte e desco

nhecido), justificar-me perante á Camant de vir in·tervir neste clebalc, inlct·vcnção 

que é uma quasi temeridade, uma ousadia. !Mas ê que j uMamente essa ques tão 

da instrucção popular me tem pa,·ecil(]o, semPre, a m:tis in·t~re santc, aquelLu que 

mais infLu e ou deve influ·ir sobre o d·estino do Brazil, e ·delln m teonho occupado 

Je oms tantement e. 

Ha dez annos, essas mesmas icléa;;, que o;ão hoje apresPntacla.- no '])rojecto, 

cu as deCend.ia procurando m ostrar como cria possível intet·vir o Goveor-no ela 

União 11a questão <la i1n tru•cçâlo .Pr·Lmaria, dada n illll'lJorht•ncia que ~l!la tern. 

Peço lice,1ça para lêr o que 'd·isse, e.n;tã'o, a esse respeito. E' um artigo publi

cado em ago to de 1897, e, po.- con ·eguinte, ha mais c1e dez annOo; (lê) : 

«E' forçoso ct·ear fortes .co rrentes internas de sentimentos c de idéas, que 

ligu~m os nossos destinos; e a base de tudo isto é a. escola primaria. O Impel'io 

não o •fez, e ·por isso nos Jeg0'\1 o Braz!! que hode temos, atrnzado, sem comp.rehen

sã.o dos seus destinos, sem vontades e sem enthusiasmos. Si não sentimos mais 

forte a. 111ecessiJd~de de remediar tamanho mal é 'POrque a tudo nas habituamos. 

( •) Este discurso é aqui, pela I:•rl!tneirn vez, .publicado na inte);'ra, ten.cio o 
or·ador confiado ao redactor dos Doe1~me11 tos Pa.r'ha.men.tares, as notas tachi
geaphicas em or iginal. 



-398-

Somos um povo sem t radições, sem corren te,; domin ante,; de opiniões, sem 

corre~lle.; sooiaes fortemente cons tituída,; . .A pa•· disso, estam o,; org·a nizados em 

Republica Federativa, s ob a fôrma a m ais la ta possi\··e• . Qu e nos resta fazer, " i 

nos queremos conservar como unta nacionalidade unica? . . . C:.:cat·, o ma i::; cedo 

possível, um cspirito p ublico; leva r a todos os a ni mas o sentimento d'El uma rP at r ia 

unica; M·l·nar, de un1 extremo a.o out ro do paiz, a noção de um Brazil commum . 

l!J o que está naturalmente ind icado .pa ra isto, de acLôrd o com a rnossa s ituação e:l!pe

cial, a 1nos'sa divJ.são 1P{)IJ'it~-ca e a dL.l3Sa cn .se social, é .J. c.se.:nvol vt-r, u~nlfLCwndo ,. 

naciO'Tlalizando, a e.scola primaria, - questão urgentíssima pa.ra a R~publlca e IYaa·a 

a l'atria. De CJUC .noti scr.vc ;Jecreta r o r egLm e.n d11s liberd·a des, s i nã o s a•bmeo• 

<:Omprehendel- o '!. . . A liberdade não tie crêa .pela vlrtu t.le uüriflca das leis : i'fll

quanto n maiori a dos brâzileiros não es tive r no cas o de comp•·ehcncler os seus 

direitos e deveres elvicos, só teremos o Gover no da Nação com o expre s ão de 

um poder pe.ssoal. O remedio contra Isto .e,; tá ex clusivamente na ins t rucção po

pul;n, capaz ue crcar o que se pôde cham a r um a alma nacional , luclda , sã, ca:·a 

..terlzada c for te. 

ul; Lu que ven ho recommendando não é novo em outros p a izes, nem atten ta 

contra as reg-n li Rs dos ele l!l ento,; da F ederação .H razilciru. T odos ·os .gov-ernos dus 

nações, cujas con dições política• mal" se <1Pp rox;ma m das nossas, lnterveem na 

o:·.ga·niza'ção moral c ·politica da escola ,p 1 imaria e contribuem largame•l•te pa ra a 

instrucçã.o popular. Ass im é nu •Suissa, na Allemra nha, na Inglaterra e nos Es tad·os 

Unidos. O que não conheço é pa iz, ontle o g·oyerno cen tral s.e despreoccupe, t ão 

absoluta.mcnte, du in:>ti·ucção .pr imaria como no B :·a-'<11 - n ã:o sabendo se o po~'O 

a,;p rendc, nc-n1 e •ha ~escolas, •ne.m .o que 'lleHas s·e ensina ; ntio ccxncorr.endo cc.mt 

um ~r l til ;para a l•m;trucçã'o do povo, ignorando, por Lnte1ro, tudo o que a isto Be 

refere. 

"Creio que não ha um brazilei ro, •com respon a bi l•idacl e, que endósse e •louve 

um tal ecstado de causas. Todos recon h~CeJ•ão que é preciso trazer um r<!med io a 
isto, c quanto a·ntes. 

«!Dá-se, entretanto, que o esforço a tenta r só p~de s er fe ito, por emquan.to, 

iond i r~cta.menLc . . AJdmiltte-se q.ue a Cons titu·ição repub•tioama a ttri boui·u aos Es tad<>~ 

t-odo o se;cviço de orga•n izaçã!o e mamutenção do ensino primar•o, e, mo momento 

actua•l, nLnguem dev•e cogltu r nu ma refo t,ma ·Co ns titu•ciona'l. P or isso e porque, 

para as providencia que o caso rcq ue:·, vale infi ni tam.ente. ma is 0 •esforço com 

binado, mtts Jl·vre e cs.pon ta.neo, de todos q ue teem o encarg-o da im s tru cção p ublica, 

do que a decretação ide leis, o que devemos fazer é procura r um m elo pratico de 

trazer para um accôrdo .ccmmum a acção Indi vidua l de todos que tmba·lhla m nesse 

mist.ér, - mesmo porque. ne~se PUI't lcula r de irns trucçã:o publica, h'a muit o que 

dnvldnr da cfrlcaci•a dns medi das legis.lat:Jvas .e el a acção do G·overno ser.n 0 con
c-urso da ln lclnt il'a pa r ticular e •collectl va. 

"Ainda me.- m o qua.n do a U ni ão rhouvcsse lins.r ripto entre os seus ·encargos a 

lnstrucção elementar, muito have ria po r faze r : seria p reciso fazer pas a r 11 lnst,-u

cção das I ls para as escolas e da s escol·as pa.r a oo costum es, - e, para Isso, 0 
Estru.lo nndn ·pó cl e. Pua es ta obra , é ,preciso ded-Icações e a maohina aclmlinlstra·tlva 
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é quasi sempt·e cste ril. Todo o -eg redo es tá, em que , clado que consi-gamos vencer a 

nossa pro.p ria inercia se concili~ a iniciativa particul-ar ~om a. a cção do poder 

central. 
I«1Por ora, só ha u,m tncio para attingirmo~ a essa aln1ej ada unificaç~io, car:l

cterização e nacionaliy,ação ela escola prima•ria - é o accôrclo voluntario ele todo" 

os !Estado.; e elos poderes da União. CumP•re prov cal.o e, penso, n;,o se ria diffiicil, 

so•bl'fl se r de imm ensas vantagen · para n causa dÍt inst ru cção publica c da segu

rança ela Pa>tria Brazilcira; vmntagcns que se m edem pela inteira li•bel'clacle com 
que cada pa.rtc entra no accôrdo c pclla somma ele 1ntc-lllgcncins, de esforços e doe 

competenc ias, que virão concorrer nessa obra comtnum. 

<<Pa rece -·mc que .n~th IHuvcrá um a só varcella dn Nação B t·a.z il c ira capaz d 

negar o ·seu ccmcurso a essa ob:·a salvadora., C'Ujos tra,mitcs são rrlnliva montc facc ls. 

«<magine. :;e que os podCI'0S el e tOIJos os Estados c os cht Un ião r l'SOlvem 

con ferir a um Cong1·e.·so ele pro(i. sionaes com~tente.> , adrede nomea<.loo; por cada 

uma das partes, a org'a·n ização elas tinses geraes 'Ja instrucç.ão '!)rim aria, dos p ro

gram mas eStcolares (c.scolas ")r ima r ia e nor,rnaes) c a ad~>pção dos li-vros esco!.a. 

res ?. . . T erialllos cons(~guido o essencial. Contra i s~o que se pócle objcctn r? . .. 

Que .é uma quehra tht autonomia do Es-tados? ... ·~ão; pois c!.les conconem livt·e

mente, ficando st'nhorcs inteiramente da adm i-nistração ele su•as escola . oQu ficam 

tolhidos Id,e p~·over o melhora men to c ,p ,·ogresso do ens ino pu•blico? ... Tambem não: 

por .Jm.tevmedlo dos seus rep resentantes el'les teeen in ioc iativa para n pro:posta elas 

l'eformas que ju!.ga rem conV'eni•en tes. D 'ahi só poder ia a d vir U<n bem: maior 

estabilidade na cocli (ioação elo ens ino. 

<<Se a tudo ·isto se jtl11tar n acção Ido Governo !Centra l, \'i•nclo <'m auxilio cl a.s 

zonas !mais po1bl'r:; do pn iz , sub venc ionnndo ~colas pl'im.rtrins, ma n l<:o.n do esco las 

.normlaes e escolas 1nodclos, cujos progTII.!tn1111as dcve.m Ret· os ul i?Et'OO~ formulado.::; 

'pelo congresso pedu~ogico de todos ·os Eotados e, no qual c-llc •teria representantes, 

teremos a União no seu verch dciro papel, sem sahi :· elas linhas con stituc ionaes. 

•«Icl:a um meio multo s i.mp·lcs c -na tura! d.e m·edir esse auxil io : é a r cl·ação ent'l'C 

11. r enda de ca da u·m elos Estaclo. e a cifra de "ua popuhação . . P·or ahi se pótlc 

conh ecer, •perfeitamente, aq ucllcs qur carecem do concur.<o :; a União. 

«·Estas iclêas que, estou certo, são suffmgaclas pela g ramclc .ma ioria elos que 

se inter essa m e têm competcncia nos n.egocios da in stru cção publica, entrarão no 

terreno da pratica ã. 'J)r'mcira iniciativn. -que se levante nesse sentido: a•g>grcmi n

dos os .que ass ia:n pcnsatm, c formulad as a..; basC'.'\ gera es, essa agg·.ren1iação sol i

citaria os orgãos dos poderes puibHcos d•os cli\"<'l'!l'Cs Estados e ela Un ião para que 

nomeassem os seus represenbantcs, com o compromisso i.lc acceitnrem as resoluções 

adoplftdas no Congresso clcssc;; m e,mos t·epresentnntes. 

«E ' tempo el e se fazer algumta causa nesse Mmt idO. » 

Dahoi ,para cá m eu modo u·e ve r .não se m <>d ifi cOIU . Depois, e<Screv<!nclo um 

li vr,; ~m que ·resum ia m eu modo u e pensar sobt'e os a.ssumpros c p rob lemas qu e 

rnai:4 interessam o Bras il, eu •chcgavn a ~tas con.cl•usões ...:.. o 'l'etnJedi·o >' f.ficaz pal'a 

a crise e para os ma~es de que nos queLxam os actua!.mentc é n rea'lização •'Ja 
instrucção pqpular, que effect!vamente não teenos. 
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Uma da,; criticas mais veht!mentes que soilfreu o projecto de reforma da 

instrucçã.o pu•b!ica, proéu•rava accentuar, 1jus·tamente, que l·lle faltam idléo.1S ; apre

~ entava- se, como .motivo da r epulsa por pa.rte dos ore.dores que o cr"ticav·am -

que e:; te projecto, sem reprt!Bentar o modo de ver (la Commissão de [ •nstrucçáo 

.P ublica, resumia apenas id.-;as (•o :Ministro, modificadas de algum a fórma pe!u 

pcr.s a mento desro mesma Commissão. 

Ora, Sr. Presidente, a mlm, q.ue me intere~o vi vam en·te p o.r eate problema 

ele 1I1St1·ucção popular, m e parece ser esta um-a das faces mais attrahentes, ou 

a n te.; wa i,; auspiclo.;as do projecto : é que elle, em vez de r e1Jresentll•r o peJU;a_ 

mc nto ex c lu sivo de um dos mem,bros da .comm issão ou o prog1·amma p ssoal d e, 

:.\lil>is tJ·o. r e-:. ulta de uma harmonia de vistas en•tre o pensamento Go Ministro, qu e 

todos reconhecemos interoosad<o e desejoso d·e re<õolver es.9e ,p-robl ema, e o pen

sauJ en to d a Cootmi.ssão. 

C que nós queremo.,; efft:c·ti vamente, .ne,.;sa questão, não é vidoria das idéds 

Lle A ou de B ; o q•ue cic.seja:mos é q·ue o 'Ü OVC!'no CI O li3J·asi.l ve1vha atbeonder a um 

ao;.-uoupLo que •ê d a tuaxuma impor"ta;ncia paru a· Nacão ; e qolle a sol·u<;ã.o desse p r fJ

blc wu bleja dac.Ua, ou p cl<> eneno s t3eja .tn iciada, q~uanto a·n.tes ; c e&a u.~LU• .. l.t.at.;av, 

num<t acçoo afficaz, nrto se .póde faz er senão m;;ciiante •Utna fCM111<l11a. h·a rmon.ica . 

clejnmos ·huma·no;; e rcco~theçamos q,ue nenhuma o•br a profícua se faz senão 

q ua n clo ttque ll<s que a too. de ree.J.izar ac r eC.'ita.m na eUlci~nc ia dc;;,a obra e 

1:a ufficHIOiu. d~~.:: seus esforços !Pe.s~Soacs. .::;e o ~-. ~\1in1stro do l nt.t r1u-r e .. ~r.a.. ul!bc-

Ju.:-o IC!oc a·ttend.:r a et5 te porob.l·em.a, e de. o treSOlver; se elJe tC'nl a esse tl'es-

p eilo não ,póde dei., ar ~e ter ) , as suas id·é.as , o seu pro·g.rwHnm.a ; se esse i!)ro

g r<tmtua nà>O é mais do que a conesponden·cia e o reflexo das op.iniõ·es COI'Il'ffi1'bes, 

porque •uão o a cceitar, pelo menos e•n !Par,te, na·q·uillo que e!Joe tem d•e exequlveJ.? 

J ncJ·.i;mina-t:>e o J)'t'ojec to ,poTqUe J:1c l n lta•m id!êfl!9 or ig1i,nues, qua·nrdo, aLiás, t1 

sua pnr Le mal.> importante, que ê a parte da colla•bo.ração ou intervenção directa 

c eff :chz do Go·.- erno da U nião no prdblema de instrucção primat·i<~, ê indub i,a

vclmcnLe Ol'i:;inal. 

R ealm ente, é a [)l'imeüa 1·ez que, na llepubl.i,ca (c me~mo n.o lm,perio) vemo$ 

u Go ve rno Cen·tral do .Brasil querer intervir, querc.t· concorrer P<~wn a ln;strucçüc; 

popu ar. 

Não é ot·ig•nal a iuéa em cs i mesma , por9ue oou a difficil &<··ria e>n.cont rwr mn 

q Ja :q-H' r obra hutnana. ~1ma 1dléa a.bsolutamente original. Uma id'éa orlginal qu~ ~· 

t~ ize r - J)C l1\5atn e.n to cxch1sivo; novo, '.l)roC:ucto specitico de utna nl oflloa.H<.I.a d.L 

1:\'unoca s eria o C<JSO de ·um projec to de lei, vorc~uc, em :ta-l caso, a idéa· a.n:l'eS de s er 

o ce ita -tCI' e d e fa:ocr o seu camintlH>, teve de passar· pcl•o •res·p ctivo estagio <h:l 

}JI 'OlA'l ga.ncla , que preceC:e ~!l tpJ~ os proJectos d-e !lei. 

E' justamente porque o projecto 'rcpresen·ta uma eollaboração, ou , an·tcs, uma 

conm:rgencia de vistas entre a Comruissão e o Exmo. Sr . Ministro; é po tque, 

.em vez de ser lprodueto exclusivo de uma intelligencia, é 0 reflexo de 1-déas com

nmns a todOs os homens ·que se interessam 1>ela,; coisa<; .pu blicas do Braz il, que el!e 

me parece exequtvel - e ahi esNl. o seu maior merito. r es tas condições, decre tada 

a 'lei, modlficalda como fõr possiveJ., ella 'i>oder(t ser ex ecutada; não se encontrarão 
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os ob!ces <]u e er:cont rar<lllJ toch1c; :Jti !t' i::i, ouj a 11C'Cess id<ldc nã.o l·S tâ rec ~o.• t tlh·.: ici. 

na. cotu3Ci Cn \::!a 1pu b!ica . 

E ' verdade que, mesmo actualmcnte - em di ·cursos aqui c na propria expo

sição do Minist i'O (não no texto, mas em citações) , encont ramos opiniões que pare

cem negar ao Estado o uireito ou o dever de intervir directaCJJ.•ntc nesta questão 

d<l instrucção [)(}pular. 

São, por exe mplo, cita (:es as palavras do i llustre jurisco.nsulto, cotnm cn taclor 

un Const ituição .•da R C'pub.l ica, negando ao Es tado este papel ·de professor, c r eser 

vando-lhe, aP~nas, a fun cção ele mé t'o coad juvante na ques tão do ensino. 

,Fc!i·zn1 ente, C' tas opiniões não são ~1 cei tns pe:a. maioria da Conll!ni ssão. 

Ü problema dn inslrucção !)úpulai', nu,ma \l elllOCrHcia, é pOl' domais impor 

ta nte para que, hoje, a inda se possa cc11n sensatez ncgat ao Estado o dever Llf" in

ter vir nelle . Por minha parte, direi, melõm o, que isto constitúe um a das fun~ões 

pr imorcliaes e explicitas elo Estado mod<'lrno . 

. _-\fin1 de ben1 accentuar o meu pensa1nento e concorrer, com o me fôr possivel, 

para a elucidação ele a lguns pontos do projec lo, devo indicar o que vem a s~ r 

ensi·n·o pr-i~na~-'i·o, o ensino secun da ri a ~ o e·nsino ::;u.pcrior, e e1n qul~ co·nsitS te a J'unG

ção ele cada um. 

ü <:nsino !Primado é, QJor s i m ·E.S>mo, e 'p r i•nciJpa·lmente, o eJISino de a da ptação 

social; é, 'Pois, um ensino essenci ai11n en te cd u·cativo . 

Que é que o individ uo el eve aprenclor na escola primaria? 

Tudo .que •lhe é neccssa rio .para o desenvo.lviento ele s uas relações, no rneio 

den tro elo qual trllllos ele v ive r . .Por isto, o en i no lprimario elementar se resume em 

apre!l'.ler a !êr, escreYer e -contar, conhecim ento elo sys tema de pczos "' medidas, e 

ela instrucçii.o moral e civica , pois estas s ão as noções esscnciaes a toda pessoa, 

qualquer que seja seu desUn o e a sua m issão futura, el a mais humild e á mais ele

vada. 

'Toda ~reatu ra humana precisa sabe,. /or e escreve~·, ·como Inst rumento de 

relação, para fac ilidade ela transm issão ele seu pensaunen.to atravez do .tempo ~ 

elo espaço; sabe•· CO?htw· porque lhe é impossível clcsenvo.IYer a sua actividade sem 

posuir os olctn entos_ ~o ca·Icu lo; . e ter a 1nr. t?··wcção 1nora.l e civica,J porque '.:leve c o

nhecer seus direitos e deve res, sem o que não põcle v iver na sociedade; porr]ue 

Js t.o implica o clc-.:;enYolv itn ~:nto ele suas relações -1noracs cun.st:tntCr3 . 

E' cer to que encontt:an1os nos prograrntnas prima rios 1noder·r.,os n1 uitas ou . 

t ra s disciplinas que ·n ão C'Stas; a ta s é 1prcc·e:o vêr -com que espirito , e por que ra

razão, taes discipl inas são in cluidas nos p r og ra nt mas d~.'ls -escolas 1nodernHS . .El~as 

figu ram ah i , não -como Obj ecto 1cle ensino ou de instrucção propri aiD t en ,~c : nin gucm 

pretende, na escola prôo:na ria, fazer da creu nça um physico ou um chim ico, por 

exemplo. •Essas m a terias são i·n trocluzicla nos programmas }Jrimarios como s ub

s id io á educação m en ta.], porque, coon o disse o ens in o pr ima.rio é ensino essencia,l

mente edu cativo . 

A. funcção .ela escola primaria é ensinar ao indiv iduo t;Jdo aqtll'l lo que e!lc 

]necisa saber, qualquer que seja a ua missão e condição social ; e ta mbem eclu

car-l lle a inteLligencia., 'preparando-a ele todos os modos, para que a qualquer 
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nton1cutu, o lndl\·1 ... 1uu se pOcSsa ~t'I'Yil' Li t•ssa intclligcncla para desenvolver, es

<.:lul't:eer e orientar as s uas acções . 

A intelligcncia é o grande ins t rumento h;.~mano, é a act ividade realmen te 

hurnana, c cada utn precisa ie.l -a bem educada., afirn de que, a cada i ns ta nte, 

e!la p0ssa elucidar <lS difficuldcks e nece..;s1da•Jes incessa·ntes que a vi<la apresenta . 

Ura, essa euucaçàú üitellcotual, eBSa cultura da inre l!lgencia não st: I>5ô. e:: 

fazer smão 'velo desenvo'lvillllenlo pru.grc,;sivo da cada wua das fac~ild ades -

oo~ervaçãool analyseu racioctnio, tn1ag·tnação, etc. ; e, para is to, 0 professo r lJ fi

mario socuoHe-se do estudo de todos os .factos que dã.o ensejo a que a cr ea nça 

observe, metl!odise , sm1,; observaçõ€S, adquira as q ua.lidadcs du exp ressão, 

a ssim succes8lvamen le. 

São é oup-o intuito - nem poderia ser - o que , leva o proCessar, em uma 

classe eleanemar, de creanças de sete <l'-1 oito a nnos, a apresen ta r , á obser vaçà::> 

e ao e:;mdo factos de botaníca ou de geographia. l!.:l!e offcr ece , á üOsen ·açào fa

ctos elementares, que seja.m accessiveis á comprehcnsão das cr~anças jus tamente 

Tia.! e dt~cnvo~' t!" a~ f o.h: ...;1àarie.: d~ v o.:,~rvaçàu. 

E' faciJ, por conseguimc, uefinir o papel da instrucção pfima ri a ; m as, des ta 

dcfiniçilo resulta exac tamente qu e eL!a é a mais impor tante, do :ponto de · v is tn 

social e nac10nal, sobretudo n uma democracia . 

Parece-me até uma abermçào qae haja quem possa ter duvidas a este res

peito. 

Do momento em que, na organizaçã.o política d e uma nação, a sobera nia 

cleL"ou de s er exercida por um individuo só, e passou a s er ex ercida pela g ene

ralidade dos individuas ou odos c1dadàos, é curial, é indispensavel que es tes indiví

d uos se preparem para exercei-a . 

"'-'outros tempos, quando a soberania residia -no rprinc ipe, natu ralm ente eiJe 

se preparava para o exercício dessa funcçào; ninguem compreh ell!dia que um indi

víduo quizesse assumir o exercício da inteira soberania sobr e 0 povo e se encarre

gasse de dirigir os destin<Js elo paiz sem se prepara r •para ist o. 

Hoje, os destinos do paiz estão nas mãos da ma ioria, depen dem .ãa compre

hensãú que o maior .numero de cidadãos tc.m das n ecessida des n acionaes; é. po is, 

imln·csc'i1ndi1ve1 que .esta: n1ai·orht se proparc convenientemente . 

Ha ainda uana outra feição, um outro aspecto desta que<stão po.ra o quo.! não 
po·.,;sJ deixar de me voltar. 

E' inncgavel que cabe ao !Estado a fu ncção de pro~eger a os fr acos ; está 

1 "~smo ~st,1tbeleciclo C:c modo irrefutavel que os funcções p ri,mordiaes do E s tado 

1'\Üv as de defc.:-;a., no cxtC'Iriol' e no interior: a OcDesa C:a Nação ,c(}n.tra os inimi g-o 

<·xtcmo~. c a cl cfcs;t dos fracos ou a distribu ição da justiça, n·o intctior. Ora, q ue m 

m,11·s fraco do que a criança? .. . Pois não é defendei-a - o arranc-ai -a á ig.no

.antla.? ... 

1::\'i1o prevalece no caso, nem tem impor tancia, a allegação de q ue o indivi

êuo tem o d'ireito, se tanto qujzer, ele ser ignorante, porq·ue nã<J é a C•rianÇ•3. qu em 

por si esco lhe cs.se estado de infar ioridade men 00.1; ellc é icnpos·to pelfls çoncli-
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,;C'i es wciaes ou dom es ticas, superioras â. sua vontad e, qu·e a inda não exi.stc, ou 

niiv ·se .póde manifestar. 

E', '))ortanto, dever i nilluJ ivel elo •Estado proteger es.scs i'ndividuos, organica" 

mente e menta lmen te in capazes el e se c; efender por si; e protegei-os contra a 
mü~ •evicente das fruqu·ezf,s e degraclaçõc · - que é a ignomncia e o anal J>hab~

ti.·mo. 

:isto r ep rescn ta um ·ra piclo as pecto politico da que.stão. 

Con:Sideremo.l -a, agora, nas s uas consequcncie. s ccono~n icas. 

Ha quem cligü qu e ·neste momento são esses aFsu•mpto- - os prob:emas •co

nomico - os que occupam de mod·o excl•us ivo a atlenção dos homens public·•s 

elo Brasil. 1~ão · tanto ass im: o desenvolvimento q·ue se t em dado a esta questãr, 

elo en-sino, e o interesse que clla vai cles-per tan C.o, clem ns-tra.m qu e os uHJm e·n.s Pll

blicús elo -Brasil s~tbem di<scerntr <ts qu•estões que influem ou podem in fluir sobJ'C .. s 

cl~s inos da nacicmalidade; •n•n s oo m bem é vcrclaC.·e que tod·a a q•uc.•lão .politica ·e so

cial t em relações economicas, e que, qunnC.o nos inte ressam os por um problema 

ele ordem moral e social, pro.::uramos resolvei -o el e modo e. que d elle resulte o 

maiGr cC>nfot·to c facilidade no d€-senvC>lvimen to da vida. :vias, a•>nC.a quando ros

~eon '""' as Questões econumicas as que mais in te l'essassem , au d e m.odo xclus.ivo 

ocCLlpa ss em a attenção doo homens pu'lJiicos, sob o ponto el e vi&ta economico, a 

qut•stão el e que nos occupamos é tão importante como a que mais o fôra. 

!E' uiina vc-rcladc j.nc o.ntest:l\''C•l que o B roJ :ül é un1 ·paiz qu(' J1 ·:>~s·u c <'O Jv li-

~~i ,'. . fe~ i c · ·~ i ma . .;; para o progr·c~so m<1ter ial; é, cc:n r:;u.mm•1: t:cm pab: rico . Som o.':i 

ao f.TIC' tn o ten1ptl U:!Yt p ;ri·z que já .c onta 20 .milhões ê.c habitan tes ; n1as '' vcrdaJc 

é qoe, não ob;;tan·te a existencia dessas condições nat.uraes, propic i~s ao (; esen

Yoi vimd1to d :1. riqueza; não obsta nte essa avultada população, o !Brasil é um 
pn iz ele produc,ção restr.icta , pequena, acanhada e arohaica nos seus procOOBos. 

;porq ue? Ju stamen te porque esses 210 mil hões el e Brasileiros não estão prepara

dC's porn a viela economicn ln ten a elos nos.sos dias; g rnade parte (;esses 20 mi

lhõ,, s d e IB,rasi1cjl'Os é q uasi in.util, porque a 1nai'oria não t m desejos supe-r iores, 

q~taJ--i, nem aep irs..çõe., ·e ~n ão sH·be como ap~rovclte:l· e dirigtr n sua actividadc . 

Disse ha pouco, e ac1·0dito ter dito uma verdaC.·e, que a fo rça verdadeira

me nte humana é a i n.tell igencia. O hom c~m va.le pela sua ca,pac.idacle m entaJ , ~ . se 

!]llCl'OOlOS .apura•r o individ·UO, o que tetn0.3 a a<pura·r é n sua intellii·gencie , fu'i suas 

f orça .:; jn.tcHtctuars . Não podcn1oo protnovcr o c:es~nvolv.im en to de urn pa iz sendo 

l~l'l~parando ·OS i•nà.ivid•uos, tornando a população apta a .rcoJizar o 1progrcsso. 

l~êio vr..l·e a pen a ccrmm·entc, neste mom e-nto, em que n cli.:ous são des te proj·EC to 

vai tãq •add.antad.a, já, c qua.nc:o .as atten çõcs estão, pQir o.sshm diz•er, fatigadas, insL:; 

ti t· ne..,~ns con siderações geraes . Prefiro voltar-m~ d e modo mais immedW.to par:l 

o projee·to e c.;; tuda l-o em si, isto é, est.udar o problema da ini>trucção, quanto !lO 

t'StaC.o do ensino prima.rio, elo . ecundario e do superior. 

IFal!<t-Sc muito, r c.petida·m ente ( oe e. propria· Commi·• ão in Si..<;tc nisto) -

na c?· isr: c!a. instntcção 7mbli ca no B?•ets'il.. . na cleca,clencia do ensino -
1J?'imcwio, secun cuwio e S'ttprn·ior... Effectivamente, qua nto á instrucção prlm~ 

ria ha l.lffi'iJ. crise, não porque et:a esteja em clecaclcncia no Brasil, m as porqu e 
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~:ttl ca. foi de\"idan1cntc orgfinjzaG.a, 1 .. 0.L1Ue realmente nunca existio como de-

VE Ti. ('XiS til'. 

S<· comp..ll'armo.< as cvn 'ições C:a instrucção primaria de hoje .~om ás de 15, 

~O tli..t 30 annos atraz. não poderc-.. ·nos C.izer que ha. decadencia, porque não hav1a, 

..._ nt~Ld, in:5trucção p.r1nu1ria· bem orgrvnizada . O serviço cn..t pessi mo:.lm cn te Cento, p 

curttinúa a ~e r oual feito. Esta questão nunca parcc u a(}· h·omen.-; publicos do 

Br.a ·i!l coo1o uma nPcessida<lc priUllordial, que ellcs dl\\'eiSsl·m J'er3e>l v·:: r . g~ 

ago:·a , justamente, que \'Cmo.s surgir os primeiros ensaios C:e organização geral 

ela instrucção primaria no Brasil; governos loo:ulos, aqui no DiStricto !Federa l, n•J 

E stado <.loe S·. (['auto, no I Rio Gra.ndc é. o Sul. . . t êm Leito u m pouco .n-E ste senti:clo. 

Pel•< re~to do !Brasil, continuam, persistem os m.:•mos hab i-tas c tradições, a es

co.'as rotineiras, do outros tempos, coon os m esm os proce'SO.>, a falta ele pre
Dai·o tt·Chnico do 1pesso..:tl , e ll remuneração mesqui.nhtl .. . 

0\:to m e JJat·cce muito justo dizer-se que o ensino s upe rior no J3r-:lsil está 
nun1 l j( !'iodo de franca drcadencia, c que atravcs~,am·oc:; ua_n 11cr iodo de cr.isc na ÜlS

tr .. lcção superior . 

. \s condições de um r~mo ele instrucção ou de ensino, qulaquer que elle seju, 
JJáL• "'r po(~P·nl l't~r·on :1cccr e Y ri fica r .senão pelos seus rt~ul ta~.- o . ..: . Só pL1 o...cJ· i an1<~'5 

i.'iZt'l' que ha cri t' cffcctiva, ou '.'e-rcladc ira. decadc-nC::.i•a do ensin o 1:5Lhp·e rlor, sa VB 

n1edicus, o:s baC'ha.reis, os on~rn hril'Oi:l que as. nostSas escolas vãro prcl~(t rando e Yào 

rorllC'i.'t.'IH .. o ao .Brasil, na sua gcncra.liC:.rtde, ~tiYessem abaixo ela..::; condiÇÕL'S te

chnicilS q U1e o exc•l'ciclo de suas .p rofi-s~õcs ex ig·c . 

~· QU·.'l~i que uo~na calm.11nia dizer que os bacharejs, os medicas e os enge
nll<•i r os, qu~ t:ia hem dns no5;.: <.LS /Faculdades de ensino sueprior hoj e, sfLo meno::; 

lH'i'l)Hraclos, e menos aptos para o exercício das respccti\·as funcçõcs t\.o que os 
\.lU·: ~allja1n ha \lcz, quinze ou vinte annos. 

Temos ent re os moços urn g rande numero de m edicas disttnc ti ssimos, acl 

vogauos e cugenheil'os tambEn:tl muito distinctos e a verda de é que não n os fal 

tam profissional s, com os requisitas necessarios para as r espec tivas fun cções 

,Q ra, se as Faculdades superiores -nos dão os a d vogados, m edicas e engenhei

ros que as nosna" necessidades sociacs cxig m , não se p6cle dizer que haja uma 

ueoodcncia, uma desorgan isação completa do ensino superior. Is-to não quer di

zer, entretanto, que este ensino no Brazil co rresponda á sua funcção integral, e 

que possa ser cO<nparado ao que ê o ensino superior n outros paizes . 

•C rise ha, evidentemente, na lnstrucção secun•daria. Innegavelmente o .en ino 

secundaria, como o temos no 13razil, ê 0 pcior possivel, <pode-se dize r mesmo - não 

existe . 

Se cc•npa ra1·mo o ens ino secundaria, ele modo absoluto, com a instrucção 

])l'imaria mpsquinha, como clla é, temos que reconhecer que as con .l ições elo en

sil~o secundario ainda são 111ais precnrios. 

·val~ a l)ena, por conseguinte, insistir e apreciar os motivos qu ? nos levaratn 

a esta clecaclcncia. 

Em vcrclacle, ha, neste momento, por toda .parte do mundo, uma cri se el o en

sLQ() seoundario; <por toda pm·te vemos prochmada a nec'·s~id:hl c d~ att• n<ler a 
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c.,sc problema. Isto deri\·a justamente da incomprehcnsão - do que 5l'ja e c:o que 

eleve ser o ens ino secundaria. 

~,. ão ha paiZ
1 

onde se apresen te a mais flagrante in co mprel ensão do ve rda tidt·u 

papel e ·Cu verdaJeira funcçã o elo ensino secun.Jari o, do CJUC' no B!'az:i. Si :t nos,.;a 

instru cção s ecÜ ndarin chegou a es c " tado é porque para nós. até il o~e. o ensino 

seeunclat·io é apenas e exclusivamente a inst r~lcção prepetratorie~ - p1na a entrada 

nas faculdades superiores . 

Si é nss im, s-i se comprehend c que o cn ino secunclario não tean ou tro obje

ctivo senão permittir a entrada el e alumno para as {!Scolas superiore-s, esses alu

n1nos, ou as respectivas fan li lias se esforçarão e trabalharão quanto f~r 1JOSsivc1 , 

para fl.tbrev iar c reduzir es·tc ensino, .levando-o ao minimo possin:•I. 

E' esta r ealmente a fun cção da tn'Strucção sec"Jn1àaria? 

Já vcu1os .qual a funcção da escola prin1aria: trazer a todo jnclivicluo, o con

juncto ele conhecimento:;, e ele noções que são indispensaveis n todo o anuncio , qual

quer que seja a funcção pes. oal . 

Mas,. nós sabemos que, entre os <.>lcon entos que co.mpõem uma sociedade, ha 

wm grande numero de i nclivi àuos que, pela sua profissão, pe:o gcn~ro ele vi da, t êm 

uma fu ncção social; cada acto particu lar, cada esforço n o desen volvimento ele sua 

ac tiv idac1e parti cular é, ao rn eso1o tempo, um acto de re percus~ão sociul se assim 

n1e posso C)l:pt·inlir, de suggestão moral c educativa . Esse individuo. no exel'c icio 

<la fu•ncção que Ih~ é pro.pria, ec;•tá influi ndo constnntemente .sob t' ·' a soci~ claac. Ort . 

nPstas con J içõe.s, taes individuas precisam po. suit·, além claquell p repal'O elemen

tar, primaria, que é indis pcnsavcl a toda pessoe , uma C"Jucação geral, CJ UG lhe dê 

a comprehensão justa, nitida , elas rea liclacles contcm poraneas ciO meio soc ial, m oral 

e politico, dentro ela época em que elle vive. 

O all vogaclo, o juiz, o n1 ed ico, o legislador. o fi.Jnccionario pul)lico . .. , tv

dos esses llon1ens que buscaram taes profissões, vivem dcllas. Vi \·cn1 dos r ec:J l'

sos que cLias lhes t raum . Mas. não <;e pócle co mparar a impo r tancia social des

sas existencia s cc11n a ÜllJ)Ortancia social d a vida. do operaria, 1do artesão, do 

ind iv iduo que, desenvolvendo sua activiclade, só de um modo remoto sõc inf•luir 

s obre a sociedade em •geral . 

Ora, a meu vet·, o que col'\stitue obj!Jcto ela instrucção secundaria, no seu 

caracter proprio c no seu aspecto geral , é jus tament e o - ser o prc1Jar0 que é ne

cessario a essas individuali dades que têm fnncções soci.aes, a Psses indivicluos, cuja 

profissão implica um a s ugestiio e uma influencia continua sobre o rneio social den 

t ro do qua:J e!lcs vivem . Ao m esmo tempo te m o ensino secunda tio funcçã 0 pre-

1)(11'cttol·ia . Não ha duvida que o al umn o ela escola de medicina, ou ele dit·eito, ou 

c1P engenharia, precisa de :.lllla certa cultura mental e u<n ce rto preparo gpral , que 

o IHl'bilitei!n a OJnprehensão das ~J isc ip}i nas Sll'lH~r iores em ' qUf' se va espeCializa r. 

Esta é a fa ce, o aspecto propriamente prepara to rio elo ensino secundaria. Mas, 

a fun cção capi t al ela in trucção secunda ri a é ·o preparo social, e por is o teve 

de nom inação de Hum.anf.Clacles. 

Ora, como já d isse, no -Brazii, tivem os ·sP mpre, a respeito de ensino secundaria, 

esta ''comprel1ensão· ~ de qu ~!! c resumia a instrucção 2Jrepc~rat-o1·ia, ou se ja. . o 
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conjuncto de conh~cim~ntos de q~te precisa o fu turo estudante de engenhar ia, de 

medicina ou de direito, e o.; candidatos, desde que essa é a noção geral, desde que 

esse é o caracter dado ao ensino secundurio, procuravam resoJver a questão com 

0 cninlmo esforço, facilitando-a o mais possível. E' por isto q ue o es tudant e, cujo 

caracter não estâ de todo formado c que não chega a prever os cffcitos des'a inco m

prehen ·ão, no desenyolvimento de s;~a actiYidadc futura, - é por is to que elle, 

~c· as cond ições, /OTÇa o exarne, e pouco lhe importa à e entrar ou pa.sscw pant as 
escolas SUiPeriort\S com um tJrrpcrro in&uffici ntc. o3Cm caopacidadc i•n tcll ectual par·t 

't simlllar a Yerdadeira scicncia; e é por isto que o ensino secun da rio ch<;gou a esse 

estado de degradação e dccadencia. 

Qual serâ o remeàio, por conseguinte, contra i~to? 

R c:s tabelecer, ou antes, <lar ã isstruc~;ão secundaria o seu verdadeiro pap el, 

c organizar os in stitutos proprios de instrucção o..cundaria, àesli.gando o seu à estlno 

ào destino das scolas su1 eriorcs, tirando- lhes, em summa, esse papel de ensino 

jJJ'C]JCWMOTiO. 

Ha .no projccto uma medida q.u , em parte, cOITCSPOn•de essa nc,cessidaàe; é 

4 ~los exames de a<~mi.!são, exigidos nas escolas superiores. 

Para tirar oao en ·ino secundHrio, no Brazi l, esse caracter de p reparatorio, 

fôra necc.>~ar·!o que, organizados os instituto• de hu,n•(l!Jticlades, os de ixassem 

a)' nu para esse fim. sem l·hes dar ncnhu.rn priV'ilegio, desembat<açando-os, de u m 

woclv co mpi<.·l<l. de .,.-cstibulos dm; c~colas supC:I·ioJ'CS ; e que as con.grega çõ~, ou o 

PI'~Jt'rio Go,·l'rno, Ot'ganlz.3~~c>m s exmne.s de a.clm issà'o nas escolas sup-eriores teoJn 

um tll'ogr·ueuma ui'Qquado. "xiginclo-sc dos ocanl•lidatos ati cond ições de preparo 

<tuc melhor parec sem ao,; corpo,; docentes, mas que se não exigisse a apre c.ntação 

de ai-testado, nem àe certificado, nem àe diploma de ensino secundar io. Seria uma 

forre rt'acção CO'nt ra. os c-ostu m €s actun~, l'('acçã,o forte, t:1HlS nccessarlia. 

Não quer i::;to 'diz r que as escolas secundarilhS, instituídas com o cara.cter q ue 

devem ter para o pra}Jm·o gera! nas juncções socictes, não podessem ao mesmo 

tempo preparar a entrada nas escola superiores; mae os ldous objcctivos se devia m 

distingui~· rbe m .nos programmas. 

Que .poderia llJOrvir dahl? 

Que a frequencia desse estabelecimentos de instrucção secundaria diminuiria 

muito. !Não ha duvida ~cnhUJua; mn , em compensação, esses estabelecimen tos 

<Criam procurados sómcntc pela s pe ·osas que quizcsfó c.m 01Jre•u'ler , que estivoessem 

-cC'n\"Cncida,; da cfficacia <' da necessidade do estudo ccum<lario. Com o .tempo, 

quarulo se fosse re'onheccndo a vantagem d~sses estudo e a sua impor tanc!a, 

quando se ~>ls~e que o preparo ad quir·ido nesses estabclecimemtos era efficaz, rec.:

.g ue-se-hiaorn os credites da instrucçã.o secundaria, c el!a adquiriria, no B razi !, o 

prestigio que deve ter. Parece-me que é esse o un!co recurso. 

T7atando de instrucção uperior, th·e de dizer, e creio não ter dito um a bsurdo, 

que é uma injustiça affi.rmar -se - que a ~nstrucção superior, no B raz il, estã n um 

serdado de franca e a·bsoluta decadencia . SI ju lgarmos a inst rucção su perior pelos 

~~us rl!suitados, não (! e sa a yerqade que se nos impõe. 'Mas, ao mes!I!o t em·po, 
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affirmel que a nustrucção superior, no 'Brazil, não corresponde, •Je um modo per

feito, aos seus intuito• . 

• Por tél: a a parte elo mundo, hoje, os e.stabdeeimentos de in st~·U>cção superior 
:lcsw.J·P nham ·um:t d UJ>la funcção: fuJJcção d ·e preparo Lechnieo, fo•manJo d.S 

gerações -e as camadas de bacharcis, rnedicos, engenh-eiros, theologos, por onde 

cl!e.~ existcJn, e uma funcção social, ele g1·ancle importaneia, que é a funcção de 

al-ta cultura scicntiüca, ele elaboração da seicncia. Todo esse grande desenvol 

vimento e pr ogresso scientifico, que nós admiramos nos paizes adea.ntados, em 

ver.dade se r ewlisa nos i·nst:•tutos de i·n trucção supcri·or . E' isso que não se d:~ 

no LBrazil. 

Por que? Porque ·isto não depende exclusiva.mente da yon tnkle elos corpos docen

tes: depende tambem tda.s condições geracs da sociedade. 

A alta cultura &C ien tífi ca é o r esultado elas condições intclle<ctu acs elo meio 

ambiente. Ella já é mclhoT, no LBrazil, elo que não o e~· a. 

Acredito que os 'llOssos professores, elas escola s su.pcriores, se entregarão tJcvo

t!\Jdamente ao exercício ela ua fu,ncção, não só a funcção docente, con)o a funcção 

de cul-tura scientifica. quando esses estabelecimentos ti1·eroo1 a necessaria auto

nomia, quando, nas proprias condições ljo meio, ella <m~ o.n tra~ estLmu·Jo necessn rio . 

A .alta c u ltuTa scientifioa e a {)r,gn·nização ela sciencia se fazem vor e<l)ec ialistas 

quasi desinteressados : são indiiViduos que entregam a sua vida, ele um mOldo ço;rt_ 

pleto e absol u to, ao culto ela scie<ncia" IMas, para isto é preciso que esse cu·lto da 

scienci.a c qu-e o exercLcio ela profissão de sa•bio contenham em si mesma as condi

ções ode es timulo c até de n·emtmeração 'JJeCessaria; e o Bt'a.z.il ainda ofrerece taes 

concliçõeg. 

Er<!r isto o que eu queria dizer, ele um modo geral, sobre esta questão ele 

·lnstrucção -publica, no Brazil. 

Disse, no co.meça r, que este pro'iecto contém duas medidas inteiramente clis

t!netas : a questão ela intervenção do Governo da União na inst~·ucção popular, 

e ·a reorganiz.oção elos planos el e estuoo secundaria; e que fôra melhor que estas 

duas questões estivessem separados, porque as cliscssões são coml!)letamente cliS

tinctas. 

A questão ela in terveonção Ido 'Governo da Un!iro na instrucção primaria en 

volve u ma discussão cO"nstitucional. E foi essa questã'o constitucional a que. 

por mais tem po, occupou a attenção elos cljversos o~·aclores que trataram elo as-

sumpto. - ' 
Eu 'llão i·ntervki·a m"CS ta questão, si não pretendessp a•presentar alg"Umas emen

das, que. sem modificar, em essencía , o '\)rojecto. completa.m, talvez. 0 pensamento 

da Commissão e elo lHOprio Gove.rno, ou pelo menos tornam cxerJui veis as mNliclas 

rJue alli se contém. 

fT-tm a cJpc:sH~:: 0111C'n'las P a qn e mendr.t. dC' um moita !f x·p ~icito. funclnr r PHllL 

tPr c·scnlns JJI'in1ari,qs nos IJI:stado~. n1 eCiante accõrclo CUilll os C:nvPr lH'r-: f'~tnrlna~ . ..:. 

nM: ·localiclarles onde e.Jla.- não ex.i;stirem. e nnq~Jellas onde, cxistincln. fnrem Jn . 

-~llfficl,ntes po ra a rMrectiva popu1a<:ão, 
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E' a. este respeito que o;c Jvantam as objeções mais fortes, por parte dos 

\.!Ue negam ao Governo da l fn ião o direi to· de interv ir na. organ ização da instr·u

c.,;ão :Plimaria dos E.stados. 

A discussão fQi .Jo·n-g·a, havendo qu·em su·st·E·ntasse de modo categorico, como 

o .Ilustre Dc~putado 'J)C::ot .Ba·hia, Sr. Virgilio de Ll'<ll<YS, que o Governo da Uniã,o 

t<'i11 o direito e pôde intervi r para 0rganizar e 11'1•3..nter ~nos .E;:;taclos !€sco-1as ele 

instrucção primaJ·ia, ao -pàsso que o i ll>ustre De.putodo ·l~e !o Rio Granê.e d'O Sul, o 

3r. !Pedro 'Moa·c~T. ·u tenf·ava n these contra-riR. 

\ j } p~··ta di .. ·.c: w~::~ .;~'"tu n~sultlm pn·:·a to-1cs nús o:t convicção - \:e qur o ar·~·U mpto é 

CtJi tl rov<rtitlo. L:~ to é, CJUl' ~L inten·cnç:ãu da União nrto ::;crá nunca UJu g-ranJc golpe 

JW C'uns ti tuição. 

A C-on...;t it ulçàu é onl.!Ssa a ·c~ te l'CSP1c.·ito; ena ,não .diz, l'(Ln parte uJguc.na, d e 

:11cUo C'X-p1icito, ü q•u<:m C:l 'be o·rganizar a tnstt~ucçã.o ;p.ri.mBJria . 'Por exclusão, p •,r 

e;; forç (. -d1) dk1lrotioa, .chegam ·u.ns á conc:.usão c:e qu~ -isso ê -d i·re-ito ~ xcLusi·vo dos 

Estad<J•<: qunn·do outt·os •perL!;:<1.m q.ue á Unjão •taJmbem >C&:be tal d ire•i•to . A 

Ul(ltl ve-r, par.3. •e lucidação desta ques tão, é precizo .cacentuara:nos, ~Qll prin1.ci.ru 

lu;;at·, <JUe não se trata de um d ireito, mas de um dever. E, consiJ erando coo.:n o 

un1 dcvc1· dos I.Estaclo.~ C.a l nião o fcmenta r e dC'S.envoJver a .:,nst1'U9ção l}OP'Ula:r, 

c:1egamos fl conc~usão el e q~r, p t: IH Constitu ição, é dever dos Eotados desen volver 

t' u1,llll('l' o servjço d.e instrucç:ão prin1ar ia, c é ta1nbem d ever rta U!flião concor

r er pn1 a L~sc serviço . 

n~ssa qunstã·o -é Oini.S~tl na Co·nsU.tuição, pol'que no mon1en•to en11 qwe f•UJH.:cio

nuu a Constibuintc IRe.publieana o •problema da j-n.•t.Pucção .pop u!at· JJãO se ap·re

l:lt'~ltOLr JJ ·cen St-! offcrC'CJE·u aoo il!ustre.s legisladores c-oemo urna que" tão .primorJlal, 

nae.iGTta.l. Estão presentes deputà-dos que fizeram parte daqueHa as e.mbltéa, e 

b em su bem que tal questão q>uasi não foi discuti-d•a al·li. 

De fórma que 1Jl'Cvaleceu a trad ição, e i•nvoca - sc, então, a C,msti tmição do Im

pcrio. 

!Pelos l<:rmos axpres.-;os. ~xplicitos elo Acto .-\dd icionai, o ~crY iço da inslru

cç:l..n 1Hin1aria ü1cuanbia ás antigus IP1·ovinciab. ·E' .p·recizo. !PO•l"êol, tom.ar ;•n1 

eonr--id('ração a c\·-oluçãrJ, o ;progresso qu·e -as iélôüs políticas fizar·aen, clt> 

então '!l<tra cá. N&: ·ê]Joca em q~c se e1a'bOJrou a C<tnstittl'ição do Imperio e 

em CJUP foi dccre.ta&o o .O, c to Addicional, ~ssa questão d.a •instru~ção ' po1JUI.1 r 

- :por k:·s·o mcs1no qul"! C3•tJ.vamc(:) num ·regitnen cn.H),na•r.cn i-c.o, €rn q·uc a .:.;'.)_ 

b0rani•a Jlão era excl'UGiv.a do .po\··o - não ti·nha a .imrpO'rt...tncia qure: t t:nl hoje . 

E' se transpoJ·ttHllOS HR noF~Sas a ttenções ~do IBrasil .par a Íóra d.el~e, c-e pt·ocura

tno::; Vt·r o que .~.:;c pttsf-'..:.1 f"m outl'•Js ·paiz es, chegamos á co.ncl·Usã.o ele que n evolu

<::ftr: C'rn malct"in ele instrucç;ão pri«nn.ria, t r.:~.11 sido, .por ' toda .part0, no senti do da 

tntL·rVL'nção, ca d a vez •naL.~ accentuada , m•:lis clir c:cta , ê.:o Gov·d·no G<:1 Uniãà ou dll 

GovLrn1.1 Ce11tral . 

g' as,t; inl nn 'S•UiSé'tl. na i~C}Jllblica .~. rgcn tina e nos proprios Estados Unidos 

~is a qui a . .; pa.h .. 1.\Tas de un1 e .. -;criptor s uisso, citado pela propria Cornmissã.o 

de lnstrucção Publica: «S~b um regimen r epublica no, como o nosso, em um paiz 

c, u e ê, por excellencia, o .lo ~uffr ag-io universal, o E"tado ·t·Ecbnhece, desJ e lo~·u, ~ 
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intcr·.'s.He qu e tro11 cn1 <iLIC tuclos os ci dadãos Lcnhc1n1 cOnticienci<-l .. ::..1 L.Jrc1to que 

possuem, e estejam em condições ele exeroeLo . , 

T!l é por .iisso m~:mo, em consequencia dessa evolução e das ilendenci.as g~rae~ 

para ~·nut rntcrvi'nção effi caz elo Governo Cent:ml co,11 anateria d•e instnucção 'p ri

maria, <1ue, ha 10 aJ!mos, fo.i fonnu·Jado ali, de modo eXJp1icito, ) proj ecto de modifi

cação da Constitu ição, com a j.nterca·lação de um artigo adcJi.Nonal, o 27 bi8, 

artigo q we ·em 190 2 fo i, ele modo definitivo, 1ncorporad·o á ConsUtuiçã.o . 

'"ros •Estado6 Uniclos, o intcre.~se do rGoverno C:a União 'pela jnstrucção prima 

:·i:. é caãa \'e% in ais acccntuado. 

Ba 40 c tantos annos foi crcado alli o De)Jrctrt ctrnento clet InsPnteçüo. E, lendo 

as palavra.-s coem atS qu~aes o Con1.missado Geral desse dc.partactnento, se dirigia ao 

:\Hnist r o d.o Interior, verificamos qu•e naquc L:c pü iz ha um intcTcsse roa!, por parte 

do \3-{)V~t':l'no da. União, por c~sc sc:rviç:o. 

O ultimo rclatorio ap:c;;cntado tem a data de 1907 . (Lenclo): 

«De accôrdo com as exigcn.cias do acto q'lle crcou e te dcopar.ta~nc nto, incutn-

11e ao con1missario ela erl·ucação aprcsentnr annuaLmcnte ao Congresso, não só-., 

an ente un1 relatol'io dOci factos c.nais importantes, como rcc cnnll'l1~·.lÇÕ..:s ou ug_ 

gelStÕl'l:i, que, segundo o t;f:'U moela -de ver: concorram pura os Ün para os quae-; 
t'o i i!1.Stituh1o c.::c d t- lJ:trtamC'nto, ll01UCa (~(l.mcnte ajudando ou auxiliando o povo 

dos E.~lü.dos Unidos nu ~.otabelecimento e na manutenção úC u rn ·syst.~ma ele ~s 
c,:a<, QUe seja e[[iciente no sentido de promover a educação de• todo o püiz . 

(CA pr.!:m:eira rcccullmcn Jaçã.o que subm ctto ás vistas C:o Congresso é rSe deY·j 

e111Jll'C!;tU' todo o esfo rço no ,;entitlo t:e dcsen1·oJver a fr cuqcn ci•_l C'SColur em toclo 

o paiz:, frequ encia que a i!lda deixa tnuito a cls sc~t-U'. )) 

Is~o é dito nos E'> tu dos Unidos, cujas escola,; prim aria - con tam, .neste tnu

mento, 17 milhõc.~ de a•lum.nos, oou onde 19 •i• elo total da POI)Uiação !rcquent.:t u 

escola ijJrima1'ia . 

(Continúa et lct): 

(f _Para isso é precizo dC'Se-r-:,·ol ver ucma série de J1l'OCC~...:sos c c: e reformas . . . 

Etn ·pritn ciro lu ga.r, estubc~.ecer de ·un1 modo calhcgorico c real u frcq-uencia obri

gatoria.. )> 

Depois 0 ccmmLs~üi"io lHOPõe a collocação de inspectorcs ,,mbulan.tcs , prohi

bi.ndo q·u·e se · dêm C'l11•p..-cgos a · crianças abaixo de tta11a cNta idaé.c em u6inas c 

fabricas, e muHas outras cnedidas. 

Os tel"mos gera<Es rlo !'(•:a.torio demonstram q'lle ha interc.;s e cffec tivo pu :· 

pflrte co Governo <:l,t l:nião . 

. -\es~an, s-e -considcratnlOS ootc assu.Jnpto, não cctJ:no un1 clireitu que iêm ,1..: 

Er:;ta(os de 'OL·g~Nl.izur o serviço de instJl~ucção .primaria segundo l he.3 con\'êm, mas 

cn 11 0 um clC1:C1' que 1•hes !ncumbe, não poclc~10ri nEga r que l \ 0 Governo da União 
OCCOl'l'l' u 11h.:O:ITW eleve :·. dever q•ue cs t·ú im,pl:cito llOR tCI'll10.S ela propria Consti 

tuiçilo . 

. -\. ·onstituição elo Bra6il e·s tabelccc, coano base d•a soberan·i<I, para o exc;r -

cirio elo voto, o sabeor ler e es·C'rev,er. 1Fôra absurdo que se ex igissem taes con

diçõ<>s d os cidadãos brasilell'o.s, oe nã'O coubes.se ao Governo da Un ião o dever de pro

pal'íJ.l' o& i11élivhl uqs para o cxercicio qesta func~;ã,o, 
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~<.s, admittamos o U'bsurdo, <isto é, que não se tmta si mplesm ente cl•e um de

ver, anas ele um direito ex<!lu"ivo <los 'EstaC:os, ·e que QO Govorno da União seja 

vedado o i ntervir .na organização da instrucção primaria dos E.-:itados . Xão se 

piícle ':t'e.;;-ar, em virtu.cl.e do art. :~5 da Constituição, o dire-ito da 1União - de fo 

mentar o C:esenvolvi•nento intellcctua! do Brastl, e de crear escolas primarias, conw 

tocio .pal"tioul:n o pôde fazel-o. O que se pôde üllegar é que tacs escola.; ficarão 

sob a fi~calização in1n1ecliata do.-; Governos dos Estado·; 1nas, é justünl n te para 

isso qu& a União ·entra em accô1·do com os Estados - afim de que c-tes, vo

!untarlamente, Ge um modo ex·plieito, acceitean como boa a organização das es
cola~ qu•e é dada pelo Governo da União. 

•EI'identemente não sou um constitucionalisto, e, portRnto, não ser 
p(lc1,,. elucidar Cl:ita questão . 

cu que 

1P1·oponho a creação cl·35 ·escolas por 'parte do Go1·erno da União, aclmittind o 

q.t'é o .faça, como qualquer :particular o pó de fazer : creal-as e lli'3•ntel- as. 

!.P~u·a soJ.ução do prob!en1a d:1 organização {:o ensi no primado, que não estú 

org>Jnizndo, t<.'m •nais importancia que a propria fundação c manu tenção clQS es

Cf\la.:; :Himarias, a organização de escolas nonnaes. 1Tão h a. ensino sem profes o

n•,;; · a alma do ensino é o mastro . FônL absurdo ~pcn:a r c acreditar na e"ffiooclH 

d~ 'L'm se.n,iço. de i·nsti·u·eção com uo:n .p rofessorado que não !éS tivesse devi•dam ente 

educ<~.clo ·e ']Yreparado para isto. 

A in.tcrv(lnção ela U•nião nesta materia ele insbrucção primada se1·.ia· efficaz, 
nã.o ,s(J pelos rt:'curso . ., pccuniarios que traz, gn .,'ls, principalmente, ;pelo cs tirnu1o 

que d·ahl se C:eril'<l, e pelo mod·e lo <le 1nstru.cção JWimar.ia que e of.ferece á g,, _ 

nnalidacle d·os 'Es·tados, onde este serviço está ele f:tc to ma·J o r~ niza·do . 

l':sr~c modelo de intitru·cção pr.hn1aria não se póC:e ·aasr .s·CGll o ·p re.paro ele pro

i"('S."ior3.tio. E-ntão me parece que ningUCtll poderá ·negar á União a com~pcte n ch.'l 

para. orgarúza'l· esco!u·s normaes . . :\Tã:o se trab.1. d·o crviç.o de in.strucçã,o p rin1arla., 

J,or consegu,nbe cst[L na orbita das a·ttrlbuições incontestadas do Governo cia 

União. 

Por isso m esmo wprcscnto esta out1'a emenC:a - creando escolas n orma,:.; 

fcctemes. 

O lllustraclo e honrado iDeputado pela !Bahia o r. Virgílio .<lc L emos, re

ferindo- e c criticando o projecto de reforma ela instru<:ção publica, apresentou 

como medida inexeq·u'ivel, ou !Pelo menos tprejuclici•a.l ·e :i:nefficaz, o subsid io forn.

ciclo pelo Governo da União ao;; Estados ;para o desenvolvimento da instrucção 

primaria, porque, diz elle, que no momento l'llll que o rGoverno ela União entrar 

ou concorrer de aLguma fôrma .para a manulenção desse serviço, naturalm ente 

os Estados dcminuirão aos s~as dotações 0 rçamentarias , e 0 serviço ficará todo 

á cargo d·a União. 

E', eff"c tivamente, uma objecção valida; € poSBivel que tal se dê. Atten

dendo a isto apresento mais uma emenda ao paragrRpho 1o do art. 1o consignando 

e<>tes dous principi as: 1°, que o auxilio financeiro prest!l'clo pela União será cal

culado segundo a proporção enlre a c if ra da população •do Esta<lo e a sua r eceita , 

de sorte que os Estacl.Çls onde a rec~ ita per oalJ'ita .fõr ~~mor, recepe.rão mai!lf 
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subs idio; 2•, que no accôrclo co m os Estados se firmará a clausula ele que elles 

não diminuirão a dotação orçamcntaria ela Instrucção Primaria. 

R ealmente, é possível que, si 0 Governo <la União começar a concorrer para 

o serviço da instr:~cção primaria dos Estados, os mais pobres, cujos orçamentos 
não dão 1nargcm para gr·and~ deo;;opczas, 1)rocurare-n1 aproveitar a s1ua trcccita para 

outros serviços, uma vez que este já está sendo custeado pelo orçamento da União. 

Com a emenda fica inteiramente d esv iado este inconveniente. 

~o emtanto, é preciso notar que o Governo da União terá de concorrer para 

o serviço de instrucção primaria em todo o CBrazi•l, porque, mesmo 110s Estados 

que nos parecem mais ricos, n'aquelles, cujos orçumentos são mais cwulentos, 

se tives.semos de organisar um serviço de instrucção primaria completo, atten

dcndo a todas as nece idades do ensino, e a todas as necessidades da população, 

a dotação orçamcntaria mal chegaria para isso. 

E' muito facil verificar c comprova r esta Yerdade, vendo o quanto custa a 

instrucção primaria na generalidade elos paizes onde e te erv iço é •bem feito. 

T enho em mão dados tirados de se me€mo relatorio <lo 'departamento da in

strucção nos Estados Unidos . 

Alli o orçamento federal é de 72() milhões de dollars. Pols bem, gasta-se, só 

com a instrucção primaria nos Estados Unidos 291 mi•lhões <'!e dollars, quer dizer, 

o equivalente a quasi metade do orçamento ·total da Un·ião . 

E' como se no LBrazil nós despcndessemos com in trucção primaria 230 mil 
contos. 

0•·11, ~c percorr<'I'mos os orçunwntos ele todos os E«tados elo l~raz!l, veremos 

que, coon a instrucção primaria. aqui, não se clcspcndc 40 mil contos. 

Os elemento que nos p<Yclem s~rvir para fazer esle calculo são escassos. in

COilll!>letos ; mas, temos <lado,; co.InJplctos no.s orçam ntos e mlatorios dos mais impo:·

tan-tes del])artamen•tos onde c te serv,lço e.•tá bem organizaJo . 

Pois bem, si baseados nestes orçamentos, fazCtinos ·.1m ca,lculo approximativo 

para o Estados menos importantes, chegaremos a e ta conclusão inilludivel , 

c;ue no BrnsH não «~ gasta 40.000 contos com- a ·instrueçã.o primn ria. 

Ora, s e nós gasta seanos na l]lroporção em que se gasta na generalidade dos 
paize~ oi,,ilisado.:;, tcrhumos de despender 230 mil c<Yntos . 

Ora, <>S orçame•ntos de tod<M os Es·tados do Braz"iJ nd.o aio.'<J nçam a 230 m;; 

contos; por c<Ynseguinte, a receita a.e todos os Estados ao Brazil não chegaria 

poro. a despcza com a instrucção ')lrimaria. 

E, neste cas(), esta mos clentl·o ele um c irculo vicioso: os Estados são pobre-s. 

têm um orçamr nto !'~duz!do, não 1>i>dem mantc1· um serviço de in,;trucção pri

ma ria r egular, de accôrclo com a n cessidacles da população; este er vi~o niio 

se d~senvolve conv~nientc.meon.te, a população continú:a sem pr€"paro, a vida con

tinúa nesse.s E.,tados ch eias (!e difficuldades, as con dições ele riqueza pU'blica e par

ticular serão elcrmnnmcnte as mesmas; é preciso, por cónseguinte, que a União 

proporcione os rec:~ rsos necessarios para que nesses E stados s~ de cnvo)va e Ele 

faça a instrucc:ão como eleve ser feita. 

~i ·tanto il'Jsi to nestas consi·deraçõi;!S é porque m~ parece indispcnsavel def!n[r 
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bem o crilcriu segundo o qual devem se1· distribuidos esses auxllios fedc rae:;, que 

não podeJn ser dados a eamo, que não podem tiC l' dados seg·undo a itn1J0'1·tan.cia da 

solic itação feita, por este ou aquelle Esta•Jo, ·egu ndo a importanc:a politica do Es

tado q~e solicita. Devem ser fornecidos de accõrclo com as nece~siclndes reaes das 

populações. 

Qual o ct·iterio a que devemos recorrer pam conhec,•r dessas n occssiclad ·'s 

rea cs? 

1Pens0 que o erite1·io dado nesta emenda resolve o caso . ;.~s necessidades da 

in strucção JJr iana t·ia, .ao seu desenvolvi mento decorrem de u1n n1oJo di rccto e unico 

ela população. Quanto maior é a população a:uaior é o numero ele escolas que se 

deve oolabc] ecer. Por conseguint~ , es;;a é a •medida justa das necessidad<:s. 

:\Ias, não se deve distribuir os recursos ~na m~.s11na medida porque ha Es

l<tdos ricos, ha Estados 1JObres. E' preciso que estes recursos sejam fornecido·, 

tendo-se em vista a;; necessidades reacs dos Estados de accôl'do com as sua· pos

sibilidades financeiras . 

1.\'este ponto, divirj() de mod ccmpleto do cr iterio estwbelecido na lei que foi 

votada aqui , 1j)O t' iniciativa, .creio eu, do Sr. !Barbosa :Lima, na qual se est>t

be lrce que a União con•correrá para a instn·cção primaria de dh'8t·sos Estados 

elo ·J3raziJ, principalmente <l'a clu ~lles que .e<Ul)rcg•ll'em 10 °1° das s uas rendas nes te 

serviço de lnstrucção pritnarin. 

Pôde-se da r o càso, úOmo no 'Estado do Amazonas, que leu: uma e;rande •e

ceita relativatnentt· a sua popula~ão, c que por conseguinte não •d vc re cbcr gran

lll' a:.1xilio, ainda que alli sejam l'mpregados 1 O 0 !0 da receita no c:;erviço da instruc

ção primaria . ~ão se pó le querer que os recursos le,·ados para aquel la zona do 

paiz sejum os me.omos levados á um Estado de ~Jopulação muito ma ior, mas cujos 

recun.;os orçacnental'io;:; são uito enorl's. 

l\;ão -tl\·e outro intuito Sr . Presidente, tomando a. pa•lavra neste •Jebate, se

·n~o ju'Stificar estas c.n1t"lldas; c 1para ju.stifi.ca11- aó, e j.ustif!<-nr 1-1 n1inha i ::

tcl·venção e:.t Jnec1saYa dizer de modo explicito 0 meu pensamento a r espeito de in 

s trucção publica do Brazil. 

O SR. JAMES DARCY - O fez com proficicncia c brilhantismo (aqJo iacl O;) . 

O SR. :111:ANOEL .BoMFIM - Cl1uito agradeciclo . 

Tive de dt'l!nontr-mc na tribuna n1ais d~ que desejava. T'eço á Caanara dos Srs. 
Deputados que me desculpe . 

( .1lnito bem; .ilf?<ito bem. O O?'ctllOI' é v iva••w ntc cttmprimcntaclo). 

O Sr. Graccho Cardoso (lll<•v imeuto clt atlençcioJ: - O debate fu i, Sr . 
l'n:s idcnli..', atTenl0~~rt·do a urna f•\rm;da VC'l altU!'a e paira entre .f\sploncl ores que..• 

L1, •s !ll!l1iJJ·am. Q~;·~ ixae no:ua r;.;~:ls te-nllo .Ca. fllltalida :':t , que n1c n~to d·á :1Z~ls n(· n 

vüt.n JJ:lra prguer _;:n e at 2 ác:; cun1iad·as m~tjcstosas dos scn ·os 1 ilurni.!l:;ll:os~ 

Tntnbl~lll noviço, não COlHO o a;pr'QillVc qualific(tr- e, pOl' uma exagg· nu] ·~l 11 111. 

fl··~ l· ia, o nob1·e 1'elH·~cnta.ntc ele~ Rio G1·ancc do S·ul, S1·. \Ped·ro :.vLoa cy r , um el os 

di:.unantcs Gc m elhor agun. t:<th-!clos elas lapidações da tri'bwna pa rlamen tar br,\

s:lt\l!"<t; tan1bCrn floviçO, .Sku, t-:n as, i nceramcntc o confesso, duphl•mcnte aS&Ob~r-: 
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b:hlo vor circumsta.ncias, qual ml}lis eviclcntr, qut.ll mai!..; .inl iJCll";io~:;a, cal0irn da 

Pt11<1 vra, 1reoruta do ensino... (Neto apoiculos.) 

o •S R. DuNSH'EE DE ABR_\NCHES: - ·v. E~x. c cm e ç:a rcv elwndo juiSt:lmenl ('lo 

'> contra·rio. 

0 !S R. GRACCHO ·CAr.'DOSO : - Não ·pasme <:L Can1a ra da ani.n.~~ a c·Ol'fl l!C01, não 

>c ~>'lpa,ntc do qu{! lhe possa ]:: •:u~ccr excesso de a tl't•v:mento. n em tome por ;nso .. 

1-ito ,r.src m!C u g sto, que n aé.a tc:m d·c nfní:'uadn, ele p:1 i:-:tuc io . ..;o, pt·ocut•andn po~ i

~ão do lado da- pt'llU<Jlll:>ra ~ntrc os qu~. di·scwtindo a <~Ctc>Jl " p9.lpitantc ,·cfcrt-na 

el e in -·brucção 'l}Ublica, <1 cab~m, scient il'iC·:t. e litlcr-ar iacn n·te·, de ch11· tlO paiz :1 . 

tuai.s 'irrcductivcis e i.nequivoca~s mostras da sua i Hustt •Jç:ão c dú t:=-eu }}H triotism'J, 

[: •t·.~·tnentan.C.o, qu içá, fi: cmerccida. rC'.putnç:ão C0 CfU·e já g-oza va nl den,t.ro r [ót•a det-:ta 

Ca<a. em VH1'ios outro.;; ram os ,ç'O 0 flbm·. (Jfuitn bem . ) 

' 1~' bea.:n possive! , F•~·llhO•l'C S, que Cllp fr.1 :S(' }ll' Í'E•l'iVel a fra ·U tt.l de Jla.n, C Q'lr• 

r m vez doa iyra el e Apr,l!o me ficasse m cll1.or a. dura punição dP :vli ch1s, o fttbe~ .. 

l..>:::o r Ei p:hrrygio, nn situação •a que a vossn tümia bencvolcnciu .m·e l·ed•uz, n l i ~ 

ta·n·do-·rri.e no ·m co:~n cntoso ccrto!nTen a qur•, -não dig-o já a proncie-ncia d'os ora.6o·res, 

1• qui ~.ate e cxubC'.ranc.\q, d G's conceitos r op iniõrs CdnLttidi:J..IS, cn as a ;prQoprkt tranq

Cfmdcnr ia do •3-ss umpto, a ssig·nalará époc:t. nos A ·una-c.ç C. a legisla turü q '..te vai C'm 

!'lll' io dt- cli·IÜO, .e orn tot'nO d·a q·u·.J! cotno cfUL' se cnm ec:;;a!l'll a clrbu xar as sombrn.::; 

\'U.~11s .C: o cr('.pusculo .. . 

).f\q&S é 'lllU·ito natural tD.CUl'h<'t11 quC' os que ignoram, que Q:,j qu~~ não têm it fn

l nidn.Le de s e arvorar •mestre-s ce11 matcr:·:t de qu.e nmn di~Scíp ulos at>rovc i ta.clos 

são, liclrrn c tra·balhen1 por al)l'e-nll i'I'. ·C' os que não têrn lug-ar m•:t.rcado nos ng:l.

p :•.s en1 que s·c f.al'le-3C'ndn:m os ta lC"!l tos con·s-~gl'ad().": pvrfit tn por aloo..nçar um. o 

m:li s in fi-mo é: 11es, pou·co importa, srja! 

Ao a pcd·e uta deíxat, poiR, sen horr.o;:. n s'..ta •iudacia ou a sua iO'norancia . não 

sem vos n ~rsuadir de que . al€m elo peclCt>tal fm qu,a a·ssenta es tn tribuna, está 

o Cn. .con cien ia publica, qwe a -todos nó3 nos julga pelo que r~almentc somos c 

!Jos.~am'Os vn~c.r. 

0 SR. B0ZERRtL IFONTTilNELLE E OUTROS : _ Apoia.do. 

O SR. GRACCHo CAiwoso : - Dtepois dos fuJgura,ntes <'iscursOG c0~n que ~ 

liça, d<>s·de o scou prim ·eiro in. tan•te, vem sen~o abriUhantacla, a min llQ rude algc•

rovia •se explica, ou, pa·ra m elhor dizer , tem o Bc u eol'olla.rio, senh o•res, na bnli7.a 

J}ela. qu'!ll en ten-di .nortear o m eu voto, nas icléa- qu ~ s ubmetto ao juizo e emendA 

"la l.":n ~m·ar.a, não csquecLCo o p.ropOISito, a~·iás dcHbcrado, de U'ma hoancmag~m, em 

bora. obscura , â aut(}tri za c11a Con1missão :1 e lnstrucção P ublic<l c, nm.nC'adün1r nt~", 

a•J SC'J illoustre c ccmpatentissimo u·e!ate>r . 
0 S R. TEIXEIRA BRANDÃO: ...:..... Agradeço a bondade <le V. Ex. 

O n . GRAC'CHO CAaooso: - Sem duvida nlgu;ma, SEinhorcs, a rcform:t dn. 

in~trucção '})ublica é a mnis culmtna•nte, a ma•!s hercul a ta.refa, a mais em i.n <-n 

Lemenlé s•ocial cc todas quantas foram con fiad as á presente reunião do 0:1-

gT,•sso rxa ciO'na·l; questão tnagna :ptt.ra a co~~s-c ien c ia da. cc.a11tnu1n!lü"'to · e para o en 

f!mndeüimento da I'atria; questão d·e vi J a· ou de mo•rte .para ·as ·i nstitujçõcs que 
l}rocl!unamos tS·Ob a égide do ·reg,i1men d1emocre tico federativo. 

irt,Ób:em a dos p t·oblemas j á lhe ch&maraou com innegavel prop.rl eoé: n·cloc do alto 



-- 414-

da tribuna mi·nc ira, c, r ealmente. se.nhot~s, porqua·nto não se rata d e r eorga niza i· 
si·tnph~s tn.cntc <l nossa escola prim(l:ria, a nossa 'CScola sccund·::t.ria, a nossa et:;cola. 

ttcudemica. m as, ec.n boa, hora, l·an~ar as bases elo suunptuü!':o •eJif.lcio da edu~ .1-

•..;ão :11\.l.Ci ona!, 1no s ntido a que a palavra Iarga.n1e-ntc se- .P·rcsta . (.Jllu.i.to bem . .,· 

Cí1JOÍ!Ufos). E c:·uca ção nacional ou, por outra, ensino republicano, tcn o por Íltn, 

no :lizer do nobre rc' a.tor ela Comm'ssão d.a Instrucçã.o ·Publica, d·<:senvol ver o i:l

dividuo. elevar ao nxrximo as uar; oenergio.s e o seu poder~ co.mo rmeio de a.c:;sc

gu,·n ,. o progresso social (1) . Ed·ucação naciona·l, ensino 11·epubl icano, r 2pHo co~1 

a tner;m·a convicção .C:a.s Yoz.es que a qui me antecederam , não avassai.lado pelo 

d c::;ejo d t J·us trar inutilidades, ele 01Jparelhar baoh ::•r r is, 0:1111d idatos a en\prcg•Jn 

publ:~<ll::i, J)l'eten.:lcntes a. fu.ncçõcs politioos, •m eros autoanato~, shm ples phonogr!t

phos ·munid os de d iplotnas tnncm om icoo, naufragO:-i C.a viela pratica, J:\r u ctos pêc') ..... 

elo d e.ni-savo;,· (l·iso), sem j)l•estimo algum pa·ra ,,.s prof.!.ssõcs. que, muita v "z. 

nc·u1 ~\':tudar quize-ra(n; mns i nticna•m ente atnbici{);n,an do formar ho m cn'oj co ns titui!· 

cidadãos, em •u111a palav ra, infu•n·j.ir, insuflar n os rebentos ela ge-ração cocb:tnca :L 

s ~ int noYa é.os predicados tnor.::t .:~s te das qualida·des v iris, que tão t""' loque.ntcm cnte 

clffil'!lHtm «. superiorià~,_clc da l'ltÇa sa xosn ia SObre a TaÇ~l !ati:na . 

A ·utn pniz de indu:.::tr!as atzü,rnd~.s como o nosso; IY..tiz em nuc a acti•v idnd e 

<'conomica m al rcponta e cl t'>Sp e,· ta; pa iz em qu,e todo P''ogrc.~so é clwysa.l iJa '·' 

tiJC:O· clr-s nvolvinl<mto etnbryão; PRiz que se povô.a, q u(\ se- co:on izn, que cuida 

frcLL!lÔ'ar-se ex chlsivaanentr pelo Yi g(}r clr hurnus c:xt ranho , muit·.'t vez apatnhJ.cln 

bs escor i a~ úe além-nl~tr, cl cscura n.l o oOr i .f!,ttçõcs c ncc.(~:i!.:.id·acl:s p·r iniacia cs, jstn 

é, per.m ittir,clo que contin ue a. t1bebet·ar-s·2 N11 t •l'cl·a co-nclemn av<>l a jntclligenci ;, 

el os seu.~ concida.cJãQs; a esse paiz, mais elo qnc a qua!C)ucr outro que haja atti!l

gicl o á plenltud·" da cuJtu,ra em toJ os os ramos ela c ivi lização, c.abc o c1•2C VI' de 

!n~ tJ·uh'- se nã o só littera·ria e scientificamente, m·as, sobretudo , .tcc h.ni ca· e pra

ticarnl·nte . .E ad v,erti, senhores, que toda 'il •E·C:·ucação ser á cega, sCL'á cnucla, sri':l 

surda, será. .pa<i'alytlca, se não e ma·nar das nccess ida.cJes mc.;;mas cl<O pov•o em cujo 

organismo ê chamacltt ''' cffundir-se. (llf1Mto bem.) 

T <mho por lcmma, s"'nü10DeG, que instruir é principalmente edu ca•r, dota.r fl 

t crm que n os trouxe aos seios ahunC:tt·ntes e ~enerosos, ele homens activos, des 

tenll d<Os, affei tos a todas as responsa•bil icl adtes e tra·bal·hos, physica e m enta:

t'll<,ntc s~d.i os, assistidos ele P"'trechos varlos como pall'a •umtt guer.ra sem armisti

clos - at·tes , misteres, officios - rc1·esticlos da triplicc couraça da ~ntt>epidcz. 

C:n e·c ti l'idacle c ela .pcrsevem.nça para as i·nCI'Ll•e.n tas e bcrm p el•eiadas pelej.as 

da vi,Ja. 

Que é que realmente constitue o valor d:e. um •homem? interroga Gustave 

Le Bon , tantas vezes nesta em c::-g encia reprod uz.ido e invowdo: «0 q u.c apt•encl e::~, 

i,;~n ê, o •nu·mero d·e d iplom as que possue, diria •um lati.no. Um lnglez ou Amc~·i

c:ano, an contrario, t'leSp()nd~cria que o va.Jor .C:c un1 homeo.n não é a sua 1nstr .1-

cçào, ma•s a m edida do s~u caracter» . ( 2) 

IX6s, •r Ppublican os, não nos d•evem os iU.ud.i r ;por umo. falsa noção elos prin-

( 1) ToixC~irn Bt~aJldão - <r A edu cação nacional lJlO rcgimen republ ica.no», 
lKici. ·lO. 

(2) Gusta1·c L c Bo·n - «Psrehologie ele l'Éducationn, pag. 201. 
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cipios em que J'epousa o systema p<>J.útico que assimilamos. O de que •nccc.:;sitnm .s 
ê en~e rgia, discipli ne, i'l'liciativu, constancia, d-ecisão e Yontadc. moduloo por onJc 

se plaS"ma o espir·ito de progresso e de solidariedade soci·al. <Mais do que da·nt~s, 

cpm,pre hoje que a propagunda C:a Rep u·bllca seja J\eita consoomtc ás lições da 
experi~ncia e da pm tica, assuminil·o a verd·ü deira, a solem•ne füção de um apos. 

!0lado, co.n que os novos apostolos esouclem a si.nccridade ele suas CJ'enças '""' 
gra nd,~za e na hegemo.nia da aJatJ·ia f u twra . .. ( ,lf" ito be-nt . Apoia.c~os ). Obreiros 
G. o ~i.H'<-'Se n1:e, t o ~:nemos aos '!10·S'SOs ham·bros a g·Iorl <X:ia missão de hncr.emcnta r na 

Repui.Jlic"a o progress·o da intellig·cnoia e da a-azão sociaes . Educação e democr:l
cia são f<}rças qu.e S E' equi'iibram, hnans que se attrac•n, elemen tos que se cotrte_ 

.iam, i·nsti·nctos que se c1is;;>Uta m, tterm os de uma m esma eq.uação infelizmente ' !1 .. 

soluvcl a.i,nda pa.ra n6s atraVés da hi&toria, na corrente evolutiva do tempo . 
·'Toc:os os povos <>rganizados e-m socieda.dc senth·atn secm,r>re que o en ·ino, 

o ins t rucção elo povo, que devia constitu ir a I}l'imeira cogitação dos Govennos e 

dos Pst:e.di:stas. E' p<>lo en;<ino que as gerações transmittem umas ás outras a 
cultura do ;pen·somento hum·runo. (3) Effcct ivamenbe, e <;le outra ma neira seria in

cxp;;cav 1, porquanto sem eé:ucação soc.:.ial não ha J'econ trucções oe eonomicas nem 

reg·em'rações morrues, cs ta•bilicl·a·de ,política, enciDjcam ento cl•e tradições possivel. 
0 <" coeffi•cientes do p·rosperidude de qualqu.e.r nação põem invariavelm ente em 

PVidr ncia esta nH\SITh'l. ex.prcssão algcbrica: - o ensino. 

O ensino 'é a mola real das socJ.€.C.a,cJcs que se enca•n~nham ao~:; seus clesti

"~s olhos fitos no porvi r, tril ho:n,lo o pres,nt.c, sem, com<tudo, esquecCll1e:m. os ves
tig ios õo passado. 

:).Tão sócmC'ntc B.ti rcfon11as cconotni:ces, 1na " ta mbcm dS rE·formas politicas, sã ·; 

suj ejtas ao rcgimen pedagogico, affi i·ITh3..va ai•nda no segundo turno d.es·to. dis
C'J~são o m ental idade insigne, a vocação jourid·iCO-J)h•ilosophioo, que na i!l.us-tre 

bo ncr,da pernambucana au rcóla o nom e ,]c Ar.tlm,r Orlando. (AjJp lattsos.) 

:Mais de uma fe i•ta tenho visto assegurar-s.e que educar é exactamen te en
sinar 11. s d emocraci.a·s a se ordenarem ou a se reg·eretn .por si 11n estna..s, sianples 

o em-te a juclad<ls pela sua ·razão. Gtuizot, t ão en tra·n•haclamente protcs·tante, quão 

profunC:o p hilosoptho, ard.ente e infotigav·el mi~ionario dü e:Jlll·ino, de muito bra 
dava com a vehe.m encia e a intuição dos grandes iniciados: 

<< 0 d esenvolvimento da in·t elligencia .popular será máo, se fôr confiado no 

r-case:, á in fluencia oe<Xcl usiva da cu·riosidade c das paLxões; SCJ'á bom, se d·i.l'i
g ldo, apoiado por elevadas e salutares influencias, Derramar a inst·rucção é, no 
mesmQ t eempo, ou.mprh· um alto dever, .não s6 moral, enã'o de .i:nteresse político 

SOC'ia.:>l. (4). 

Senhores, quem o esta hora não está com o g~ande IMinis tro da Instrucção 

Pu~lica dia França de 1 8.33? Nenhum de n6s, o creio; pois ·não põde haver soberania 

popu lar, ·Ji.berdade sensivel, fra.nquias a.preciaveis, quando a m·assa po.pular em 

sua vast a :mn.ioria não sabe sufficientementc aquilatar qual a s<>mrn.a dos s eu s 

clireltos e deveres ~·eéiprocos, direitos e deveres civis e politlcos . 

1 3) •Dt·. Ft'ederic Vittes - «!His toine é. e I 'll;d ucation et de l' Instruction>l, 
pag 9 . 

( •1) M, G uixot - «Discours Aca.demiqucs>!, pr.g , 281. 
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Quer um pniz ser li,,,.c (exclama, á sua voz Victor CousLn, :t.arnbe.nt ministro 

da lnst;·ucção Publica em França c u.m el os seus ardorosos e eminentes propug-na

dorcs) .pwcure, · quanto possi\•el e o mai.s bre\·e que puder, to1·n.ar-se escla reci do. 

A;;sim é, senhores, a libcrclacle evolve tl a luz: toda tyrann ia, todo dc-spotismo é 

cPgueira, é rscuridão, é cn1 igcn1. A. sociedade, diz ia o poeta divino do Jooolyn, 

·G uma rcligi~LO Lambem, e para agir poderosamente sobre os homenR, ccun oa 'ho

me.n., put·a os homen:.;, é n1istér e:1oearna~· igua:mcntr um syu1bolo .CO'm mum (5). 

I~ qUC' .~ymbolo em que 111elhot· c mais perfeitamentr nos po sa1m s rcconhcce a 

na hutuanidadt• qu e o da educnção? 

.\ inRtrucç~lO, es-c r('via, cen 1'790. o famoso Bi.'!lO cl'Aut in, t:u rnnt c cincocnta 

annos maldito~ pela •Revol ução, na phmsc de pensador· nota,·el. a instrucção é 

a. n;·tl' maiiS ou menos -aperfeiçoada de pôr os homens n.n toda a c\·idencia. do seu 

""lo;·, tanto pam si proprios, como pat·a seus semelhantes; de ensinar- l.hes a 

gozar livremente os ~-eu:.; direitos, a rc..;pcitar c .cumprir fielo1entc todos os seus 

dc,·cres, <"m synthesc, 1a viverC'm [elizes, a :::ercm uteis, a prcpnrarem, taJ.vez o 

.problema mais d if ficil da ~ociedade, que :c.c>nsiste na justa r;istribuição elos ho mens. 

Após haver assegu~nclo a, indepenclencia norte-ameticana, sensatamente obser

\%va o immortal Gergcs íVashington ll!Os seus concidadãos do Congresso, dout;·i

nanclo-os nestes termos : 

«Em todos os paizes a instrucçã'o é o run>Clnmento maL<; seg-uro da felicicla,ce 

publica; mas entre um povo em que a · rmcdiclas ::uloptaclas pelo governo dependem 

tanto, como nos Estados Unidos, elas idéas dominantes, ·não con titue só um 

fundamento, mas um motor necessario c impresci.nldivel». 

E Toequevillc, es tu.pcfa.cto ante o cloquentiss imo contraste tde organização 

politloca. ele seu paiz e o.~ i;Tes isüveis c es.plen clioclos impul sos ela democracia n c J·te

rs.mcri'cnna, não se dedignava de affi rn1 ar: 

cr Instruir a dernocra.cia, Tea1nimar Rs suas crenças, purifica r os seus costun1es, 

regular os seus moy•in1cnlos, adaptar o seu gov<'r·no aos te mpos c lognres, 1Uodi

ficnl-a S<'gunrlo as ch·cu.m€tancias e o~ homens, tal o dever cordial mente imposto 

á.quclles que dirigem ou command<am sociedades.» 

.rermHtioreis, mais umn vc:<, senhores, referir-me ao prcclnro chefe ela p.hi!oso

ph ia ccl~ticn ~m França, uma das gloria de •naior •relc\·o na viela litteraria c 

politica cl~ c gm!lde povo. Pc;·ten•C€un - lhe ,a.i•nda as seguintes palavras: 

«Foi. es:;encinlmc.ntc, il cpoiR elo l!nov·im ('.nto de jul·ho, que a instrucção p~·imaria 

tornou-se a primeira. necessidade cl·o pniz e elo goYcrno. U•;:, go,·erno que como o 

nosM ha para sempre ·acccito o pri.ncipio do r gimen representativo, isto é, a p ubli

ci<dnclc c a discu ã'o universtal, não tem outm forçn 6inão a que lhe aclvem ela 

re onvicção dos cidadãos: prt~pag-ar as luzes é ]l'a.ra cllc uma ga.rantia de exis
tcncia.ll (6) 

·Eug-êne Spull r, o vnloroso tribuno consag.raclo á causn clla propag!LllCla da 

educação po.pulnr, tambem me socco.rre com o segui·nte texto: 

(5) A. ele Lamnrtine - «Oeuvres oratoires ct écrits politiquesll, vol . 1. 
pag. 314. 

(6) Y. Cousin - «<nstrucion Publiquell, pag. 23. 
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crO que premeditamos estabelecer fundando a Republica, foi um regimen de 

sciencia e de justiça; um go,·-e:·no de a>sistencia e !Je educação muluas, afltm lle 

as<>egura r as condições de paz, Kl.e .liJberdadc e de o:·dem, que permittem a cada 

um de nó 0 completo desenyolv·ime-nto das suas faculdades. Si a R epublioa nãb 

l'ôr e· se gover.no, tem faltatio á sua mi<'sã.o.» ( 7) 
A Ca mara me ha de relevfar es;w acoumulo de citações. que não é a·ffectação 

ridioula nem empaUa 'Cle eru.cJ·iç·ào bat·a.ba (C<710ia<~os), mas que .perl·eltarrnen tc se 

cingem ao •caso actU:aol da .refonmn por amor da qual busqu amadur.ece:· a série 

de t•e[•lexões a. que me pro.pon·ho, achegando-me ao ca;lor dos que muito antes de 

nós ·a med itantm e comprehenderam, em dHferentcs latitudes, lemdo- os, ou para 

dizer com Almeida IGarrett, •rumina•ndo -os e digerindo-os. 

Vou cO!ncl u ir, pois, e-stes .desatavlados can !.tos prea.mbul<trcs,, com a colla

bot·ação ele um nonie que entre nós mais tem a·prolunclado o assumpto. 

Com effeito , em uma da.s pagi.nas do seu intere--.,;a.ntc Hvt·o, ·ra·ciocina o !Ilus

tra do .R In to•· ;da Com missão I 'c J.nstrucçã!o !Publica: 
«0 suffn!lgio unlversa·l, bas<! d·o novo regitmen, e a lLberda.de pol!tico que lhe 

co nstitue a cssencia., dando ao pov'Q o dii'C'to de lt1tel"'f-e:·ir na marcha <l-os •negocios 

public~ e .no desenvolvi.mento dias instiluiçõcs, s upprimin<lo os prlv!legi()s c esta 

belecendo •a. co.ncurre.ncia. .pela igunJ1jade de cHJ·eito ... ; conferindo ao.-; oe'ifuclãos tt 

1nc1Lviclualidacle politloa, .cu.ja acção se mani festa. na vid·a soc ia•l, ora contendo as 

correntes mrultLp·las da op·iniã!o, ora 'J)ropellinclo-ns no sen·ticlo da sua mai<rr con

ve~gencla ou menor divergen!cia, est:á tndicwndo a n.eccssiJd•ade d'e se f undar .a 

ed ucação na ciona•l sobre .nows e mais sctl icla s bnses .• (S) 

Em ~·et·dade, ~enhores, sem instrucçã.o primnria, que ~ o complem ento inte

g ral da clcmooracia, larga e cPitel'ioo•a:mcntc clHCundi;da., o voto livre, pedra a.ngular 

dn. igu•a.ldnde 'J)olitica, erá em toda .parte o que hn sido pa:·a nós outros nestes 

ll e??oito a~nnos Ide idas e vinda.s, dr nvanços e de recuos : pura ficçãfo , nlirngcm, 

sophism a! (Patb8a.) 

Da1hl a concepção intima, Pl'Ofunda 1ln l'cfol'n1a, cuja sa.t-utar initc iativa vig-0-

riZ>a•clOl'ft· pertcnc de Cacto ao 1moclesoto, mas cu·l·to e. pir ito do Uiustre e'tndlrsta d.a 

pa~tH. do T•nterior c Jus tiça, Sr. Dr. 'J1av·a:·es de 'Lym. (111wito bllllih.) 

Tmça·n clo o pt·ograom.ma elo libcra·Jismo, já Lalbonlaye comprehend'ilt por c-cl u

caçã.o o ensino sy.;tcmatico, o .prepa1·o .;ocinl pam t0da v iela. (9) Dens Jecit na.no_ 
nos .wnctbi/Ps, c ellas se tonificam, se reconstltucm pela E.'ld'ucação, germen <1e todo 

trnbnlllo. 

:-.In P,g ,·im a d•a vida, accrescenta Strafforello, uma espa da nos é absolutnm cntc 

necr.;;sarhl, a do trabnlho. Quen1 ;não a afln, não a empunha, não a brUJnde com 

to,lns n., fO J'ÇH"' . onão tem .probabilicllacles 1•1<> ,·cnceJ'; .mas fat:J.11omente a·~,·nstnrá vida 
ele miscrias e ele opprobrios. (10) 

Vive1· é militai' - tal a divi a de Scnccn, divisa que Mt'\'iu a Volta.irc pa 1·a, 

(7) .E. Spullcr - «Educntl-on de 1<1 dem ocratie, , pn·g, 7. 
(8) Teixe.ira. Bl.'llnclão- Ob. cit., pag. 'lb. 
(9) 'Labouloy~ - <<!Lc •Part i Llbel'aln. png. ·57. • 
(10) Strorforcllo- <(Le bataglie per In v[.tn,, pa·g. 167. 
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invertendo-a, desfralJ.ar esta. ouüa, que foi a da sua exlsteHcitl inteira: A v·ida é' 

um coonbate ! 

Como quer que seja, senhores, trabalho e intelligencin, tudo vem a sc1·, v em a 

se resumi: nesta pal•av.r a unica. - ed ucação, porquanto os i nstt·umentos mn·l s 

poderosos com que nos dotou a nnture2la, na.tu?·a ma·ter, foram o nosso cc t·ebro 

e as ·nossas rn ãos. Desenvolve-:-, nutrir, cn J'i1QUe-ce r o Pt~Lme i ro , nperfeiç;oa r, poli r, 

p r enclar as .segundas, t a.! a m éta a coHimat·. o sal to a ven.ce r, .pnm os povos q ue 

não contnm com outros mei<ls prov idenciacs de ·c or~ganiznrem ou J't'SUl1g irem. 

O rcgim cn r epubl i camo qu \Montesqu!cu cham ou o da Virtud e, é .po r esta razão 

mesma um regime.n de labc>r, de gesba{;ão in tens iva e de tKtba lho; e nos pal.zes 

em que <>c; prof'ssionac.;, ~s summidades, não sã'o outr o t antos p ro,j igios olympico~. 

Isto é, não exsurgem .mÍl'aculosamente apetrechados da cabcç;a :de JupHer, como 

Palllas, o trabaLho é a alma, o sop;·o vivi•fica dor ela inte!.li gencia, do talento, do 

mesmo modo que o tal<mto é a p~dt· a-lydin por onrle se afet·e m <>s m er l'tos lnd!

vicluaes. 

A que.,tão da educação offerc-ce lug·o :ele t·elnnce, o ~!'ti t t·i pJi,cc aspecto . clnssico. 

physlco, moral e inEellectua l , comu se d l ,ses;~ eduC<lÇi'io do co t·po, ~d·uc<~ çã0 \.' o 

cornçã'o -e ed ucacão elo c.·.mirito ou da ln tP i li·g-e:·~c in. D irrll!n o::;, pois, ele cn da wma f m 

partlcular como ~lemcntos substnlflc ia C~:..;, ,: omponente·s {JU C .. ~·ãn elo gT.ün•clC' todo 

o cnsi•no. 

A e.lucacão phy~ i·en não é nenhuma c-hi mcra, nenhu ma poc}J(I(/ e sc ientl f i ca, 

e.·tão fartos ele %Sseve rar todos os pedagogos ~ phys tolog is.ta. ; tem untes a fo r ça 

)de um dogma, a autoridnde de um princ i pio materin:mente demonstt•acln. 

Nàlo .bns.tn, .porém, dizez· que ns qulalidndc~ .mol'aPs c h!1tellf'c tun.er.; se in teg l'am 

pela exercitação physlca e que, :egunclo Gnrn•t l , u m co:·po m nl fo t·mado e doen ti o, 

com mâ.o esto.mngo c mâos ne~·vos, rnro e qunsi impossive lm en te terá. u m co r·nç:fro 

bem ronnado, forte, aberto, genct oso, c qu1!, com mã.os ne rvo~ c nn r1o comção, máo 

ha de set· tambem o cerebro . (11) 

Resta lnevitav·elmcnte esco lhe,· ent t·c as cliffcmntes e·spec les el e gymnn st icH, 

aecorda r en tre os methoclos <':C ientificas c tlaclonars, minl,; tr·an clo-n de conformidado 

.:om a icl•acl·e grndaH1·a da crlnnça, a. su-n o.pulenc la Ou •PDb t·ez::t P·h:V·"Io logl ca . O es 

sencial r.onsi:stiré.. em que o c1 senvol·vln1 ento •C OI'P Ot·co não ~(' dê anomnln , mn~ con

nex,umente, pelo d<!l>env<>lvlm ento o;lmu'ltaneo e equilibrado de todos os seu18 mem

bros. E mistêt·, aconselha Plcavet, que fiquem det erminndas as concli çõe;; median te 

as qua es deve operar- se o Jdesen voi'Vimento do corpo fim ·t·el.ação á cultu:·n mot·a 1 

e intelleoctunl. (12) 

Crltlcnndo o nosso 'aetunl sys l!'Cna ele <'ducação physicn, Lngtfange t' llt~ ndin que 

o ems·i'llO moderno da gymnastlca (não se 1 Pfer in ninda no methodn ;ou eco), (' J'fl 

ma.ls pernicioso do que ut!l. 'Não obsta·nt~. depois ele vulg,ni znclo_, 0~ prin,r lplos 

racionnes de ' gymnastlcn sclcntlflca ele Li n.g n lnl l n é PSSc meN10do condemnndo 

o •mnis commutm nos no~sos e.-.ta belecimC'ntos \ ~ e (1-n~ t no. 

Quanto âs esrolns pr l ml~rla", n1'•o me ·consta que n gymnast lca tenh a. appli-

(11) Alm eida Garrett- «Da iEclucação», png-, 9, 
(12) .c<L'Eclucatlon », png, 191. 
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caçã:o reg-ular, accu.mmoclacla a ambos os sexos. Creic. até que não iazem Ux' o nem 

ele m~thodos convenientes, na~n pernic iosos, no dizer da mag-istral auto·riclade a 

que ha pouco me refe1·i. Ao pas~o que isso c;n t re nós acontece, a org·aniz;açã'O elo 

ensino gyn1Jnustico D!Ccupa um logat· de direito na pedag"()gia de todos os .povos 

civili z4ii!des, ::;entlo que para diver;o:,OS _..pnizcs, con1o nos Estados UJlidos, co r.sti tue 

precei to obrjgato l'iQ, quer para um, quer pnra outr o sexo. A educação hygienica 

elo co rpo deveria acOtm pánha ~·. pcwi -1W•ssn, desde o pri meiro c.nslno até o Hm l<flr 

do ens ino su.pe rlor, o .desenvolv imento elo espirito. Eis o que toca ao assumpto, a 

abali zada opinião cless clcscommunal espí ri to que se cha ma Ruy Barbosa. (13) 

Entreta·nto, senhores, a gy'lllnastica sueca jâ, .não é desconhecida no Brazil 

c nesta Ca ma1·a, clonclc pendem el e r;olução ·icléas com.pencli·ruclas em um ou clous 

projectos .pelo nobre re.p resen tante elo Am aY-ontas, Sr Dt·. Jorge ele 'Moraes. 

Senhores , tenho o prazer im mcn.;o ele fnllur a um melcl•ico ode reputação scien

t i fica consoi id acl a , den<tro e fõm cl ns raias .nacionaes, o ill usl ra clo Rela.tor da com

missão ele Jnstrucção P ublica . 

. •S. Ex. o;abe mel.hor IJ o que eu, que hoje em dia j â. não se póde prescindir ela 

intervenção elos h y.g ie>nistas na escolha. elo loca·! e const·t,ucção kl'Os ed ifícios cles.U

tllaclos n servidões -e~colnrcs, _irn tern\ato.-:, gy mnnsios, lyce-us, academias, escolas, 

grupos escolares normacs, ~Jtc . , bem a.s-:; in1 do coneurso dos profe~ ores mns divisões 

c sub-divisões elo p recl io, . na d ispos iç~o ,, as resp~ctivas . alas ele aulas, estudos, 

icle·pc:nd eoncias, etc. 

A cl io.t.r ibu içã.o cl•a. luz, elo a r, ela a cust ica, os meios de ob1•jar a ,poeira rubmos

,pher icn, o cxn me ela. a,gun ,. dos banheiro;-;, elas pl'ivaclas, são outros tantos pontos 

interessa ntes ela h ygie ne da esco•Ia. 

N>~o. diminue ;ele iml>Ortancia, ,por outro ·Jailo, a hygiene physiCil. elos e<d ucn:ndos. 

Qun.ntf\s .molest ias não podem ser cv>tacl ar; ou com batidas a tempo, meclla.n.te u 

observ.nn1ci.a ela in;>:pecção sanita ri a, tnolestin s de.v i (ln~ em g·:·andc pnr.te a. ~wnnenage 

asoo!cll' , toclns ,·elati'Vas no c rescim ento, ao ~ystema ,ne rvoso, â. cit•cu lação, a os appa

rcMlos digestivos c re-s pir-..ltorios, aos orgãos g· C'nito-ur~nurios, aos ot~gãos 'd os sen 

t icÍos, até enfç i•mi'Cln•cl·cs ·i·n fc-Dto-contngiosas? A Cf<cola é um me'lo ã. l}a~•te, diz 

Collinen.u, e o se u conv ivia produz sob re n ~anele um n influencia, cu jo caracta.r 

espec ial não soffr e contestaçã'o. (14) 

Do 1nesmo modo 1ntcre~Ra â hy~iene pedn.gogica, c n1 gTáo não mc.nos stlbi!dQ, 

;t i_n pecção elos v.es tuario,, elos lei tos, Jrlo eomno. elos b·rincos e jogo. de rec r e1 o, 

a rcgu·la mcntação elas •horas de esh1clo, o. ·tenwo ela." lições, el os exercicios, os me

thoilos a daptados pa :·a a le itu nL ·criptu ra. Não VC>Jll fórn de ,propos ito reprOI(h l

zil·-vos u m topico elo exce<llen•te 'li,nr.o do D r. J nles D e!ob I, med ico inspector das 

C·rlanças de pr imeirn irlacle c ela; esco las publica,; ele Par iz, C< A' esco la, ma is que 

á. fa míl ia, importa fazer obra ele hygiene, po rqu e a hygiene é a n·rtc \Je conservar 

a f'nude.>> (1•5) 

A l;iyRtema,tiznção ela . gymnastica é, por conseguinte, uma obt•a. incontestavel-

C 13 ) IRu'y_ Barbo~~ - . l1cfo1•mn elo ensino se.cuncla·J•io e su.periorll. png. 4·7. 
( 14 ) Coll inenu - '"L''f-T,·g-iêne à I' !Ccolell, png. 1. · 
(1 5) J . Delobe\ - uiHygLê1lC E'colnire)>, pa.g . 9. 
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m~nte patriotica, visto a sa influencia tã:o mor a.l izaldora . ..jua.nto ·h y.g.jeniea, tão 

intelleccual quanto phys>ca, tão imprescindível a. educacáo •do sentlmento .e do 

espírito, quaJlto a. estab!lidade da saude e ao v igor dos orgãos. (16 ) 

Os seus serviços são profícuos e releva.ntes, pois que exercem :uma. l'e.no

vação 1constan te das ene rgias 'Vitaes. CM:ontesq.ui eu, definindo-a, foi, naqu.elle <tempo, 

quem mel.hor a comprehendeu, pois de~de e-ntão a r epu•tava como a j.usta dist r i

buição (las forças que recebemoo ida natureza. 
!Mas conv•ém insistir em uma observacã!o: o a·buso que ordinariamente se co:nl

m.ette a respeito de certos exercícios e jogos ·physicos, da sua u-tili:o<ação ·irracional. 

Qua:ndo não bem dirigida e •adequa:da , a gymanstica , longe de nuxllinr a evoluç;ão 

:j ·o pensamento, de restaurar as forças intellec tua.es, r eflecte.se no cerebro pelo 

cansaço, pela fadiga, do me-smo mo:.io q ue o exaggerado t un·ccic:>namento ·deste ,pr.o. 

duz a sua ·propria intox icação ou en V'enena mento, dimLnuimldo o poder intel'i·cctu.a•l 

e pred·lspond.o o i·ndividuo á receptividade mor.bida. Como queria Roussea.u, uma 

e outra cousa, desenvolvimento physico e desen•volvimento mentnl, devem marchar 

de concerto, se soccoP::-erem s imultaneamen te. ( 17 ) 01·anUl1!'1n es t 1!1 si t num s swna 

in co1·Po1·e •ano, disse-o llrlmeiramen.tc IJuvoenal. 
O ponto não esta., pois, em 1Jreconiz.a.r a gy.mn astLca,· Cl\l d.emons.trn r a sun 

necessldrude, •mas em pratLcal . a com cr lterio, com modcraçã!o, organ iza.ndo-a pmtl . 

camente segundo os meios scionti.fi cos. O Dr. <G. ·He.bert, na. s ua obra L'MnHJOtion 

physiqtte 1·aisonnée, em mais de .u·m Joga r co:ndemna o defeutuosisslmo sy tema 

a.ctual, aconsel·lHtndo pruden-temente: •<<>Deve-se ev lcar que as cri·anças se ont roguem 

aw exencicios violc:mtos, deforrnadores ou perigosos, .bem assim não .confundir os 

exm·cici.os d\e. d.csenvo lvim ento com os exe•·oi·cios ele aqJ'pHca.çcío . 

. Vem agora a pêlo a segunda questão, ca do .e:nsl·no da mo!'lll, cuj as prlmel:·as 

noções bebemos, haurimo com o leite, na casa pater.na, .pelo exemplo !dos qu<l :nos 

ueram o ser. São os paes os melhores eduoadores porque são os espel hos mora.es 

dos fil'hos. A acção do mestre, ,porém, . •nã'o é me:nos predo mLna.nte e eCf icaz. Em 

u·ma escola, qu>l·ntos germens de bons e ue máos instinctos, q.ua n.tas l nclinaçõ.es. 

quantos openclores ! Contei-os, rexcita·l -os, ·guiai- OS, ·desenYOIIV'el-·os, diz iB<a udrlliat, 

eis ahi a cul-minante •nüssãp do educaJCior. (18) 

•Quer para os paes, que 1· para o .mestre, ·todavia, a melhor educação é aquellfi 

que se ·ba ela ·na idéa do dever pela experiencia directa e pessoal. Só a experlenci·a, 

pondera Gustave •Le Bon, em um a ld<:ts ,passagens da su,a menci'onada Psyoholog·ia> 

lns.true os homens, e , pois, sómente eila poclerê. i n trui~ ta m•bem a mocld a·cl·e. (19) 

1..-re1', amar e submetter-oo, eis as regras que devem doml.na·r em absoluto, c com 

c.lus o entimento de justiça, (la hon ra e da responsa:b'i!l<da -cl.e i·ndividual. 

·Mas, a educação moral não seria comple ta, tal é o pensa r r;le !Gabriel ea"u
pay~é. si se propuzesse só.men.te ao cultiv-o dos sen.tim entos aCf ctuosos e benevo

lentes, ao deosen.volvimento da consc lencla, do progresso, ela von tade e d•a. ener.g.ta 

mor~rl; ella deve ter tambem em attençâ'o e cultivo dos sen timentos su.peri<Fres 

(16) <Ruy Barbosa - Reformra do «·Ensino Prl:marlo» , pag, 12 '7 . 
( 17) A. iRiHnt - <crL 'rHygiêne .et J'·Education», pag. 20. 
(18) BaudrHlart- aLa iFamllle et l'Ed·uca tlon» . pag . 166. 
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que d izem res·pelto .tanto á. lnt~Jl i gencia qua·nto •á. sen ibilidade e onde se mescl-am, 

ao m esm o ·tempo, as concepções rna.l s altas <la razão e as emoções mais nobres 

Ida alma. Estes sentimentos são o amor d·O v~I'dadeiro, o gosto do b el.lo, o af\fecto 

do b em, os p r i•ncipios .reli•glosos. 

Os rp : !n clpios rel!ogiosos, sim, senho r~s. PodemOs querer n scien cia , testemunhar 

o stu valor p rntilco, ~m •r epeHirmos os •prtnci•pios r eligiosos; paoomos rend~r culto 

'â Hber<l•ald'e ·de ·co.nsclencia, .sem nOs inlm·izar com elles . .As form u las chimloas, a 

certeza m athematica, as leis da phys~ca, 111ão os exclue.m. R eligião e sciencia, cada 

qua l tem a s u a. esph er a. á. 1Ja rte, o seu cuJ.to, o s·eu eter·!lO · idea.J: •uma .não deve 

ser esc:ava ·da pol!tLca n em ou•tra ca.ptl'va d;a. or.thodoxia; a primeira tem o imperio 

da ailffi a, a segu nda. o im,perio da i•nteH igencia; ambas lcom os seus dog<mas, as s uas 

crençrus, a s u a fê; am·bas filhas , oriund·a·s da mzão. i nstrumento pelo qu·al Deus 

viv~ em 1Jermanente contacto com os homens. 

ü 1Sa. NEIVA - Apoiado; perfeitam ente b em. 

0 •SR. GRACCHO CARDOSO - /De'J)ara -Se·<ll'OS, em .terceiro e u<Jtimo Jogar, O 

ensino in•teHectual, o oa.vaUo ele batalha dos methodos, tdos prof~sores c doo pro .. 

g.~aJIIlmas. 

O ens t no .fnte>He.ct:ual , s·enh o:es, abra,ngeu •com a. R evolu çã!o F.ra:nceza, com o 

ex·pur.go do absol u ti Em o theolüglco .. m etaphysLco, u'llla concepçã'o <l emocra•tlca. mnis 

vasta. 

Aindla. t m n osso's dlas, opo~ém d e bate .. se a esta.fada qucre11a €/ntre o ensino 

classlco e -o ensino moderno, a su.prem'a<Cia das 1inguas e a su •pre macia <la s sc!M

cia,s, o ·pl'lm<ado dos esrudos concretos sobr e os €stud:os abstra-ctos . 

• Para m im, soohares, toda a. loglca e tada a psy~hología da edu cação se con

so rciam a1oote co•nceito de Van :B,·u yss~l : ·A i·nsrrucção p uhlica, norm a lmente orga

n izada, eXUJrlme-se .o e.mLnente •a.u tor da Vida .sooi.al, ·t~m por fim desenvobver a 

i·n t e1'11gen.cla <laquell~s que a t•ecebern, mter esS'a.l-os na-s 'lições daid.a,s, transmitti•l-oas, 

não super flc ia •lm e.nte, m as -a funt)o. ,Melhor vale, ef.fectlvamente, sa·ber opoucM 

cou as e sab<-1-as ibem , •que 1JOSsuk va.ga s noções sobre d if\feentes a suru:ptos, lm 

.perfeítamen te Ugada·s ~ d ig er ida ·. ('20) 

O oomceitü pew por u.ma .peda·gogla Inteira, quer em 1'Clação aos methodos, 

q uer rn:n •relação aos opr ogJ"a,mmas e •a.os preceptores . E o em·sin o é, em opdmei.ro Jogar , 

o p rofessor. A prédica, é <le Cousin: atttcunt v aub le 1Mtit1·e; (ll!da••t vaut l'école eHe 

m~ n..e. Como n i·n,gu em i:glnora, o preceptor ê a p ed ra por excel<lenc la. do apparel•ho 

escola.r, o «agente cmc.tico que lhe Lmpro\me movim~nto e preside as formu·la s da 

sua CIVOl·uçã!oll ; '<lesou ral - o é enfraqueoe:~Johe do m esmo passo a es tructu.·a c a 

fllncção. N ãó se · cuid•a present em ente de ensinar ás mia.nças o que se eniCOnbra 

un~cam elllte nos livr os, ma •o qu e observamos opela \nspecção directa da naturez'a.; 

o que ex.iste .na rea.Jidade pr<J.p·rla da vida. (21) 

'T oda obr a de transformação . pois , ·a a escola , cumpre que seia inLr lada p elo 

(l9) Gust ave (Le Bon - Obr . c it .. pag. 21 5 . 
( 20 ) E. V·a•n Bruysse·l, «La V ie Socialen, pag . 361. 
( 21 ) E. Demolins - «Eduratio·n Nouv~lle n, pa g , 70 . 
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.proressu•·. 'l'ai de\•e .;er, senhores, a principal das nossa" conslcler açõea, no q.ct o 

c1' dar umR reforma á instrucção publica 1Jo .paiz. 

co.n1 os actuaes professores, com o8 actuaes processos IJe fo:·mal -os e obtel -os, 

salYas 1as cxcepções ele si 1ne. ma~ 1HYn,rosas, poderemos votar unt~a lei mag·nifica, 

Ic,·an.larmo.; até m ara•vilha archltectonica ;· esse m'on umento de saob.edoriR e ele arte, 

pu1·êm, não te1·á senão a cluraoão ele •um instante e, cer.to, h a de e,.boroar- se, 'abys

marlo .n•as suas fu•nd açõ.es ele are ia Não esq ueçamos . que .pelo I?rofessor se 'retrata 

a esc ol~, fSC modelam o::; meth'oclof', c config·ura , em :'un1u1a, a .propr ia educação. 

1Mur; o ensino phy;:;ico, o n~ino 1110'1'al ~ o ensino intepecbua l, ,não ba taJll ao 

I vJnem ele hojr \)aro aperfeiçoaLo, simples forças ·mrecanicas, para expressarmo-•nos 

com .Horacio :Mllll<n, que uma vez em jogo J}l'O.lltlz<'!m todo effeit o e q.uédum-se no

vam ente immoveis. E' mist-ér «l•n -truinc'o, cloopel'ta·r - lhe faculdades novas», e s.ó 

um .outro en~ino se offerecr arl·equado a eS<Sc fim: o en ino teolmico e prof·i·ssionnl. 

•Nr>' 1·cgimens ·que têm por alicerce o voto po·pular, em que o~ .pr.ivilegios el e 

c iHsse foram abvl i clo~, a igualclaclc impellr a ordem socia·l para 'llm·a· diLrecção cl i

Vc!Fa: a ,ela a·scensão elas classes inferiores pelo .t·r.aba•Lllo . 

Ao IaC:o, portanto, daquc'lles tres modo;; ele ed.ucação, .im·porta ·ter um qoorto, 

mais objectivo c ma.i~ concreto. 

r.roda a thco •·ioa do ens ino tech·nico I~rof.ir.;si·onal ü ssenta nesta form ula ,;y.nothe

tlcn d,p cl ' ;\ lemb e.t't, na Encyclopcll ia elo ~etlulo X VIII: r<.-\ sociedade q·evet'Emcian 

do os grandes gcnios que a esclaTrcen1, não deve rl.viM:e.~r as 111ão.s que a servênul. 

1.:">/ão .inv~stiguemo~, •pn1'ém, a sua origem . A .noo <'i sufficioentc sa.b.e1· a im1 -

portanch1 con . titutiva C:o seu J}apr\ no ;;ra n<l e todo ela educação na<Ciona·l. Con

si;;nt•m-'lhe epithetos divNsO.'. pouco importa, comton•to que seja ;pr im.Ltivamen·te 

lição d-e cou"e.s, ensino experimental , <h·po is ensino :Pratico J>ronssionnl . 

•A'bro o pi'Ojecto r vejo com .clcsvan"c.hmento que a iclêa ,;obl·esaJhe cla·ra e ma 

nifestamente <'In um dos se>u< dispositivos, isto 'é, que a .hon·rada. Commissão el e 

Jnstntcção •Publica pretendeu, 'lffec ti vomcnte, collocar ao lado C:o ensino es,pe

culutivo o em;ino tech.nico PJ'Ofis.«lona·I, o cultivo das quaJiclacles cs theticas elo 

noeso IJlOvo. "'' '' - l'he - hão esca~sos os ma is •rasgados elog.iQS . Uma n ação será 

~.empre tan·to ma is ·pol.>re, Ctl<C<I'CVe aquclle glot'i'oso espi•ri to el e noss;t IPatria, po t· 

quem todas estas co·u~os j8 foram clit,1s c prwa q.uem não é ex·brnnho nenlhiU<ID gc _ 

nero .ele !Il-ustração, qun.nto menos ,:,;,rruncl.ida se achar na s cama•cl•a.s popu.lareB a 
educação tCQhnica e o sa·ber pos itivo. (12 2) 

O en.sino tcchnico, o saber POtiitivo, é o ens ino a rtí stico, i·nel'US<tria•l, oomr.>re

henllido sob Gti &uas varias mtc,nc s. i!':' a divida sag•·ada ela IRepubli ca .pa·ra com 

todo~ o.~ .conciclaC-ãos. ·:\r os regim ns dron1ocra•ticos ao ler} escr «1>er e con.ta.1·, leve 
corresponàe1· pamll~lamente o ens ino prntic ; é o maior ·ae todoo os , eus elemen
to~ elo .progresso . ( 2 3) 

A este rcs.prito o .p1·ojeotu veio .preC>nchcr sens ibi-l íss im a Jaouna. Todavi•a, 
scnt.'n10s, neste ponto, cnt11 o t:"m CIUt.ro~ ele certa n-wnta, não csta1r ~t•n rum.t)lo e 

PerfPito accôrclo c 111 <t illu.,tre Commissã.o. 

(2 2 ) .R uy •Ba-t'bosa- «Rd'orm<l elo lJ:ns i·llO Sctlun clari() e su,pe•·•iJJI'll, pa;; . 251. 
(23) G . Fmccaroli - «L a questione C:elrc Sc11ole>>, pa.g, 11 . 
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O cli.sposll'ivÓ a qu<J venho de a•Hué.•lr 'é o contido na ul•tlma. parte <l o n. I, 
Ie ttm rl, § 2° du a.rt. 1° . A' vis tu de!'! e a douta tOom:mlssão incl'uc •no cu rso fun 

dam ental, curso evi.d~ntemen tc secundar.Lo , 'O nsino :J)rofiEsiona·l . !Penso que ahe 
nii.o quad•rava bem a cepa em qu e foi ·e·nxer taclo . .O u bem ensino secun6a.·ri o, ou 

bem ens ino p•ra tlco, 1>rofissi011Ul. •Certam ente a honrada Commrl::;são c esquoeceu 

dt>sta. •memoravei confid e nci>:~ d·e H•uxley. Dh~sc o n rutura.lista .i·nglcz: « Aq·uel~cs 

q·ue a .r espeito àc i·n&t•Ntcção .pri•m a ri a se contenttlm com este insig nuficante a·e 

s u lt:;.ào - saber !e1·, esoTevc,· e contar - encon•tll'aOJ)-se m 1>resença de um.a ob

:eeção qu e outr'o·t·a m e era f<Jita fr eq uentemen te . Vosso systcma, m e obse1·vavwm 
,_, nlilo, tem por f.'m ensinat· a tn-:tnl'i ra .dos hom ens s cr virc-m-se da· colher, t:o 

;;.arCo, ãn f'aca, s em, entreta·n·to, l~m scgu·i·da , lhe.; minlstlrar os alimentos ne

cessarios>> . 

Esses alimentos nücessarios são, positi vam en.te, .da alçad·a. do ·ensin o primo.

rio . E o ens ino pl':ma·t·io pa·rn ser solido, .pant não <Perder o seu caractler de un i

l' ersi da t:e, de ensino ·indbsp(>n,avcl a tocl.os os ho111 em-s, deve ser o ma hs estticta 

rn l)nte li mitado pos6 ivel. :\'las, pelo p roprio fiaoto de se tornal' a•ccc.s., ivcl a todos, 

é qu<> hile compe te a carac te t~~.tica de ensino ·bas'lco . Os ·nooso9 t!J r ogora<manas con 

f~tnclem lastinmvel mente instru<:çã.o ·pt·im a.r.itt elrmentur com ir11strucção prima , ia 

superior, s•ub-t:lUOlt'ttl uma na outra. 

Nla.s •ai•n,le. as$il11 o qu•e D> tá esta.tulclo na scg•u.nJ-a parte do n. 1 citado, le.t

tra rt, do §I 2•, ao~· t. 1•, é, pela pro pr1a cxteosão c ·qttoa:i•!oclu d.c elas d iBcip l•i·nas que 

ul>raç.a, •é, sem contestação, e.nslno s ec undaria. 

Ora, sendo ensino secu nclario, ·não 'lhe pód·e ·assen ta r a d·cnominação de ensino 

funãamt>nta l . Sendo a. instrucção pr ima ri a: a unica co mmum, elemeruba.r, a obser

vaçào c u rac iocJ.nio ~e tocam tle perto c só e.s•tu ·Jnstru cção, por•tanto, iPÓde se-r 

fu ndam cn tu i e profissional. 

Descie então, .logo que começ-a a ,;ccunda ri a , começa a distanciar- se o. profis 

~i ona-1 da funda•m e·nba l e a parte desta hmmediata á instr•UJCÇào proim·a .rJa é que 

const itu e o. secu·nd a.riu. (24) 

A€sim o cntcnden1 c:x:; n1ais con.sp icuns ,rc.Jllrcscn.ta ntl1S .(l a ped.agog.ia .vigente c, 

para acosta·rm·o- nos n um ele recente nomea-da, clot:aremos :.'11. D u.poU•Ys , que d esta 
n J(tJICi r ·a s•uüf raga a nof::~a Otpinláo . 

<<0 ensino .p1·Imario se r econhece pelo s •u coracter rran ca.mcn.te JH-.a tico e uti

litnr:o , e neste sl' ntl clo geral cllc é profis-s ional . (25) 

V a i n1a is aléen ainda n noSsa .extron heza, c ré que nern scmpã·e as m esmn!S dtls 

cipl inas s rrvi-r ii.o de ·base ás diversa ram.i·ficaçõcs do ensino p ro fissionaJ . Cnd a 

incl us·trü1 ou profissão, é !oglco que J'equeira Ulll cer to num ero ele co.n heci.mentos 

Ji vür~a.;. •E'ffi uns casos podN'â. •ba s tar o ensino el e C:esonho, a ed•ucação do gosto, 

it o &en timento do .bello , da vista; em outros, :lJOPém, :lá se fa·r!i. m istlér d•istin

guir entre a ex per im entação .physico-Ch'imica, a .pra t ica ·fallada doa s Jlng-uas v i

vas. a observnçã{l clirecta dos animars c P•lmntas, a contab~liC:-ade, a esbatlstica , o 

geugrapllifl comm er cial e >nd·ustr.ial, e,tc . 

Como aJicerce do ensino comm:ercia·l, a.u pM'it ca•rgos -a·d.ml.n.is-tn3tivos, o p ro-

( 24) B. Y!a·chad.o . - «Affirmnções •P.u·blk a sll, pag. 64. 
(25) Gaston Rouvier - «L' cnseign(!m-cn.t pu·b'l ic c.n IFrancell, pag. 39 . 
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jeeto F:uggere o CtStudo de noções de escripturação m erca ntil , stmple· noções, que 

mal chegaJrinm a a·ppai·eihar um guaJ,cl•a.livros Goffir.ivel, quando o cr itcr io elos 

prog-ram.moG lllocernos demonstra que o onsi•no CO'J11tUCI'CiaJ é solJretudo oa.Icaelo 

e 111 JlOÇÕ<'s prnoticas <lo~ i·cl iomac; l'ivos c da gcogre:p.hia. aJ>plicacla a c::~a csphe.ra 

profi>·sional. 
!Em relação á<; drmah in dustrias, o proj eclo é ele •u ma .parcim oni.a não mui~o 

pam enca·rcccr. Além cl!IS noções de esorLpt·uro.ção mercantil, a q•ue Ja .me J'Cfer i, 

manda apenas que se c utltivem noçõe.' soare agriculwra, como >e dcnsscmos s er 
tão sómente, c se o puC:eSBem oo. un1 paiz de ngriculto t'e.c;, e cotno r-:r as 11nções 

ag rico;a·s não procu·ra ssem o1ais e n1ais c.:c con\·e.rter em J1ações indu,::;t.rü\ eo:t ! Se 

tl.bunda CUJ no.ssus r eg.iõcs a tnateria P.ri•na. en 1 urna :prOtporç ão, 1lOr bmn ·.lizer , 

!ncalc.ulavel, ronto mais s e .1ustificn a creoção c •mUJI'tLplicaçã.o de va·rias i·nclustrias 

e ai-t,•s, tendendo •preci5am on te a transformai-a-s . 
Srria puN·IIi elade de m.l•n•ha pa.rte o b<'nta r <l e<mora.r.me na c.\('mon straçã-o dn,; 

van tag{l·ns do cnrs i'no 'l)lrofi;o:;siona'l, ensin o que ·está t:olicHH ndo mn nossu palz .mu.is 

f orte ini ciativrt c orga;ni7.a<;ão n:ni s .... 1a tisfact:'oria f' coanpl ta do q1uc a con~ú&nH.cla 

no p!·o.iecto <la honrada Cotllmissão de l ·nsbrucção P ul>lica . 

!;•;~;te en·sino, senhores , ·tem tiC.o nesta. iO:J.sa ct•uza <l os valorosas c persevere.n 

t('s r, ce rto, não a'mr.io l'c•riT •uma •moclrstia en volta no c:l!sulo d-o .mc.r i1:o e dis

tincção mnls tran~])a•rcntl's , proclaman<lo nesta hora 1> 110'l11e <lo SY.JII~a.th i co n 

presen ta.n•te de :Minas, ST. José 'Bon i facto . 

O sn. Jost.: IBO,' JFAc ro: - ::vfuito me lle.Jlhorarn as palavJ·as <lc rv. !Ex. 

O .SR. GRAOcHo OAnooso: - V"<l.!e, cn tre-ta.nto, não esq uecer qu·e a ·os o•lhos 

<los ,p u·blici>;tas m ais Hfa.mado~, àos stad isbJG, cas notal>iüdadcs >mais em vog a 

no mu·ndo contrmpol\ln eo }Jo!itico, o ensino p.rofis.sio.nal av.uJ.ta como ·uma n eccssi. 

clade ent·mn•h aclam cnl,• social , •PL''() d·U1Jlo facto de taLha r hom ens ])a·ra ns dive rsas 

U•t i!J Ca dl's cl>a vida r r•lcvar " nh·rl ela ca·pacl clad e ind•ustr.ial , cstaoekcen.clo a Jo1·. 
liori n concul'rencia Da superiori C.a•cl e enotr;J 1!6 JJ•ro•J uctos l n.digenas e os da i·n<lus 
tria {'X rangeka. 

•n ee.lm c.ntc, a nossa v ictor in na 11u·OO. contra .a concu·r1·cn cia n1undial ser{t. tn1111to 

mais l nce.r.ta quanto m a is distan ciados &e conservanm os ll'ossos a.r!Jls.tas, 'PCl•a in

t el!igrnda, :pel!i. ap.tirlão. prlo g.os to, <la intelligenci.a, co g D!>to c <la n pticlão dos 

nrtlstas. e opc-rarios C'xtrangeiros, e m enos IJ)rovn v-eis f()rem, dest'arte, a~ con~di~ 

çõrs de u.m confronto il!H'CCia.vc! entre a l)r{Jd.ucçã,o naclon.a l ·e a proclucçã.o cx 

trantclra. 

Contra o 110sso proprio a>traozo, con-tra a n•JSISa· conge11!a.l in.cu-I·ia , é que u rge 
r ea.ifim OI'. ( ltfuito beu•.) 

Ora o Brazil pab-sa c, ele facto , como um dos mai s consideraveis concurren tcs 

nos lll ercado::; europe·us c :11nericnnos, crufc i ros, a$1Sucarei ros, cau tchuL"iros , .etc. 

Creio nãlo exagget~ar , tOdavia, netm tão vouco incorrer n1a. pé!cha de in verídi co, 

avHnçantl-o que sõmenle de poucos annos a c ta parte se com eçou a pra>tlcar ilm 

nossas ,fazendas c us1nas .o beoneficiamC'I1.tO daqucl l · clou s !lrime>ro• p•·oduc·tos, 

valol'izan cl o-•c-os peola qualicla•cle, peloa cxcel!encia , an te as funambu.Iescas tJ·ams foT 

•wções da inclustria, diri a, talvez , co1111 ma io :· pro,prieod"<~lie, sem lai!Vo algum de 

ia rolJinis mo, da gana.ncia cxtrrucont.inen.url. 
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UM SR. 'DElPU'l'AUo - O fac to é ve~dade iro. 

O .. R. GRACCH'O C Aaooso - D ba·lde v ar i1a.m , de anno para a nn o, ba ixando 

u ccct5 s iv~unentc as nossas N1 1·if.a ; c,m rvão o Con g:res~o Nracio.ncd: donünado d.e 

ju srto patri.a.ti!'"m o, illlpõe rp csados ~a crifi cius a o ""rll e-souro, acarretan do scnsi v·cl +d.ianL 

~1uição à. rece ita •Pulblica: o fa,c to cl e'>tni·mad or, ma,; real, é que, a,pezar el e ronuiclo 

losamcn+te l(:ljudada c fa Yorecid a. ·a lém ele rudim enta.r e rot1ncira, a j,ndustrilil pa

tri cia l\rae dll(l a di a dl1tU11Ca,nclo 1para traz em ucna xegrcssão i•naudita. E, é axioma

tl co: t;enho·res, quem recua o u {I.S ta ciomra, jnão ,J)rogrid'r. 

O .principio do ens in o p rofiss ional es tá proclauHa.clo. Corporifi quemol -o. 

Antes el e '""i '!la da com ecemos por combater· o pr econ cci to. Co n t i nu a.mos 

intoxicados por p rejuíz o~ exr(l.,·uxu los a·ccumu laclo.; d ura nte ma l• el e meio seculo el e 

r egtim cn impe;· ia !. Todos os oraclor·()s pre>ccd eontes comibatcra.m .a. cl·o'U•torice, «os 

pro~ramma s th eorioos . n ebulosos , ~n crclopndicosll, q ue cli ~·orc i am da v iel a contem

por·a ~J ea os nossos r·apazes, .coan&tituinelo ger• çõcs complet a me-nte inut ilizad•as pa ra 

a li\rrc co·ncut'l"cncia das a,ptidõe$, na Yi cl a ~: n o derna . Pois .b'r.m, fnça,mo;:; g ucrr·a ã. 

doutor icc, fo:·m emos •«hom e.ns ute's, h om ens pra ticas, Qltpa zes ! ~ c· tn~ba J.har, ·pr o

'(1uzi.r e crea r )>. O formal ismo v e-11bal é o mwl qu e nos d(>f in•ha c solapa. V er da.dc 

é que abo!Lm o~ a hier a rc hia ela s casta", .mas como que ai'llcl•a. nt-rc nó.< as profi ·

sões cn anu c.H•s <:leprÜH C<lll , am ef:,'C! Ui·nh an1, desdo iram e wviltam. A~ ! a rnili êls ol·hQJm-n 'at:

como un1a cl egraà a.ção . As •mães só .gera m fil!l10:-:; pnra n- f \ lncçõ s UbcracF:, 

para O luzidO C' XCirCito elas lefi. l'a..S, da. S·Ciencia (' ela !)OJitiCA, pa l'fl a C' ():O'CUIWencia 

t:to r u.n cci o na·li ~ lrl(l, parn o quadro t"'llOl' lll l..' P p a 1vo ro~o desse prolr tari ado in teNcc tu al, 

de;jsa legiã!o de cavall eiro.-5 . da 11 1â Yent}.H a, rternam C'ntc in · .... onsol avcis, tão ::om1bria 

m en te clcscripto pelo verbo l'tl'lpolga nte do flu e.n t e orn•aor mi neiro, mcm b t·o da illu<>tre 

Co.rnmissão ele T11strucçã6 P u.!Yl ica. 

·Smn os do mi nados pela. tyrannies el e U(ll êl paixão absorv<'ntc : --- o li•ttrrati ·mo 

- el e so ,·tc qu.c no,; a;prego am o< a t erra fe raz dos phil osoph os, el os poetas , d os j o:·

na listas, el os . pro fes sores, do· g r a rnnuttico , d o;; ju·riscon sultos . de t odas a:; ce rebru

lidades emfim, qua·ndo muitos elos re pre.,entante~ dessa in enarra vel é !i te de cog u

m ê los, m a l .•ah iu el a esco l·n con hecendo os pr ologom enos el o !hbc. Como •i o IB~a .zll 

não ncccssi tasFe tan·to el e J}h ilosopho.., , pammaticos, oraclore~_ poeta s c juri~p el· itos, 

como de pintores, fcrrerros, t cc Iõcs, c·I ectri cistas , mar ce<ncit'os, ty,pographos e ah•·e

nei~. CNhúto b m . ) 

0 .SR. JOSfJ BONIFA CJO - .1\.poiacJO. 

O SR. GHA CCHO CAnooso ~ Do vcrn ic i o~o ys tcma que corn se<r<Va m os em h:·azão 

he r!cll!ldo á mon a1·chia, resultam, pois, em s ua maior parte, a s ~les ord ens m oraes 

e economic,as que nos t eeolt MTI·bar.ga.clo o plasso ne> tes dezoito annos éOO ,pratica 

rEl]JU'blúcama . Es ta , .ps y cholog ia q ue um dia fez ·tambem da s ua P a tr·111, em cir_ 

C~um s ta.n c i a ~ qunf-'i ana logas, ICavour, ? f>n·moso recons tituido;· da unificação ita:lia•na. 

Tn-tegr emos . por con"e-guinte, o ·ens'i'llO primaria, cla.n clo- I·h e o seu complem ento 

n••cessn1Tio e ! nd·i" PO'Il&a v-el c.m urn regim c.n cl em ocrati co J)e r reita.mente accó rcl e com 

os s~ u s fins e consc iente >d a . suas r es.pon."<r•bllidalcl.es. 

!C ree m o~, 'o rganizrm os o e"'sino P"ofí s ir•n,a l, ~ as>lm teremos ·transrUJndlclo a 

a.l1111 a cln. Re.publi ca na. vid.n, n a~Cio nn l. 
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Xào o temo de affin118I", seni1orc::s, 
1
a nossa gloria seria Igua l á da fundação 

~a Republ ica, si, co111 3 reforma ela in~trucção na cLonal, com;oguissimos, àesdo 

brall1il~ ele toda a parte novos horizontes sociacs á cara Patria leV'a.r a cabo 

es.su ;;ranclioso commetti mento .do cnsLno dcmocl a.lico. (ll!uot·o bem.) 

Quasi todo~ os oi·a dut·es que cliscu•tira.m o proj eoto se rder ira01 á~ fôr ma« 

ele ens in o, apreciando-as sOtb va~·io:i p(}ntos dtJ vist<t. r.ra.mbenl estou canvcn'C ido 

da sua inmot·t>mcia. Quando se trutn de reconstituir ou rc -; o.nstt' uir o ens ino 

publico, •não !la despro.posilo em passar um a. revista ás suas làiffcrcntcs formas. 

c até em a Hendel-as. 

I.Mnis dó qUl1 tal\·cz pu~samos :;uppo1·, dC'\'Cill ellas prcuccut>a;· o -c:-spir ito •~o 

leg is lador, porquanto, prod•ucto da civllizaç,t'o de uma duda é·pOca, tlvet··~H11 Slllll[lro 

~obre a soci!'dadc influxo decisivo. 

E' tt:·sim que o ensi!rJO dos !Conventos .produziu o tY·Po ;:J.e 'Y.lephiS·topll lcs, o 
cns i.no da univrroidacle e o typo cll' Fausto, o ensino da cava.llaria. o do immortal 

llrróe de Ccrva·ntcs. E si o cnoino dos C<>111eentos procluziu l"!l!~phistophelc,., o ensi•no 

elas universidade.; o douto,· FRu&to, o ens ino ela cavaliai'in D. Quixote, o cno;bno idos 

sn lões 'S'Cirou as J>'recio~us rUHcu.las. 

Na antiguidarle, a ed ucação era conc0ntraLlu nos tt>1nplas c transmittida. a 'uma 

êlite, isto é, o enRino S(.' l"l'SUlll i a na ig·reja, a qut·m ctt n1 p ria ·apod·crnr-se clu mundo 

o rcgeneral-o. 

Vciu Carlor-: 1~1ngno , e no afan el e legar ao seu itu pc-e io unut c ivil ização .nov•u, 

conce.ntrou-o nas uni v 'I'Sidudes: elll~ i no, como se sabe, t,;eN·ocado por Fra11cisco I, 

qu, fu•nclou, rompendo com o c·p il'ito ele unidade p l·cc, tRbelcc ido, o CoHcgro de 

França. 

Com o o;eculo XiVl l l, •cu ja ,,ituação cn1 ~emclha·ntc á do secuio XIV, ·a·i•vorece 

pnra o penscU11anto hu.manu clla mais rutilo. 

0 HR .. \R1'HUH ORLANDO - .·\ '])o iaclo. 

O Sn. GnACCHO Anooso - Dous seculos antes, )1.on·taignl' e H ·abelai::; havd.a111 

tt•ntadu. e!;boçar o fundamento ele Um:t .educaçã.o nova; ma:-; só r m 1762 J. Ja.cquc:s 

nou5t5eau con!-i t,gue r.!e::;cnvolver um r:;ys·tcma com·plc to clP ecl·ucaÇão estribado eu1 

ob,ervaçõcs psy-ciJOio;:icas extr nwm cmt.• intei'CS"antc•s. (26) (O S?·. D~JJ1<·ta(LO 

Arthu?· Orlttndo jaz mn gesto ela a.ssc,.timcnlu co m CL ca.beça.) 

Dã'o como i•nspiradores ele Rou-sseau a. Lo lu•, ao llollanclez C!'ou ,az c ao abbacle 

Pluche, (27) ma s o Emi.lio não é sinão o tr ucto sahido das f·lôrcs dcsbroClhadas 

com a HenaR·cença. IRabelais é o vetilrudci:o •íJrecursor da ocl ucação ·PhYsica, on. 
n-a.tRção, da c.;grima, ela •gym111asti ca, do estudo da .n atu1·cza por observação cl ircct a. 

<'mflm o creadot· elo ens ino ,p rofission a l. 

·Sabe--6e como, s em etnbarg·o clo!-i pri.ncipios günerosos que do.nünaJv am os cilla

dcios tenivci8 ela Revoluçã.'> •Francrza, f'·aca,sa r·am a.s diligencias, quer d·a Legis

la Uvn, quer , 1a Constibu i•nte. qu<•r ela Convenç'i:io ~·acionai, no i•ntuito de ex ecuta r 

um p1·og-1·a·mtna -e ompleto de ~?nsLno . 

E o hnperio napolconico, que foi um a especiP de despotismo universal o foi 

(26) Van BI'Uyssel- Ob. cit., pag. 346. 
(27) G. Compayré - «Histoire clP la P .lagogic», png. 236. 
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fil lll'b .111 ,J)a·ra a inst r ucção. A restauração de fez, por ém, o arcaboig,o rcaccio.na rio. 

Guiso t C' tDuru y .pa:sa ram, deixaondo traços inexpulngi.ve i·s, rn as só a F rança 

llc I SSO a l S 1. pelo orgãlo l'O'busto do im per ter rHo Ju les Fer~·y, •punha f echo á 

obra g-randiosa c jmmorta l. 

A histeri a do ensin o no 'Br a zi l foi ma•gis trn.Jmcntc g izacl;t em .htrgos c pu jantes 

trnços, no segu.nd o tunno d C6te deba te, na lucilamtc analyse h isto:ica elo \'minentc 

rep resenta n te .:l c -Pel'na,mb uco, 8- 1·. Ar thu r OrJ.and·o. (Jl-ln j.( o bent; apoiados.) 

O oper oso e fec un1 do D epu ta-elo, po ré m, p e·Jo mesmo E s tado, . 1· . Affonso Costa, 

a uto rid a de i rrccusavel 1110 n.ssumpto, Ro i n;voot iga;_· as causas rla d cadencia. do 

t'msin:o popu lar no rC>gii11C'n n1onarr ll ico e no regi men rcpu'blicano. no copioso Yoto 

•m se-parado co m que di~cordou do pa r cer ela ill ustrc Com missão el e Instrucção 

P ublica, .co.nc!•uc a sua in tell igcn l:<' a•na·ly,;e .por assenta;· que ta n to um como ou-tr.o 

seg· ui·nt.m cami nho (' r nar'' o. cl eslisan;cl o 1para llm estado clC' a,pathia c a.tt·oph i at11~nto, 

elo qunl nimda nfto o conseguira.m f! rr·aln C:-tl' os 1m ais C'fficnzcs n~ac ti\nos . (28 )' 

!Com tu do, a mim me parece qu e houve da parte elo nobre rep~·es t:>nta,nt PCI' 

na mb'uca.no unu'l g 1·.ave injust-iça, que ~ ronv·ém ser repa rad·a . 

O SB. APFONSO COSTA dá u m a.pa.r te. 

O Sn: GRACCHO CA'RDOSO - E11 11 matc ri n ·el e ens in o publ ico, ele diffu.;>•o c SYS

tematização da -cul•tura. intcl!ectual, o Im pcr·io r z .mu ito ma is que a. R.<'l!)ubl ica . 

( 1'?·o'cam-.•c apcn·t rs . ) AJ1i estã!o os Annae .. do ParJa,mcn to pa,·a Clv idenciar o cs furço, 

as gcnerO'>l~ t en ta t i v as c! C h on trm , ela. h~'.be 1•nação c cs te ri lü l acle el e hoj e. U LtJa,·te.•.) 

Que outra demons tração mnis exubernn1tc elo que a colossal r eforma ele lS 2, ele que 

fo i (R e!atOI', n esta ca.mara, o eminen te r. R uy B a:'bosa? 

A ·rei vin cUcação re,puhlicane. só ago1·a se opcn t co m o .projccto cl•a ill us-tl'atl a 

Commhssã o •ae Inst1•ucçã o Publi c~, por inic iativo elo honraC:o 11inistro .ht pasta 

do I n ter ior, Si' . T a. va-res de Lyra . 

Ct~no disse, senhore . . a tl1 istorja: <t nnalys(' el e .n 'Sa .pedag ogia·, .dos .s·eus im

pulsos e cl•os seus sopita.mentos e,tá fei t:D, tan to no prctcr ito como n1a act•uali

clucle . Com estes clous :pon tos J,e a.po io ce>!1&b·u>!Jm os o 1porvi 1· . IJD' pelo cnsi11o 

qut:: H& socicfa1c1e." hu.ma.nas se 1nic-inn1 f~m u•n1 pnss-JJdo. Hga.n1 - sc .no l>resen t e c ·P•re

r ara m e ~ aspiraçõ·es <l o f·u l uTo. attestn Van Bruy5' e! c com C'll e :vr. iF'erneu·iJ. 

IPaese'm oB a outra ordem c1·e considcroçÕ 0 >. 

O art. 1° do -projt'c to auto r iz•a o Governo a reform ar o enri·no ecu·nclario e 

su.,pe-1 ior e a prom ove i' o d•esenvolv·imento e a (li ffusão elo ens.hno prima.rio, <1tc. 

A :Prtmcira duvicl a que se d'efronta é a de F:abe.r se a orgun i ~a<,:ã.o (o onsino 

c-cm pc te ã acção el o ll:s tad o . 

O il'l•us traclo -representamte da. Para·hyba. que aoproofu nda com •am or <'>Das ' ''jl e

clali dacles, o S.r . Castro 'Pinto, rcso!Hu o t :· cse elo sc~ uinte modo: 

O em.;.i1no, di z ·elle, está. nas f ron.tt· i ras daquclla ac tivi c:adte qu.e. oo mcsn1o tcnt 

po, dr•Jnanda f\ soli 'l~Cl r. i.cdad·e CP11Pcti vo_ e o intcreF~'C pa·rtiouiar. 

E.':3tab€'1ec.eniln rstc j•uizo, S·. F.x. :::;•U!ll!PÕC o ens ino o..pcnas 1U.n1n questão entre 

o ~ ·ncl i vi cl uo e a socieclaC:'e . 

(28) Affonso Costa, "O E n,ino>>, •pa g-s . 9 11. 10. 
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/P8Jrn mim, m uda in·telramente de aspecto, !ll:iu&ta.ndo os p rincirp ios com a boa 

·r~loo, rpenso ser o empenho comm'llm do 1ndividu'O, da soc ied~u':e e do Governo. 

A tarefa exhaustlva do desenvol vimento ;:!a educação naclonaà Tewne â. som

bra ;:!os m & rnos sentimentos gene.rosos o ind•lviéuo, a acção e o,s podcr!ls pubLicos; 

d~pende <la a.Jiiança oada vez nmls i•ntima .dta No.ção com o Governo. iNação e Go

verno se <Jão as m ãos, oo Ew.xillam tJ"edpr·OCQJlTlen te, tendo ca da q·ual a sua q•ootn 

.pa1. te de co!.labora~o e r esponsa•biliC:·ade. 

Ao IEstu;:Jo, ve.,.bi gratirt, a 1ncu.m'benci a de ordc nlltl" a edtuca.çã;o nas escolas 

>J CliJ orgão de um m !·nisterio exclu·sl vo, aij)ropr>ad·o, oe de ·um conse!.h o de ed•u.cação 

no,c ional em ooda •EstaCo, cor.resp0'11dendo n•a pratica· ruo que :ftosse inrt'et' i·!ldo do 

y(•JJsan;~r. to e da vontaile de todos, 

Doode que a União comprchende a necessidade ·Joe organ i·7..a r o ensi·no tpr .!u.na

rlo redernl, ~escle que este ens ino toen cl c a ser f a>talm e.n te intcg.rado pels: j•nsbru

cçãc teeh•nica p t·oflission·al, desde que todos >OS outroo -g·r!'Los <Ja eé:ucaçã;o, o se

cund.o·rJ.o e o SU!lNior; vão parti<!I·P!l.r ela m esma ,,e f<>r.ma, desde, ·fion!llimen.te, qu~ 

s~ cu ide C:e inRtituir u m s~t~ma geral d e ed•ucação popuJrur , não :ha u>tO<pia: em 

1<?-mhrnr-se ·a creação de uma secrete:r la <l•e 'Es tado especl•!lll , q•ue devesse pres·lru~· 

o todns .css~s Interesse.~ su·prem ·os, n todoH es&os prob.lcmas q ue sãlo o. 'IYase de <todo 

o OJrogre.;so IIJwter lal de •uomo nação. C 'M'~oi. to bem. ) 

IES>'·e ministerio ex:iste ·en• vint.e c «e.is [paizes c j 'á. existi·o entre n.Ot;, 111es tc 

mesmo a·eglme.n, a-o tempo i:o Go,·(·mo ·Provlsor·io. 

IEx;ceptuam. sc entre os .pa.iozes ele p.t·im ~ura ordrm os E<Sb!lldos Un.id.os e a Ln . 

;;lateoN'tl. 

(Mas, d•estlc 1866 que 11a i·mpm,ta.nte •l: l'publica •nor•tc.america na se r econ•hece 

a urgencla de um min.isterio do -onsLno .publ i c.o, que fosse n>l ll como o or gão s ys . 

t cu·n.tizadot·, u•nificador <la in ·trucçào nacional. 

:-Ja Jng!at€'rra ·não .ha com crfe.ito um tninisterio, mas exl«te é:csdc 1853 uma 

repartição ce.n tra! de in~t:l'ucção pub11cn sob a ·a•u·toridadoe i'U;p t·erna elo IAwd P1'6-

sident of the P1·ivy Comtci'l. ·o ~1 ue, não obsta•n te, impede ·qu ~ li id•~a da c1neação de 

unt orgã.o n·ovo aJdequnC:·o não 'Vâ. c()nquistanJJoo t e!'r~no todos os cllas . ( 29) 

• iE o notavel é qu;- os homens doe s~ienc.io, os e~peoia:ll s tas em cttloestões de 

ens.lono •reclrumam com a m es·ri1a ins·t - t enc ia q•ue os ·J}Ubllcistas e os homems de Es

tado a satisfação dM•e rl.eRúl er at'U4JJ. n (·30) 

A theo·ri•a clorn i.nante -é que o Esta<lo não <:loevc f"'lf'Cixa.,· o m o~liYpoLio &a i.m;. 

trucção .• '\ cttusa formal ()bjectiva, com o se ~Hz <'tn tphiloS()J)hin, em q·ue se f·u.n<l a 

scm elha•nte pl'incipl'll, ·baseia-se na Uterdacle de cns i.no, a ·J~rjmoetra de t oclat; a:s 

li'lJe:rõai.es, aquella que m.a:is d-e perto se co·n.f.uncle cQim a· •l l beorcloiloe rclc con·sclencl>a, 

01a .p'hro.sc de rLam>a'l'tlnc. 

O que em boa .het:m eneu.ticc, po1~m, não se :pOdoe recusa.r ê q.ue a g.encra:J;tz.a.. 

ç1to e .soupedntenden<'i•a d<>SBe serviço s·eja um·a fu·ncção prechpua del l e, com'O a 

ma ls al ta eX·PI'eSi!'ão elo ;:!'i.r H o que i:he .con f e<re o co rpo socia.!. IPrOinoovoe.J-o o !l!Cti 

va!.o, e.JabQirnndo .p.rog1•arn•mns. ap])a.relihaol1Jd o e m am.tendo .professores, 1\.lJ'UI'!ULC:·o 

cs <thes.(J•UTos ela cx.poriencia, -é 1JU.cloo qua•n'bo lhe d·i z ne.spei to, 

!·29) >Ru)' IBaorbooo, «<R eforJna do enstno p1imario» , cit . , pag . 35. 
(~O) Ob. acima cit., m cem.a pagina . 



429 

Admin.;süando e fi~calizal!ldo c ensino, o Es.tado •"'g'C n:a· quallrd•a.C:·e d•a sJ.m, 

p.Jes mtund·wta.do da -~ ocied,'l.d e , ouja prooumtocJ.a. r ecebe p o.r <>U.torga <-x !}ressa, a.m

p;a c !inconfunà·ivd. O qne se óeve E>nten.êer por liherdoade de ensi'l1~, add•uz J'Uies 

Símon, não é a livre ci ~I'Eleção Q•ue se J.he ::os~a .dlfur, mas o cl.hreLto ele fundar es t ::J 

belee.im ·entos d e in strucção AAJm Ji cença .. pi~via elo !Governo ou .cJ•o •Estado . 

A' .naçã.o, o encarg·o c:-e .sec..J ,ndl3.~ () Govu::mno, de cotnpl.e:tar a obra al::.so.borba 

dor.a, 'iVhus c:omo 7 Do m ·ocl'o m a·is facil , instHu:indo J)remios que acoll'oçoem o des

e.nvol vimen.fo pil~•sko d·a <Jspoecte, O>ocieda.cJ·es q·ue cogitem · ele sc ienc ia ·, a•rtes c 
Iettras, q ue se encarre.g.u em -da i:mlpr-e.SS.ã'O de livros did·a.cticos v.uJ.g·a.rizt3mC:o aes dcs

cnbertas d{)S sabias, os t.mbal,h.o:;; d·os arthst u•s, elos 1Joetas, d•os historia>d•oc<'B, d os 

phllosop hos ou dos m orali&tas , propri'ls a .dHit·ta·r a i•n.tel·llge.ncia ·<>u ,·r t em.p•era"· os 

carac teres . { 31) 

.A segu·ncia d•uvida rupe'l'ta com a ConstibuiçiLo . Tive a fortunn. ele ouvtr p nn·te 

da pri•n eira o·ração do nob!·e ·re:p r~se.nta·n te ·t•i o- gra.ndenS>C, Sr. /Pedro •:V1<>a•C)'•I', j'us

t.;m en.t e .no JJO,nto em que S . Ex . negl'lva· cmnpet encin fl Uq1.ião ~JM'a ·lcgLqlar so

lll'<?· c·nr.;ino p rima rio . 

. A_ ·tnP·mCJria tne é un1 d0rn as~â.s -a,varo , .mf\5 ~e e.l.J.a 1nc -nàlo f·1ühra. neste nHl

m ento, !c:m bro -me tc·r ou•v id:o S . Ex. a.ff.i•l"ma·r q!Ue '!1em m esmo po•r a.cq,u icscenc!a 

elos E sta·dos o a.ccô·t'do alvttrad(l no J>r oi e<!to se .IJ·o·j•er'n .reaHz1H', vo.r i&to q•ue sr.n.do 

a a·ttri"b-u.ição cl &: -lc-gLsln•r so·l>l!'~ ensl'11{) ;p.r itilwr io pri vativarnentc confer.idtl aotS 'E d

ta>ilos, -es-tes não poderiam t>mnsig ir n.em abri!· m ão d ell a~. visto as f•u•ncç;õ·es p l~i

va.tivas set·em itH\lien(l.v.e is . 

.O SR . .P Er.JP.o :.VI o A '::YR: ·- Exactam cn te, 

O \SR . GRACCHO CARnoso : - :.VIas, por mai·ot· q.uc seja, &e>n·h·ore,q , o vigor que 

o 1nobre D epu·taclo sóe imprimi r ás operações do seu q-e,,c;oci>n!o, c sem •Por d e •leve 

<lu vida• el e Q•lle S. Ex . , •emi't t !n clo ·e»m as·scveração. •nã.o ribedect>u a nma pro~umla 

ct .. n v i cção duri ê!ca do seu. csp!rito ... 

O SR. PEono ·:MoAr.Yn: - V . Ex. raz -11w j.u~t i ç;a · . 

.O !SH. GRACC:Ho CA RDoso - ... J.mpl'm·o a S . Ex . PPI'nü;s>io 1:•1 rn conFPs. a•· 
que os seus a-r g·u·m =ntos n1P não 51'bala1t'atu. 

s e.n.hores, colh~n clo enMnamentos m·os trxto 6.a n os~a Cons ti tu.!<:ã<> , .nos P'!"l'n

dp'l.os >d•o dkeLto publico am •er'l ca.no e n os pa l·ece1·cs de .nohl ve is j .LH'iSt<1-' :tJ!\>tr i os, n 

quem ouvi n(> caso controverso, opp;Jmlho á .t bese d;, S. !Ex . a a.nri-these ele qu o 

nlLo au1 '1110tbvo solh:lo !lal'>1 se ·negar a;J GovN·no a a!Utor.i"'llÇão estipu!lad·a no JHO

j ec.to, •relativt~.mente !'l nefonna elo <Jnsi.n•o <JJ>rim ar!o, e..quelle a que faz j(LS t odo 

B.rasi k lro e eC>m I} qual s·erá 1\lm cont1·asen.so p•rcten>d•er (os cidadãos n ]J!I'OJWio 

rf!l-p eito á lei. (Muito bem,) 

I) d. ;:M.ichele t d !.,.!a q•u,e to.ck> systema .d·e legisla ção é ~emJH'C itn!JO!'('>n·tc. q·ua.nclo 

ao seu la do 'llão se co1.1oca um sys tem a d·e ed.UeiLÇilo. 

o J.eg !sladot· dev e ter i·SSO que se chama <> s·on so ccluoa:tivo ou•, rpo!' "UtNI, é.cve 

fazer ft. l•e l de rnan c:ira q·u e. o seu cspi•I"'to ·nã'O fJq,ue ãqu·e!n ou a l ém elo esp i·r! t o 

nacionai. .Sem que a ~co.Jn. f·aça. .elo cl•d•a.d·ã.o· o tex ·t'l v l •vo dtt l ei , •tod.o o texno da 

lei n!Lo .passruri\ (,'C ·Um .hospede !mpo.rtuno, qu!çCt ,Incon1jp·rehencl1d·o. 

('31) \Pd•cave t , ob. citada . 
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A instrucção pt·im3ri<1 (vultanau.sc para o Sr .. P cllrn JIIO(I.CV1'), V . !Ex. con 

"inta o.ue o affirme, não está '"' .nem poclin ~•ta r fót'a ela <~Içada elo Go1•crno d.a 

União. 

•No 'Pacto H·epuiYUcano de 24 de . Fev•ereiro não se rncon tra dispositi vo contz

do N'n ::~~rtigu, clausula. pnnt g•t·a:p.ho ou aline(l, ~: espojando a Uni ão ch'ssa funcçiin 

~obrecnünen.bt •d•a vida ·nacionaJ, ce!loula: ma tc1· da cd•ucação. 

•ÇJtJer se consid~.ne a U 1n.ião um povo ele indiv íduos nu u~m povo de Estp. clo~ c
a .Con,;tJotu(çào IJ!'ec:era.l ·um acto de sobCt'aonio po.pu.la r ou um pacto en•tre 6S di

Vt'l'::;a.s sobe t~anias elos Estad'()S,· a \1er~adr é que pf'<n~i·ntc as t·egras t utclrures do 

,lireito JYll blieo omN' ica·no, ex.v i das -r<'."Pl'c tivas co.nstiLu;çõcs po1 i t l ct~s, 5edera-J ou 

~stadorues, o que nã.o é J)rohlb ldo á União nu a<lti ffi"ta rJ'os, impl· i cUamt~n.te pet·

m ittiéo lhe,< é. 

IJD' certo q·u1e en1 (;tcc desses mesm ·os .pr inc i.p ios o r••s.pc i to aos direi bos ,i..o ci

õetlãn vll'! ao pnn to elas mais modmma.· cons•Htu ições dos I~ .• tadvs da iUn.i·ão nàú 

se limita-rem a dcscreve•r os C:·lreita.s ,obre os quo.e.> não pód~ 1•nfloui·r o Leglsla

rivn, m as aLncla chega.n1 ao extremo de prnh!•bk que os ongi'•ESS<hs lcg·isJem so-

1)!'C CCl'fOO C d<'term inadO.-; QSSUlll1JtOS. 

t::-:lo rufrltn1 a t· d~ in<"ign•e p.u b liciStH (c e<sa theoria é cnrt·en te) o poder con. 

sfi.tui.n.t e, h~ to é, o poVto, dispõe uan a vrz p·or todas c J)().r m Ll.irjsR cons·tlt-u cl cme.cs, 

er mo se se eiss~sse !lnmutaveis, sabre um coJ1hecido numero ele qu stõt's, ns q•uae.· 

pc:· ~ua esse.ncitt n1esmn são 'Cl.a comrpetc nc ia Llo ~Poder Lteg•i. ·:a.tivo. 

•Es.;;a bhe,win se accentuou puj antem ente em ca da um dos .Esta·loo ela Un:lão 

.Xo·:tc-A.merlca.na , co·mo bem dão tc.~te.n•Lmho HS co~st-ihtiçõ·es ele L'\ova Y o rk, JI-IJ

nois, l?r.nsylvania, Colornelo, Dakoto :.VI<l rieliotHll e Selltentr ional, Mont~tnn e Was

h ington. 

De.~ée que, poi•ém, a Un ião e os Estudos <'e eons<rvam <l·entro da a t'Hl tlrn

ç;atla 1Je:as roopecti\·Qs con.stitu içõcr.;, não in.n :t'.liondo o do.mi.nio dos di·rcitos inclivi

<lL:fl.cs, os ·"eus actos são val'idos, por i l-'f.iO que os HnTit{\'s <" a r\Obi'ram!o populn·r 11ãr. 

se traçam s~não par~ g-arantia dM c i rei tos i•nclivich!a~, , qllcl' 1! Í8-(1·- V' Í8 ela Un ião, 

qu 1 ., ;,q.a.vis elos EstadO>'. 

E ê logico, po is, qu<-, se por u-m Ja•2o os .J•i rei-tos. do cidadão devem Rc t· sa.Jvn·

.frLl(lrdados é.os ataques d os 'P ~H·ticul ... 'l·l·es ou cllfl Yiolcnch1 dOR poderes tlJUb ~ incs . . ~JOI' 

outro ~ado os orgãos _, da .s:obera-nin PnJJulnr nã-o tleve:n ~n·con.t:.rar obs•taculo . .;; nut.t·os 

[L sua efCiooz actiYiil!fl•dJe, que não as t~l csc ripçõc~ da lei . 

tNa Constituição Fcdera.l Braeih•it'tl não SC' -nn:.; npon.trt urn só tPx:oto v ed·a•n;]o 

c.•xplici t a ou lmplicita:m ente ~. União l•eg i.;lal' GObi'C jns_bl.'ucção .pr tn1arjn , lf1C m 1:\n 

'flOUco o os Estaê.os s·ob-rc i•n &trucçã1o s c•Lhn da-r ia ou L;.;'UilJ('I':ior. (Apo inclo .s . ) 

E' attr i l>u ição que a- Un·ião e o'S Esta clo~ '<'xercitam concu i'ren.tcowente. cnd.n 

qual '".os J.imlt&> eln sua justa e[('i c.icncia . _ 

Occom·e, pois, que, -n.c p!?la clnusula c o art . 1° do prnjQcto m t1nüa a Un iã o 

aju,ta·r om os E.;tado.~ Bnb~·e ma.teol'la de ens ino pri·mHrlo, o [Lhndamc,nto é m tcl 

divet·,-;o do que su.ppÕj<.m o •nop t·e D eputado e. é.cm>t:ls atcl p.t o~ cln incrmstituciona

llchrdoe elo referido_ a-t:ti;,:·o. 

2\ão é por que nutrisse qualqtwt· inci'rl eza ou hesita~se sobt·c il i11ÇQn titucict.

nalldaele do disposi·tlvo gera! vnSflC:o no m ncionado !ll.j;-. 1• ·qu~ ·C! _J;>r<?iecto , cogi-



- 431 

tou d~ 1\.CcCird o, ma• at te!>dcndo a cO'nslder3çõe de outra esplle.ra . E nis o niío 

ha u en.h-urn a 'Ln v iencla, porqu·a.nto é de l•um •c mtturat que ninguem pOC:e esta•bel cer 

convenio, ajuste, con cet·to, accõrodo ou comprnmi.<'o sobre a~sumpto que l he é v e

dfl<'lo. 

IL.,•go, se f05SC l'rdadn à niào lcgishr sobre ensino primaria, claro é qu~ in

,,ubsi>t,ria con . quPnt<'m~ntP a -attril>u ição pll!l'a accn•·'fll'. O m<"nn;; se•·Ja na, hy. 

po these um A simples i-l!ação do m nis . 

Cre.i·o ·não erra r fl _.;:~cgutH•ndo que foi tr-ndo Cfll vis·ta exc!rusivRa11ente a obl·i

gatoriedaé.•e do ens ino que o projccto suggerio o nccô! 'Clo r:a 'l:•niãn com os Est.a

lle>s, unko m eio de tornai - o effecti vo. (.>Jni l o bem . ) 

I]{CZtl O n . TV, § 1° de> art. 1° d10 j)l'Ojec•to, que O ensino Serâ. l ~ i go t' g1·atuitn. 

O pr i ncipio da g•rat·uld•dc tem o seu eo~·rcspo n <len be n o da obrigutoriedaC.e. 

- f.: ,, eduooção popular é urna n ecessida de para os paizcs monarchlco,, com.:~ 

na Alleoman•ha, ori•Je ha m •u i to se f ez obri·gatorio, sob 1>ena de m ulta e prisão, 

ltt!lt(. m ais ltn·pe·riosa c perempto•·ia se torna pa·ra os pa,izes em que o ;>roprlo 

povo C: i c t a as loe is do ~cu g-overno. A i•nsbr ucção, di>. .u,m inotemernto 1)ropagnnodi stn 

do en•i.no popu:t~t' em T'ortug~l • .; ubStit·uc cfficnz.mcntt' a autoridade na runcçào 

c<>urdcnnclora do ell'<ll nto soc ia·I. 

A R CoJJU.b.l ica dcv·e in:'< trucção a to .los, porqua.n,to to ~os C<>ncnl'rem com t: n 

qt·inhão •de luzes, de I'Sfo•·ços, ê.e l>•Ja vontade Pll·IH fl'cu.nda•r c dcs!"'nl'nii·N os seu.; 

IH'iuclpios, pa.rn InU·ntN· a ord 11, fon1(~ntar a ·riqueza a pror-;pe r·id~lllt! naciontl <".:; c 

~ <.b r igação il'l'Pieva vcf das .l•em oc•·ac ins t•·azl'l'em o povo no ni\'d d tl .S ]) ropriflt> 

rn s ti tu içõ·es . 

TnstN1ir na n. e.p.ubli ca, sen hor~s. é f~'lzc r 11 0 mr.-.mo t{\!mJ"lo qu~ a rnassa popu

lar t.•PPl'é co.mo n l1111CJ'O, se in c rrtn n t<' coa110. fo.rça; ré a•bri I' l:lrgn:.; f' t•x tensas o ve

nidA~ an Rllffragi o popul a r, em cu j o 1ne r tice culmionn n liil t• l '.la d<'. 

O SR. J AMEs •DARCY: APoiac:o. 

O SR. GRACOH o CARDoso: - O t!D:tado que I'C2on·hece Nll to'ClcM os titul(lS P 

os ll i rei~tos ele cidadãos, accresccn~to illustrc <'.scriptor cnn tC"mpohlneo, ,"'cn coml>en

~ucão •à rv e: · re x igir· que ca,..:a un1 . a ibfl, a1o rncnos ·JH\.r·a não cn·.rn r· po.r .i ·gulot~anci;l 

o q ue lhe cum ·PI'C fnzr •· . T heorlcam entr, jllll'idicamrntc c lrgn.LnH'lÜP. pois. estr1 h•s

tifl cada a hu c-n·cnç:ão do Rsí:t1t:o ~n1 COU R.lti do •e.nsino, c~nfl <'"m tan,tas ou.Lrlt.-.. 

do •·egionc.n . ocial . Se o Es tado obriga o pa i n n!im,•nta r e nuh •ir o filho, como 

!l ilO coAgil - o tnmbeom a in« truir-ihc c en.roupll'l·- lhc o <"ntenrlimrn to? Q·ut"in lhe 

~·e.nega I' á essa sa.ncção t11-0'rn I? 

1lão de r eplicar -mr que em to,la ponte on•.oc •1 ins.trucção impt'!'nt iva hu sido 

Pnsaia•da, o GOYf"l'no t n l·u tac:o cmn a. · cnaiorPs l'f!.3:.ist<'IH:Iaro 1Jnr pnr·tl" das tfn 

• •·Lih1S . I.mportn, pm·êm, desde logo •l'ildargui.r rrU·f em toda a p·~ rtr essa« rr · i~<tcn 

cias incc;nsc.i nt!'S dn lgnomncia têm s ido cl•om i na,!as. P ~ue . scgu.lhl'o e.üa.til't i cns 

univcrsa~s. o povoam Pnto das e-r;colas é urmn· con~~QUC'ncin irrc-fu~avfl'l C:a coer·cti

vioõt1dle U<:>gai. 

Aceresce Q·Ue o Govrrno que im põe a i·nstl'ucção contra. o m :t i,; coloss.ti c] ,, 

todos o~ ~!'igos, .o pei·lgo d:l i g.nora.ncia , rJoiminue par si o tro.IJo·lho doe Pu•ni.r e 

applica•r o Codlgo .Poncla. Qu11nto mais difl\undiê.a é a cul tura diUca,Uva - de um 
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povo, tanto mais alto s~rá o seu gráo dJe moralização 

eticaltt <la sua crimlnalidade. 

re.nto mal;; decre· ccnte a 

T~nha-mo.s uma i<l~a dos seus re.mltad<J~, visiona.nC::o o quadro Que em rela 

çã<J á .. ulrou a•n h a nos de buxo. HLppea1.1, o lul.Signiosslm o propugna<l•o.r do preceito 

ubrigutorio-: 

" .-\ inslt•u.cçào desde muito 

)ll"õ)V3S. 

mpo !lit~u'll'(] ida \'! g<lnemlizaC:a. jfc f z as su:t> 

s seus beneficios são pall>aveis, não só quanto fi l>opulação <l·•IS cidades, mas 

tacnbem a·e lativam cnte á papulação ctt•mpes ina. Fóra do lar a conrdtucta das c r.ie..n ~ 

ças m elhorou scnsivolmen te . A.s ruas j á não •e .vêm pcjadas, ccmo La trinta an

nos alraz, doe .menores a vagabundear e commette.r toda a sarte de <bt•apellas, a J.n. 

rom.nodo.r os tmn<:euntes .e a reclamar a Intervenção co·n'tin•u a <la ~ollcia . N o 

lar, m\l ior é o r espeito, a deferencin dos fi:Utoo; ·p.a,ra cc;m us ·Puis, !', por con. e

;; u !!1te, •na escola, do- ,i •isdP'u.los p.owa com os ·mestres, j'á rt:am .bcm não havell1do 

n<'crs.-<iC:adJe doe infligir- se-l hes car-...Ugos corporae.s . completam en,te abol1di00 ilojc. 

A embriaguez, vJcio outr'ora ·tão f.r·equentc e ()UthS i •IJrovorb lnl, dcsa.pprure1lell 

de« co~tumcs <la a.ctual geração; emrtm, o num •r-o de c.rim"'s e d'OILc to;; t em bai. 

x:tclo sens.lvelm ente . » (32) 

A gratni.lla.lle com o roracter a!J,;;oluto <le qtuc se rev~tc Jto I>I'Otjecw, ni'Lo m ; 

l'arecc l)roficua.metJ>t adoptavel. Compn•hende-se <:rU.e o ensino oil•m entar seja g>t·a 

tuilo, por ser obrlgatorjo, como fiqucJlc a que tem êi!reôto todo o sN .h umano. 

C.nn a latLtud~, porém, ()U ~ lhe entJ}l'CStn o. ·hom·ada ().mmissão de Jnstrucção P ·J 

blica, sótn c.Jttte em r aros p aiZ€S se enoon·bra a·a<licado. 

Como ~ <l•á oom a Sui&sa, com a 'Fra•n<;a, em relação ao maior nwmer·o de\.les, 

o que se póde dlzcw, é que o en,;;ino tiCc•ltnCttrio c o upcrior são minlstmdos a 
bun ,,, a1·ché . 

.f!Jrr:. •rigor, o ensin-o secun C:nrio tc.m por fin1 p repa rar para os estudos S·UPe

riorcs ~ eS]leclae.s; é o oosino da lmrgu<lzia, das classes mais ou m.e•no.s a.basta . 

da·s. Se essas ela. ses podem correr com as d pezas dn. cducttçã.o <los .filhos, não 

~tl <:~rno se Ih · p ou,pa·r <l<Ssa obJ·.i-gação. Q •UMI .nos garante, ainda por c i·ma., que 

a ;;ratul>dade u1ão seja •um prinCipio O!J)posbo á 1-lva·c co•ncu.rrell<0ia<? 

18' min•ha apreciação, sem n enhult1([ J>rctençã.o êout•·,nal, que o ensi•llO secun . 

clnrio gra.tui.to de~rla co·nstltuir o p nio ac;s a.l-umnos que m elh ores .provas .:lõ 

avrovel tamcnto e capacidade intellectua.l revelasse-m, ou .n.o cur,;o ele J>ri•meúra..<; let 

tl'.lN, ou nos dous •pt1t'l1ei•N'l6 annos do gytnnasio. 

De um lado isto, d e outi'O, ha.v>er·ifi nindn a con,·enienci.a !Cu ta..x,t da matri 

cula , d<lvi.da por cad<lka ou exam e, c~noorrer pa.t\'1 a ellm in·ação lo" pawas i t~s. 

1'1' .cln.ro que desde que os 'Pais soffres e.m diwectam en.te l!la .bolsll , J1avia.m d-e 1., 

'!'"<fOr(:ll'r P<Ha que 11 frcquencia C:os filhos áR aulas fosse ma.l ttsstdun, para que 

fe appUcassem m .ai utllrn-en t no c&t>udo, colhendo <J.est'(H'te os fl'll tos do sett 

dlnh•' i·ro gasto. 

UM SR. DEPUTADO d1i. um apa-rte. 

O SR. GRACCHO CARnoso: - E, qua•n<lo, porven•t u•·n, chegassem á convlcçã :J 

de qu7 elles nacln Lucravam á f alta de estimulo, V{)caçã.o, .por def eito êe intelll-

'· ~~) !l f ypp~,1u - <' L'instruction Publ1que en Allemagne», pag. 19. 
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g,,ncia, seria,m oo 'l)ltopt·ios a i.l füstal - os dos ban,co.s d•os Iyceu..s e das acndco.nia.s pat·~ 

oCJlJ'a" ·occ:upaçõcs c officios qu•ac.>q uer. ( Jini to bem) . Assim, ao corOonal das llu

IJlfl.nida•d'es ou ao vestil:Y.u l o c~o ensi n-o supe.ri·or, só aftti·n gin·Lam os C!lJpaz,es. 

A sec>Cl'larização <d o Cll'SC•no dCCOol'l'C ru.ndrurnenta.l,men te <de pre~eito .COonstibUCI0-

11{1. } I~ 6n. •J rt. 72) . Ü rpg.imen l'C"pub-liC'tl.·TIO ·~1ã.o ·p.ojeri a t er outra logisea senã'-' 

a da ~ na·~ii ampla libe1\:l ade 001 ma t eria d e c~og•mas. Não h a ou trs1 dleod,uc~ã.Jo : esool<t 

c•bri;,cntcH 'i a, escola leiga. (flpoiacl.os.) 

A e :co;a é, ~en1 duvida a.lgunl-..'l, •Wm t e,m plo a 1b fito a. to:la1s as cotnv.ilcçõe.s .em 

v i:t de ,formação . Coherontemenbc, o Estad.1o ,nã,o •poàbrá j,mpôr, €r11 ucn n1esmo 

meio f.<n·bi <;n-te, c..stas ou aque.hlas regras c:€ orthod>Ox.ia, esta ou aquel-la éUstincção 

dr: fé .rcl1gi<r-:a. Prefe-rir •t:fl1 a outro cruthi6C'isnno, seria exercer um tnonopol.ifQ odio

·"'o, inccvn~ativcl c cc.11 o es-pi•r i to odes ·nos~a,s .instit·uiçõc-.s, que proc1Hdna~m o ,princi -

1J io L1 <t •igualdade abso.~·uta e- n1 u·clação âs oonsciencias . 

• ~via~ cMLn•o l eigo, ooon o jud1ciosaJJ1 Cntc :racioci•na .P icnvCtt . .de fôrma n·l g un1a 

quer ~iize r en.sino anti-?·elig•ioso . 

ú fim <ia Constibu i çã.o foi, in!Hu.d'i vc:.-nem.tc, ba111.ir c:n es.coln a. ca•teches .. , :t 

dl'JJLncl'é·n cht, u .priví:cgio co·nfi.~sioll'a.l, a intolc rnnckt c o üanatisn10 . lmsHtuiç;ão ele 

· ·nr ~t r; trt · lt l.'lmporal, secu.Jia r, c1iz ·o ·emi n•eJ.lte Sr. Dr. João !Brurbal•ho, '() IE&tado 1não 

tt·n1 na lf.i·Ua tnissão a c·~ ·tcchesc e a pro=pe.,ga..nda ~~.·c:'ig iosa. (•33) 

'No c~l'l~acte r .. oent·retanto, d·e in·stibuiLd.o:r, o tErStardo fal•ta, tposüti'v·a n1 onte, a s·u

P~" ri O I "<·.s i n•bcr N'fi PS c~ c o•rd r~n .mc•ral, de.iX'a•ndo, pO'r excl UtS i· v i ~llno, q ua'si sean ·1hn·ntr. 

:1. .!11\'Sm ~t intoleora.nci a. cultunal, a 111~Jssa popuJ..1•r .na i~nor-a.ru::! ia da i·nfluenc·a cxe t·

r id.l Jh•las <l i Ef.e.r cntf's rc:ig-iões nas c'iv~l iznçõo-3 a,n,tiga · ou antcr.:·ores á ua. C'()omo. 

11 11 rn~S ilno da litte rabwra, omitt•úr, ~por ·excn11p!o, o .po j te.r· alca•nçrud·o pelo-s Vtlr ios c:u l

tr:t~ , ·pr.:•nci pD.ImC'n.tc .Pe1•o chr.ist:·ln'it- nl·o, na hi:wil.g.i•nação dtcs .poetas c artistas? 

t='inguc,m ma is ccn1bartivo, senhores, ,ni:n·gu.crm :11111is in.tra:nsigcnte, ning~uoe.m lll'l.!•; 

.'conoclasta do r<ul•to catholi co, de que o 1111agonifico, o i•n c~m•pa·ra.· l· ed c.<tyli~.ta da 

TTi.c~rt <le Jesns. n'ois bom : foi c!lc quem denodach\·mentc •e -b.aúetu IP O•I' que o es

t udo •C!•a histo·J·ia dar:; I'cligiõoo fize-sse lJGrte d'o cu1 r~o de th is.tor.\~t nas e3CV·las no·r-

Hl3 ('S . 

I·:stn <:onquis,ta está vill1 c-ulad·a na 1Firn.nça o o nome de IDr.nesto !Renan. 

lF:.ecusM·á a hon~rnda Cc•mn11S::;ã.o de Jnsteu~ão il"'~u ·b'i ca, r e-e u.sa·rá a. Camora. 

tr il 1wr o m ~011 0 caminho? (Ll1JO?'l es.) 

Atben·dam bem n que 1111Lo é o cns>no · RE•C ta.r.i•o q·uc eu r eclamo, a .prati ca C. c 

nrnhuou cu.l-to e.'-pecial. O csbu>Clo da hwtoria <los progressos co'l11;p<;ndio•:l•os da hu. 

111an id·n·dc abra vé..o:; das éra s perde r_n•uito Co seu inte re·sse e d a s ua Hnporta'!l~~.:t tt . 

s~ se põe 'cloe ~ado como cous a m eramente conEi>3s:onal o q ue ás diUer('llnotes ·rt! ~l -

g iõ <lcver·.1'!11 a. ci\· i tizaçãn e .::lrtes nn.tlgaB . 

Nada a•dia,ntarei ao q•uc os outros ol·aod ores, que C: i.sou.tiram o Gtssurnpto, ill ~ 

~l' t'atn sobn: o cn~ ··:t o chtssico, o c-3tuc'Lo <la nntilg'U•ildlade, ~j os t..;•a.us historiad(Jl'e.s . 

,j,,._.,. ~c· u:=; ·p·OL'ta~, do.s s e u ·· phi!O~Iop llOS, C..oo SC!US rrlletor'ico,ll. 

'1' ():1 av:~l. ombo:n .. de passage-m, c-::tbc-m e f·riza.r o crite rio con1 q•ue S•e no-uv·~ 

.1 h,J11.rada Co,mon""são de lnstrucção 'Publica .na <d i 3trib-u·ição dds li.nguas :norla;; 

0~1 li 11í fj1t.ets i?n'ln0?1taes) CO·l110 as d e nom·in•ou Lanutrthne. 
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O ;Hoj ec to realiza uma perfeita concili<ação cnbr·e o r eferido ensino c o cnsoimo 

m cderno . "Mct:hoC:o ide.ntico foi a<loptald~ em IFl\3.m.ça, nu lrôforma de 190.2, e pos

tt: t·to:nHmte na Allco11anha. Neste i)aiz, OiS Cr1Jm,nases, .os RcaZs-Gy·ntnases ~ ~ ~ 

Ub en·ea lscht<len se di.'<~i.nguc•u e<>Sencial!merutc pelas .Jingu<~s nos m c.o.mos t> nsJna.'!a.s . 

::ião, .~us Gy>nn.ase.s : o lu ti!n, o g.rego c o .fra ncez; no Ree<ls.Gymnascs : o latim, o 

fJ'ú-nccz e o ~nglez; oo Obc,·rcaJsolmlen, o frwncez e o ing!cz . (34) 

l)esse t!·ipllcc aspecto, latbm-grcgo, Uatim- .scioncia e scicnci·as-lin.guas, c 
.cpropi.r.qua o projecto da honrada CommLssão : lrutim.g-r ego, no curso parallclo; 

la..tl u,- scl6ncias, no curso c?u1plemen.tar; sciencil'lS -li.ngtUa-s, n.o CLW.'.SO Jun.damenta l. 

Além d'c leigo, .Jn>Js não anti-r.eligioso, [J1'<~t!lito, racio.na.kT!Ie:ntc gratu-ito o 

obrigaloJ•io, o c~sin<l ha de se.r llygienico, como já ti'V·e ensejo de a.Jl.ud ir , cornsi

dcraCa a :llygicme quer do ·ponto de vista didactico, qu{!>r d·O sc ientifico-pra tico. 

·~~a :pr~mr.:üra hypoth.Fs'C, tonna-5e rt.N·gente tl cr-oo.ção de o3Jc1'cires de hygicnc 

nchc; lscolas norma C::s, afln1 d~ Que, c àt5so é curia,l, 1)0'9~a o cd!ucador a•dquiri:r no

çüe., .>O·b re a a:lirnentaçã.o , as precauções a · toma~· r e.:,,.tiv·aonente a-os solidos c li

cr.ih.1os, so·bre· as b-ebidas aroma·tica's, D€!1"1.11t2:11taflf.ls e a1-co.oJi.cas, .o.s mc.ios de pur5-

fic:;:r :1 agua, sobre a pro!)rieda,de dos <lllv•ersos .tecidos, seda, lã e alg~dão, sobre 

o nssr;o e limpeza <l~ corpo, sul·uh'rida.cic das caJSas, .ven~ilação, .~csimfccçi'io, Hlu. 

·minação, ~te . 

..\Ta. ·se.4und ~l hypo.t'1CS eüá a inl~Jôr-se uma .rigoro~a. .orgrutização de hy.;icn c 

escohu, te.ado ·púr f~m. a.lém de varias ourtras ruttrl'boulções, cseo~hcr Joc..q.l par::t 

runccionamcnto das escolas, vigia·r a sua ccmstrucçã.o e <l~sposição, instituir visi. 

tas ea n.Lta·rias 1H'G e·stabalec:.Onent de edrucaçã.o, pt•Mdbir a nrequcncia dos alumnos 

q ue ,],ajam cont:·whif.o uno!.estias · i•nfecto-ccmtagiooas ou inerarrnente <1c oun.ho U"epu!

stvo, in formar por m eio de boletins q•uMJto a o e.;tnd·o e C·ondições d-e sa.htbrhla·l•a 
e cúnfúl'to &a cacla prcd'io esoola,r, 

1CogHrun.d'O de uma o·efO!'llla tão •relevante .cOlmo é a <.e in&trucção publ-ica, tã.o 

VC!sta com<> o d'Ctnonstru'll1 os Hmite's q•uc 1he lf.oraun ·traçadlos, o 0Jabr:iotico Gove.l'no 

ela ·H. ep·ublica .não póclc nem deve. esqUieoor a 'iins'J)eocçã.o m ed lco.escola.r, a. qun·l, alétn 

'"" Tedunc1ar com vantagens inap.recia·veis pa.ra os oalulDinos, velo coruh~cianento h.i · . 

tc·rico C.o pnoprio orgL{nis:uo, tra rá ás fq_m.ilias trrunq·udllidade. oe confi•1·11~, á scien

cla llaàos ·i·nesUtnavéis, á c..cl.moi1nirstração 'lnex·h.a!U·riveLs inif-or.rn es, em rc~utno, a aJe

z r ia, n s&ti.-:sfaç:fLo que· renu1tao1 do bem criteriosam..erute semeado c ·d o d ever p1~
JU1m<m lc cunnprido. 

•Xos .ns. I e li, lettra. e, § do projccto, a ~fo.rma orêa 10 exam e doe adlmissã,> 

á matr icula no..; cursos supcrioi'Es, nos s eguimtes termos : ( L ê) . 

u I. E :;otu belcccrá como conC:ição indd.spensa.v.e1 pa;ra as mat<<•eu hls nas escolas 

superiores, al la:n d•os documentos com proba wrlos <lc ter s1Jo o pprovad•o em o.mbos 

os ~urs<M gymrn~.:tsia<'s, rum exa:n1c de adc:nis-são, cOJllo ·meio de fil)UrGUr a. aaJtidão in 

tellcctn&. l e a omma <!c conhccl.mewtos (J'Ue sobre os -elemcnto·s ba;icos da p•·o·f~

.. ~!l a <tll'c se c:est.lna, JlOSSu.e o cnavrierula,nd<l . 

li. IX os fa ouldo c1 es li vrcs, oo exames de oad,missã.o erã.o fe~to sempre pcran te 

o <lei ga do fiscal, que, de tu<lo quaonto occotwer em :relação á valida•doe dos c:·o-

i 34) IF, 'MHrottc - <liL'cnseignco.uent déS scienCX'I> on All'emag~nc» , pag. ·1. 
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~t.:<nén I.C'S a •pt·esen-ta.à'o.,; pelos ca:ndida tos e ruo valor <:Jus pt•ovas exhibie:as, iJnfot

n1al~á nJ. : ~nuciosamen tr ao Co.nl.:;eltho de l ·niStl'ucç;ão . » 
Q•Jal o in·tuito .:n .Ulustre Com.missão, ins·tLtuin<:lo o oexaan ~ de (Ldmissãu? 

(Pansa.) 

Diifi,cultar o accesso n os cu rsos supe-rio res aos a•cu,mnos ma.! :pTepa.rados em 

hunla:n.ida ·C.cs, ·pô r ·U!m cravo -a.o successo <los inctup:tz(}.S, ou por outra ap-urar o 

cr.: vc, ~cotno e~n U!1111fl d·c suAs 1ll'OVCittO'Si1ssinlt:tS e aburndan tes Qll'açõcs se expr1ml •J 

ç crudfito nõ:prescn·tante.• da Bahia, Sr. ViTgilio de ·L emos. •Em "Uma :P<tlavra : eYl

tar quo ela c:ü'l'Se secundaria .não passe á classe sup-erior q·uem não esti ver em 

<:on:Jiçi)es el e S() tornaT utio! a s i m esmo e á pa,tria. 

•Ortl, ante .. ode ana.!s (Jl'aC:a, .... e.n;bot;eS
1 

o xrunc de admjBsãl() ·t ecn o caracter de 

uma suspeita contra o ensino secu.nclario ·QUe s.e pre-tende tambem ·rcfo.nmar, é a 
sua condemrnação ·p ré>via, poTq·uanto é ·um segunrd:o acto el e habil itação exigido do~; 

a lun1J:10S que fororn julgad·,)s aptos 11o.s cursos gymnasirues m cdiamt 

~ceu ti nr~ <J.e uan e.n.no 1n n~ outro, na .fót'ma õo t>rocesso seria·J<O q·uc 

tarrnb~m acl•opta. 

provas con

o proj ecto 

O Sll. JOSÉ BONIFACIO: - .Xã.o apoiado; o exame <l~ acl:missão nada tem com 

c Cl'rso seouncl<"r io, é completamen te á pa,t·,te. 

O IS·R. GRACCHO CARnoso : - '.T'<tc i•c'J1.cia . Crmo .na·d':l tem q·uc v.e r coon o ens ino . 

.s· r"ncla1·in? :"\:ãn é sobre ma terias c~ o~·r.So ·J c h•uman.i( e <lcs que v<ti ser fe ita a 
Ft.:.~~:ni !.::ic '? O t .. ~"l-:Jri o pr! j rc ~o :-- ão d:z .q ue c;; ~ a a clm.t!i.São é 1u.n1 rr .. r ·o ~e CL1Jnra r (~ 

apticlâo i?lfcl~octnai elo n1atricu :ün .J o? tE' · b~m .C·c \'Cl' qu1c c~sa apth.ião intcllcctu :.LI 

o.té nos banco- p r i•:narim pojeria ecr •·evel\.1.da. 

O SR. J osll: BONIFACIO dá u•m a ·Parte. 

0 .Sa. GRACCHO CARDOSO : - 'Tenha i'l. Ex. a bonigni.clade de OU•V.Lr O fim 

do meu ;raciocinio. 

Pens:o que o pt:oc&so ·logico, o p rocesso !Prall:ko, Jl'OO" exceHoncia, quamto a 

~vita•r, a impeC:·1r, a 1}assagem de estu.d'an•tes <:loesc:JassifimcJ.os ·elo curso de illJU.lTI(l_ 

niclade-s p ara o s uperior, não ficará p!eauwn·ente objootivado •no e:-oa:111e ode admis
são estabeleci{! o. · 

Se .;c tra,tasse el e exam~ pa·rccJ:t\Clos, ele bem grado o tHumlttW.·ia. Mas, á 

vista Ül s eriação, -coro:tda f1na1n1 e.nte p.e~a madureza, o exa,mc de admissão nãv 
tem razã-o ele ser, é •uma supcrJ;Ju-kla.cle. (A.1>w,tcs.) 

.verãade é que os "'-·otflt·ntos frn.ncczos de 1.81 ~ ct·iam '11.a sua effloacia, mas 

a[Yp! icrvdr, a .unn ·procet>so cliffercnte de exa<ne;s; e, r cstabelec1dQ ern 1&36, 'Vdcto-r 

Cousin quatro anno,; depois l cvan tava - ~c para e...ort:ygmatiz<tl-o, apre;;entruné:o como 

m~tlid•a a produzir r es·u:.tados mais JYt'ovc~tosos, a. ruclmi'osão generaJ!izaà'a por toda· 
as .c:a&cs ele e nsi•no a ce>meçar ela sexta, isto é, o ·sysrema Gcriacl<>. «Esta prova 

f>P!~á ~ n.a.is eff i.caz ma.+s classes in feriores, apinava ell.e, trate.,nêorse de a..1umnos coem 

uur·a longa ca.neira a p~rcorrer e cu.ja marcha 1Jóje sem i·nconveniente ser ~-~tar

da·da \;!fim ele tornar --se mais scgwra» . ·(3•5) 

'l'e:m-os, po.is, e não faz maJ repetir, que o ex.rume el e adm.issão é i•noompa1:lvel 

C(ltn a fórma ser ia-da gym~nasia:l; consti~bue u•ma 1nova. 111o3.ldturez.a fóta dos luga.res 

(3"5) 1Viotor C<:>u.s:ln _ Ob, ctt., 1° vol., pag. 2.38, 



cn' que un.icomente pocle1·ia ser cffccbuacla - os oe<sta belecilli~n·tos C.e cn ino se

eu ndal!'l o . 

O cl irtinctLssimo .parlamentar Sr. Aug·usto de 'Freitas •levam.tou a este Pl'OPO

s.lt0 •uma objccção qu c não foi com ba<ti~a. e .,. ,.a se os lentes do curso su•perior 
se pocl ia•m j·u!gar com as hab ilitaçõe-s cl;claCtticas n eccssnrias pa.l"ll. o d escmpcruho 

ela incun1bencia Ll·e ·.:-x a m1nadores ern n1a·teria do C·Ul'\SO sec undaria . 

.() .Sn . 'J' arxGmA BRANDÃO : - 1::\ão podia· ter s ido com batida d e>sde que o es

ta n:~ ]1or si mestna . 

O Sr:. rGFIACCHO CAHDOSO: _ Se não fora m es tas as ;palavras do ins.i-gne tri

bUJi O bahlanú, ro i pelo menos o seu pcnsatnen to, duvida qu.e a liá.-s enco.n tro parti

I ht~, ::a 'f, o r va rios ~Hl torcs de n ota . .. 

G SR . Jost:: BONJF.\CIO: - lFoJm,m reaJmcntc ~s polavt·a·s qu e V. E x. citou. 

"~ do ltOOl'a DcputaC::o Sr . A ug-·us lt1 de \Freitm;. 
O .Sn. üRACCHo CARDoso- ... c que .nàJo ·é ·c1e 1111odo algum tão d·csp.rov!da 

d ,, "c·r.lNladc como se suppõe . 

;~ão pcrdrn l o ~ mR~terias de exm.11 e C:c a d,m issã:o o cara·cber cl·e m ate·r.:Os do 

f'n .. \i r: o 1:-.PCUIH1a rio. a consC'lha !'in n quC', pC'lO !ncnos, da compoSi<;ão dns b<lncas .:fi 

ZI \::,sp .pnr,te 1.:01 p ofC'S:-iOr C: o c.urso g~'mtT32:·ia,l, spg·undo as disciplinas 1:ret~rpecti·vas. 

O SI~ . A F'PONSO COSTA : - \Não h a bancas, 1ha uana ·6 ba-nca. 

O SR . oGRACCHO CAnDoso : - '.fat·vrz •não m e .fizcs~c c0t11-prehcnd·<.'r bem; scn

:::c ntr\rs a~ c-~co:as ele curso s·uperior, cnla q·Úal n coe:ssaJ·ia·mccnte 1erá e. sua batnca 

cx~aninadora para a admi~ ão . 

A anoraHda C: e, <1 ser i ~d·:JJde elos exames s Ctl'ndal' ios, es teiam-se, f:u.nclam-se na 

pmpl'ill s .erinçio. D<l pr ian 2iro ruo scxtto anno ha tempo ·bast a nte pau·a. se deter <'<" 

':!l:Uni n:Jo as incnpaciclaêcs, el:•min.ar os clcmcntOB puratne11te p•.:t,ra:si ·tat'.ios . 

•E:' uma CO>IIlllC.tcnc ia u,,,;,·er.•nl , se.n.hores , quem· fa11a, é :M:i·~hcl IBreal que ln

tcrrogn 

« :.'\lã o scrâ tn::t.is 11"<1 tu·ra! c n1ais E~.lbio oppôr ba•rreiras r;t. cad-a g-ráo de c1asse, 

C'In \'f'Z de de ixar o aluonno avançar livremente até Q ter.m.iln-o do out'-20, a que 

t tL: vcz '" ~m a m etall•e dclles opu clcsse at tingk?» (,36) 

O Sn. AFFONSo cos•r A: - D5. llcenÇ}a? :-<a .Escola .ro!ytechnica. j á existe este 

(lxamr de a..:!unissão . 

O .Sn . !GRAC<.:Ho CARwoso: - -:vias exame C:c m·ruteria.s q·ue os nwtricui!Lnd03 

ltâo ~ão obl'igft'los a trazer <do •curso B•ecu lldla,rio, 'Po is 111ão ~são vwl idas S€n~~ fed

t as na pro.pl'i a escolA . 

O Sn . JOsfJ Bo. ' !FACTO: O l en te &3. Escola Polyteohnica não é co.mpetCJntc 
parn C'xa~nin ar l!ll<tthemotica? 

0 SH . GRACCHO CARDOSO : - Cem form e; 1ha ma:t hc'lnatica e ma.thcnnrutica; !JC

àa,;ogicnrncn.tc pOfi..:o cxa1111i!1•a r bem 1natheo:natica SlUtpcrior e n ã o t e,r :1H'::ttilca
1 

não 

ter ho bito de x·3mina·r a m athcmatica. exigi:! a ~nvra ·o cu rso d•c h uiiila.n i.cJa.dcs . 

O Sll. AFFOC\1. o CoS'l'A:- Por ahi o aOO.que ao exame <.e a.dtn.issã.o mão é b'cm 
feito. ( 'l'rocrtm-se v ahos out1·os apcwtes.) 

O SR. GRACcHo CARDOso: - Não estou nta.cando, esto.u ex;po·nd'O apenas 1; 

\ ~6) .:.\1ichet B-rea) - «Q·uelq.ues mots s u r l'Ln.<;truc ti·<m IPtuibl'ique», pa..g. 267 . 
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que penso a respei to . 'S-e estou e.m e r.ro, coornopetc a. V. Ex . e aos mai~ doutos 

emenda•rcm -me . 
O SH. AFFONso COSTA : - -y. Ex . vt~i. n1u ito .benn. 

O SB . GRACCHO CAnDoso : - Dizia eu,, r . Presidente, quando >tive o prazet· 

<l•• her interrcmpiJo pelo iHustra<'lo membro d>:> Coomomissão de Jn.st·nucção P·u})l.ica.. 

S·· . .~ (fonso Co3ta, ·qur as onatC' r ·ia .. ilnpo tas á atltmisBão na •Esco!a lf'oJy,techuli·::- a 

en1•111 apenas aquellas que independ-iam ele ex<tme .nos cursas gy-mna.s iaes. 

CHll as cscolattl miHb.:tre dâ-se a n1 es:n1 a cO'usa . T odos os cxan1es sã.o accc· 

los, menos O·> de ma.them a.t ica·, o·s q·uacs se exige qu•e sejam p•'eStMios tn:o m es:n o 

rs t" abcloecime nto. 

O SR. J osl!; BoNIFAC'IO : - 'MHs isto não é exan1e d•c admissão. 

O IS·R. GRACCHo CARDOso : _ Como :não é exam•e c ad~llis;;ão? 

•1J M SR . DEPUTADO: -- T a nto é ·exaa11C C.e adlll1i5 ão , que S001 razcl - o v . Ex . 

não (' .').n~eg uiria ser matricU'laclo. ( T?~oaetnt-s e vaT iOs O'l~t1·os OJJCl:rt es.) 

O .Sn . 'GRACCHO CAR·ooso : - A!O pao;so q ue V. Ex. não te r.ia il!rti necessidade 

dr. ··~peti r quaiquer o~1tra cli<Sciplinu, portuguez, por exemplo. (A.7Jc~rtcs.) 

Cr.ç io q-t.·e estou argwme.ntand1o ·logicaancnte. 

UM SR. DEPU rADO: - Per fc ita~mente. 

O Sn . GRACCHo C.111n oso: - Não .ha, pois, adoptaclo o oreg.im cn a.ctual, me

lhor [ l'uCC!;'SO <'ie fi.sca.Ji zoção J o q ue ·e.!! c proprio . 

O SR. J os:fJ BONll'ACJo: - E' m ais ·um C'l'.ivo. 

O 11 . G IUCCHO CARDOSO : - Cr i1·o sobre c rivo, >em ao menos se atten cle r a::> 

l;U .ü 'iJl'á ltiCO . 

Qu C' balbuu·clia não irá. .hav.: r pelas n ossas acad mh1s. forçaaus ao Jin1 de cacht 

nnno r.w ...... exru11 f'S de cad·a cu rso1 ~ 1n Uun·s épo.cas •d1iffercntcs, e cruuwutativa·n1cnte 

o .... L1aA ã iscii~ li.nas G.o de tl·dn1 ·ssão? .)J'ão se fará 01Utl'·J c ousa senão cxal!'nirn::Lr , xn

nüna1·. emb&rafustando por ·toclo a·n no ltCctivo ea.n cletT iJnento i nr emc·Jiavcl da r a

gula!· idaàla do en Lno surperiO'l~ . 

S·c o exan1 e d·e- (lc:•mi~sd.o 1é un1a f1r;cal.iza.ção d.a e-nsino Gecun uwno, então p n·r

tún1o~ de baixo ptl ra chma . Exijan1 os 'ta.n11beJn a a -·,mis~ã.o ])ara a matl·i cu la ., ... , 

ct rs0- · f u-ncl•an1•e ntn.1, o q11·c ·vi.ria a ser a i nsrpccção do ons i.no pri·ma·rio. 

si no 

0 'R . AFFONSO COST.\: _ J.á ex:ste no project o . 

I) ~H. QHACCHO 

o Sn. AFFo:~so 

o SR. IGRAC ·~HO 

o Sn . . \ FFONSO 

:li!'i tna;r lo. 

CAHnoso : - J '' <lxi,; te? :v.rns. en•1Jre ta.n to, 1110 r>1·oj c~.to não cstú.. 

C'OST A : - Estrc no projecto . 

CAH•DOSO : - l~ntão 1\T. I!Dx. tenha a fineza de rm'a n1oo trar . 

Cos-rA: )lá o P t .5'~o faze·r f:abbn t ino.. 1E' n ce.ssari o o en-

O - " . GHACCHO CARDoso: - Q·ue é nec~sMri o o ensino ") riana.TIO iP{l!rn a ma

t ri cula no curso f·Llnd'fl!lll e.ntal, ccn1o o seC~um.d-rur io p;3.'l'a· a n1 rutr.icu.la no -cur so s•u

pe ri:or, tTtão res1e. a m enor duvicltl . A clifferen~a consiste apenas Jla <:> xhi•bição d ·3 

pnva.s . ll!:m relaçiVo ao 011sino pri>ma·t•i·o, não ~e i que cc-r.tificaclr;3 (10 .habil itação o 

Pl'CJj t:'-c hl ·req•.;r-r pa l'a a· m~:ttri c;ula no cun:::o fun.j,alm'l'lntal; quanDo ao curso sccun 

cl::JJri·o, -~ ex:prPs.'3a e inte r;uivoca ( t ex igcQcla de 'Utn 1novo exan1e sobre d ct P.l'.01ina .. 

Iin s n1aterias par:1 a t11a,tric·'...ll :::t nars acardc.mi•:~s superil)ll"C6 . 

~Porque não crea'!n o.o;; tnm .bc-m u1ma 'llmjrvp.rsié.ad c, pa.ra que esta, ~i. sua Ycz. 

se ja a in<>pccto·re. d o oe.nsino elas aca•a€mias? 
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E se $C j)('de o exa•ne de adrrtissão dQ Qurso sccundar.io para. o super i<>r, como 

não solicitai-o igunlmen.te do cu~·so primarJo para o f·u.ndamerutal e do fu.nC:a•mental 

1·::.ra o complemoentar, o que exprimiria a perfe:t:t integração do ensino secundaria? 

t;M SR. DEPUTADO: - Já exist~. 

O SR. GRACCHO CAIIDOso: _ 'Rooo,·o, Sr . !Presidente, que desde o wnn o pas-

~:<ado ~·l'n ·ho !"epéti.ndo em apartes: para mbn tenho a questão d•e cxames como sim 

p!rs acc sorio. O <'xame sct·á o que Côr o ensi no; q·ucm o faz são os cxa•minan

dOb c O:' exumino.'<]orEs; isto rrcon•:1ece 'B"t•cal ; é simpi~ formalidade, oé processo. 

Jáouais ·poJoerão exidir bons exaomc~ sem bons methodos, bon • professo.res. boa 

inspccção, onu<:> os costum<es niio aulot·izem o r<-laxamcnto e o cscnnualo. (M1tito 

br,n _; (trpoiadtJS.) 

IPa:·cce-tr.r, &enhorrs, se não : ncorro em ect·ui,•oco, que d€Tltre os oradores que 

tão magníficos , urtos C:l'<r:tm ao d<e<batc, sú o nobre ;reprc-C'Tlb:ionlc da !Par a,hyiJn, 

Sr. Ca~tt·o IPinoto, E;<, d<.'1110roa em rigor n a critica do em in o superior. 

"c::;e ê verda :le que o ensino superior corrc·pon<ie á aJ•te. ed•ucaç.ão jontellectual 

do palz, é <em Yiortude- dell "' tambcm que se constitu'<'m as é!Ues neste ou :naq'Uc'le 

r amo de tJ:pplicação, nesta ou naq•uelha es•peci'<llti d-aC:e. A seu ·r espeito, n ã·o d eve 

IH r menor o zelo e o irutere.<;se c1o -E&tado . 

·~as cntrc nó;;, q'Uer ~1as oa.Cflclem ias liv·res, q uer nas <Ofticia es, o cua·so s upe

rbr ha a-dquirido •ma·iorrs Etcil i aees que o "eC'tLndla~·io . 1?</ãxl m e -rcpo·r to t ã.o só

n,entc ·âs causas apontadas pe!o illu.stre Dc'putaC:'O :çarruhy.balllo, mas aos defeitos 

(·2'~ PP1.'i~1("': -i dl' organização das no~a~ f:tcul :~a~:1('.;;, aos Sl"Us J) rogt·amr.:nas 'C aos Se'l!~ 

llll'l.1 n ,1o~. (L d'•-:;tril.n~ ição e fu :: c c- icn;:>rrC'nto .C:'ls ca-:lc<ra , ~. 

O r:rn .;o cn-ino supr r:o •· nilo pód ~ ser ou.tro que o C:e .instt·u it' •1 um só tempoJ 

sobre ;.; l•neralidades c appllC•JÇÕ<'< tc0:111icas . 1Ensi"no supc•·w,·, s ja. observa um 

P'•tHl<:>rado oespirito da vel'ta •França, e-m opposição ao cru;ino sec'lt1uLcwio, m as 

abrang~n ·'o ele perto os factos, gua·rdanC:o-se de temeridrudes ·hyopothct icas, clcL"a"'

do o curioso c raJro p>elo utll e solldQ . A .;ma runcção, dizem os 01ós, ê m in lstror 

prurallclaonen 1:<. o prcpa r o ~>cien-t:fico c <J positivo. 

Eis o caracter que fallece ao .nooso ensj,no su·perior, de.ma.sindrumerute litte•ra

rio, t h,•or tico, vet·balistico, do::;m:Itieo, inteirorncntoe d·esaggrega.do út.s p a rt_iculBs 

que vct·,tem a riva elo espkito morlet'no . As nossas faculdaK!es q uasi que pO>dem 

ser ~omaàao como •outt'OS tan.to;; <'l•theneus d•e ,,,~ta!YhyS:ica, ou •p...'lorbhenons <le sc1en

cia pura, soo1 feril'C.m o alvo intrínseco <Õc cada espccia'lida•de. 

O !!. JA:.!Es DARCY:- Aliás a orientação elO ensino qoucm a <]!:o., mctavhysica 

ou pratica, é o professor da cadeira, explicando a matl'r ia. 

O ll . •GRACCHo CAR!>OSo:- Discordo de V . E x. (l?lenS{) que a oricntacão do 

rns!no, qUil11 a d·evc dar ê o E.;taCo, imstLtuindo m cthodos, orga•nizando program 

mn.<, c· ol•hcnclo c adoptando linO!S. 

O SR. JA:\1F.s DARCY:_ Voltaremos E~ntão ao n·egimen do oeomp nclio of.fic:Jal? 

O SR . .CRACCHO CAuooso: - Onde não devemos conti n•ua.r oé no rcg!men da 

anarchi•J, e nsÍ!Iland<> caca :prof...ssm· o que bCQn €0ruten de, pelo com1pendio q ue m<?

lh · •r o: ·h~ oaopraz. ( Trocam .. sc va,·ios atpaTtcs en t t·e 08 Sr s. f]Ythtltl' o ,·[.cun'ClO, Aff onso 

osf ct e O'lttl'ns s.-.• ' D eplttadoR.) 

Vejo, S.r. Presidente, cem in.tim a satlsfaçiLo, que não estou a M'ticular dis-
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r-<~tatee, q;ua1ndo do t~u lado está. com o wlor e <t -sua et,udição, o eminente m cs

tr·' d as ·n ossa,~ 'lettras juríêi cas. o Sr. A.rtl11Ur Ol"lando. 

O .':'R. AFFONSO CoSTA: - Xíngu<>m aqu-i !'crá OOI])az de .aHi''lllM' <rue V . Ex . 
tl1z dispa t~ates . 

O SR . . GRACt..,HO C'Annoso: - \ T. Ex . só tem nos la1bio.s g<'nerosidndes; agra

decido . São de.:{!onfi-a.nços de m ·m <prOIPrío. 

E' ·no cuq·so s·u•pe•rior , Sr . :Prcsid<mte, que em <toC.a .par.te se oom1Jletam os 

crsino~ c:a"Sico~. e 1s.to n.tt!'nto. ncnhuw..a •u tilida.d e ou i.ntcret'se ,ha. e-m q•ue o t i tulo 

de ·bacharel em let=tras .5cja con.foerido aos allwmnos .que teruninan1 o curso gyoma

sial. A reform a •bem 'J)ocleri·a ,t er fe-ito dcsa.p1J>:lt'ecer da nossa lcgislnçã·o de €Jl•Si'l10 

s 11i:<lha n1:e dcsproposito. r Apw·tc.q.) 

~t:.s t a::; cond ições , setnho·rcs, c se•n 111ais m e •pe1rmittir pe-lo ca·n~'"'dÇO, pelo aC:ian

t':tào da hora e pcl·o ,tédio dos q-ue m e ouve-m (ncio 01JO iac/o.•), a ' nJn gaçã.o de ou

tros rp.ontos .con:::.ign.ndos ·no ,Pl'Ojecto, s·UL":CetJti\''t?is de -r<'P•EJJro, ret5la-nu", abusando 

Ca ~.tlc.nçãJo Ca. Oan1aru, scr.npr·e tolera1nte, seu1 prc tna,gma·nima quando á sua ~onrra. 

se d·!~~cuten1 os grandes 'Pri niCi•P'iOs civ ilizadore<s que viyificam o cspirito de um a 

. r oca ~ al.ma el e •um .rcgimen, im•pcbm·r .Jic~nça á hon·racla C<m11ll1i€Bão d<e Instru

eçãü ,pwiJ.lica ,pa ri~, d cntt·o ela<; pt·o.prius id €ns elo projccto e ,;as bases do :Vfinis

tro, <'.Pr<.'se-n ta•r a seguinte cm •E•nda sub>stltutiva: •(Lê.) 

Confesso, <ao 1:c.J•minn r, 1S·r. ,Pres1d{)n<tc, não !J)artidPa·r ela üCJ'imo.nia. c<nn que 

talen.tos 'Proeminentes ., illustraçõcs ·pres tigiosas 001.nbatemm c crl!tlca ram o vro

jec.to . 

O .projec.to fai trazido á .meditação .da Camat·a •J)a,t·a. ser !framcau:nente, Slllfl: . 

ci~ntcme.nte l:>a,tido {) >e~mcri!ha>é.o. T oda perfeição a.bsaLuta é obTa di'Vlna, o deus 

no clm<tS jámais se Tr.peti() . Ju!go a conscienciorSa. Co1nm'i~ ão de InstnucçfLo Pu

hlic:\ b-a.stnntc despi'etencic''"' d<, s·i '"'€>:ana. 'Pa•ra pretender .a esse impossível. 

(il poi.ados). R~nclo - lhc, pois, inteiro o preito -de min·ha -dcfe.:encin . 

Senlmrc , toda ins•t r ucção, toda acção • •bon ·vontac•e, é mcthodo. 

O SI< . AR~·Hua Oar,Axno : Apoiado . 

O SR . GRACCHO ICARooso: O que ha. <le ma i« urgente, pois, é a.perfeiçoa r 

111l'ti1oGos, Hp~parci'llar ·pro(.L".ssorcs, já funjando escolar:; ·norr.nncs ~Xl. ra todo ~ 

gc:t·e i·os do ens ino. j â. rei\·i~nd i cando p~~o~·a estC's umH pcrsonalida.de 1nor~c'lll 111a L~ 

ell' \·nd~a. 

W.:s.'n. a ta•r cfa, a ern prczo ~urg-onti!X>·ano. que se impõp á C\a~ão, àa altura àas 

grandes •verdades que ro\;a·m ,pe-:as gTa·n<les a pira-çõ s . Essa a obra sobrevid>ente, 

cuda rn12Aor responsa•bHt~C:adc ·rCca.i sobre os VO.SI':;OS 'ho.mtbros, ,,..ós legisladores ,~ 

m ucicl•aàr ag~rem ia<la 6/0S .pat'Q•ue- floridos C<l Jm-clim <la In/ameia, em cuja a.Jm a 

se e!>p elh~ [1 :mag~nn d<\ I:.efl'\lb'lica. na ua cliatTll.\'n tina tmnspare>ncia ; vós que to

mast<'S o encnrgo .de dcf<lnGcl -a a·~é o sacrifício c ~'ma·l - <t até a moi'I:e, vó& q·uc ~O'is 

o fuluro de oman hã, a seivn ~cnerosa de hoje. a esperança d>e sempre. 

•:\foços, ois os S<tC<'rdotcs do cnsi.no nesse grande Labara.torio .donde €xsurgc n 

vide L.<t~ d·<rnocracias. c tareis bem co,nsol ida.da "' IIlC'J)'U•blica, qua-ndo ICOnsegui•rdeA 

transfol'mJ!\r 1w r comp:eto o seu estado mental, inclust:J-iul c ccon()rnico, ao mesmo 

le mvo 8olclados e missiona·rios cle~sa guerra sem tr~s aiJe,,to. á ignara1J1cla :p~]{'> 
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l'd'b<. augusto da sci{'ncia, ct•U<', ao passo que libert<l os e. cpi J•itos, inCc.mma, aJJ.raza 

rdl'·mpera os C<>raçõrs . (AP!Jlonsos.) 

lEis o. vosso éUpostcú,ldo, na ar~na JJal•pita'n te de en tt.u~Ül.$'1110. ele 1perscverança 

d t! f.ê - \.1 C..o -em'limo. V•Esti a c~•.::l!nyde do ana·giste.rio, <-m:Jut1'11a i o livro, .tcn;ai ::t. 

1'a.,tilha, <rnprehe.ndci a ma.is so~r·b.a, a una1s rcHficante de todas as revol•UGÕes. 

s~.:s {..S mai":i {lignos, lJOl"QUC enoa•rnacs o symbolo Virid·entc, iom•nl~l·rces.siYCl (:a Pa

fria, .qual 1..1quel~a c·riança irrad iante Jc hcUcz.a e do .glen io, •unica que o po~vo athe

nien!'c julgou ca.paz ê.e rcpr tsen.tn .l-o j.un1o ao1;; deuses, quando alli se tratou -:le 

agradi:lCC'l' - ltllf!S OS louros de ::\1nratl1ona, POR'rRN'l'OSA VlCTOrHA DA CIVILIZAÇÃO 60-

BI<E A BARBARJA. ( Jhd to bem; 111 rr ilo bem. O onalor é Vi!Vamente feVic i.tCJclo c 

n!Jr(lçCtcio pelos coltegcts.) 

O Sr. Graciano Neves : 
acanh.aõ>O clt-' tcn1ar parte n<'sta. ti~RnRcen<len.ta:t cHscussã-o, ,porque conf€65()' que não 

pussuo a cop i tli...:a •littrratura •pe c~agogi ca cl.e1'11ic?· cr i_, ~~~J to clctteJ ICOmo quizcnwt, 

qu Í'( 'lll sido (\(!'Ui revela ... ~t.t. cmn t:nut 'l'Hra eleg-ancia ·parlaaucntar; tambetn po•r

qu c c evo d e.Iarar que sou partidario do ensino livre c até me&mo da •Hb<>rdadc 

profission·a!. l~so em ge-mi. 

11\o >te rreno ])artlcula.r dcYo, outrosi•m, diz<E r q.uc sou a far\·or éos ex1an1 Cs de 

prPpa·r·:t tot·ios, dP.ssa co·beça· d·c t urco tão büs t atn.cn te ·C tilo vigOJ'O€~::t .men.tc esnnur

raGa por todos os campcõ<'s da r e<fo'l'ma rl o <;•nsino ; desses exames parcellad,os q'Ue 

a ;minl se enc a ,ffiguran! cn.mo t:.rna ccrusa 1Ci!•an1.oro :t, que 1braõu a·o.::; dêos da~ a•l.tas 

philo6oplüas pcclagogicas pr1ê.gnclas •nesta trHlruna. Da liberdad-e .profi.ssiono 1, ·r . 

!Presiõente, que est.rci-tarn·t•nt!' se prende u esta -questã-o, 'ITl<lS, da qunl não ~c trata 

a gora ex,cJ,usivanl•e:n.te, apcnos a!})rovcitarci n occat::·ião 'l):1ra cliror que c,Ea existe 

realtnef1t~ nos nossos •costumes: _ é uma I·i berd•a-de CJU·e toé.o o .m,u nclo u~a noe 

nll'f\Ol'l't-i occ·urrencias .ct:>.1rias, libflrd~tclt? de que 1ninguon1 sa .róde ,priva ·r, lib~·rrla.de 

que se vê todos os d las ·ur:;a C: a .por toda a gent€"t sc1n ca:u~e. r 10 Cl"Upurlos juridico

sr ... dabs .a .pc:;soa -a.ilgwmn. •mas, que m .uitos .não .querccn ve-r sancciona,.:l.a catcgori

c:un('ntc ean uma rlei es-c1·iptn. Ali-ás, isso fllão lé un1 C•:tso novo, é 'llm cas·o ordina

!·io da ·hilo:toría das Prup<'rgt i<:ões. Todo nlu,ntl.o ~abc co1no s e cncontratn rf rcquen 

tc"tnent~ ma historia cless01s con.trad ic~ões fln.g·l'aJ1tes ntrc {IS oetos e os pene<f-

111Cntos ;huull n.nus . 

.:Muita g ente que •pratica, sem o ~aber, a Ji.be11dade •profi;-sion•::tl, t<'m a supe-~sti

ção do privL!rgio acaden1ico, que r que ·e lle C'X.kita, se-nte a n CC'$S i-Jadc de::se syall

holo~ f'Xi~· e qu e cllc apparC'ÇYI. pt~Jo n1ellút-', en1 uo:n a ;1ci que não •possa sl'r C·UID

!' :· icln. •E r ~?a l n1 ent c ·nin!.!u m a pocl<.'ri::t c u•n1lll'ir, •porque i s~;;;:o sct~ia a inst:,tu içlo d e 

unut t.\·r,lnnin t~noH11C'. •t:.Ql lil 11 f'r,:aç:ão ele qu.arlq·ucr rspecic .de li·bc-rC.adP i~nliv i d ua l . 

$ e; quiz('ssenul..S SEguir i't. ri~cn as conelu-:ões do pri\·iJ egio acaclPmico, nó...: 

c1 (·.Iria mor; n o t ern,no c .. t n1Nll c i r~a. po1· L•xeon1.plo. um regi,IIH'n ilOlTi\·e:nl c-n.tc tr
r. nlliC4. un1a e :o-;pt•Cit.."' clrl((Uella socie.Jadc. dos Jiwrtlcoles_. d{' :cr:pta pela Jlenna pun

,;c·nte c talc-'ntoo··a é.e 'L éon f'oudet. l.sto, qua•n.to c10 lado t>ra;; i co. 'Pe'o lado co
n1i co, h•rian1o. ·o ~b-tb<'!<' c hlH~ nto .Ca forn~u:.:t su~,tentacla p(}r aque~ :!•e n1C' '1ico rJl' 

}f0lii'-!·r, segn..In.:!o a qm~l (· Inuito n1ais 1Jl'Cff'r1vcl que o docn·t e .morrn seg·unclo a.s 

l'f'gr,1s da racu11ndt\ tlo qu0 (l~ r n:'lc contrn 'C lla.-. . Den1nis, ~1'. Pr.psL.:;e:1l<', o Jl~''-
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JJriu b:.--t.ado é o 1J)'I"in1eiro a não acred itar ,nas virtudes do .p ri·vi :cgio o~C adcltlli Co e 

na scicncia dos diplom·adiJs, QUe iE tlle in1põ c á con .. ci cncia alheia. Parü cOJnprehcn 

<l er .,,., ... 1 a.sserção, que !>Hec~ paradoxal, ba ·ta dizer que o m edico é suje'-lo a pe

n,;1 ~:da ·<':s qu(' l·he são c<Mnminadas por c ri•n1c d~ •if)lllODanc:a . •L og-o, u .Esta ... lo SUP

oJc que haja nn et;. icos que possa:rn dt"ixar de saber . ·E, se podcan deixar d e ~Zwber , 

a C'OncliU.~ã.o logica é q ue: o Estado tncs tno não S<' fia na s c.i cnc\:t qtue eUe pro

p;·lü ga f(] n t e . 

~1a s , St~. IPrl\:.iid<:'nt(\ cotno Jlão \·enho aqui cspcci,a-:mente para <lcf·t:ncle r a. l i

b,,r Jücl<· 1J'l'Of issionHI. PH•:>so "- cla.r as l'aZÕP-< pcl>Us quo:t•es m e d ech~ro pa·r tidar·io 

do ·~ns~no HvrC' . 
Se l'IU ·não t ivesse já razões c-s•peciacs J.Xl•ra estar convencido C:a su pe rioridade 

<1~": i 1c, eu 1poclePia .a inda ·m e amp.ara·r .r:t1 ~ razõPs dadas 1Jela p rop ri a Co'Jn n1·i · ·o7'lo 

O e Jn~ tTweção PuiYlica. 

En1 111Ht .ter!o. de ensin o, Sr . .Presid-ente, n ós, ele YCz cn1 quando, lá un1 bt"llo 

d:a., w..s ent:n1s!asn1amos de .t:1ma n1anc ira 1Ja·roxycltica p•alo:· enca ntos t~a instrucç:ão 

P 1Jblica . 

IPHio.L os t'IHC"i.tos cl c:SE)a no~l.:a Pl'C'dil ção, n ó.:; nxcrga11nos 1logo que o .fu turo 

ela. Patri•a oe5tá pcràid o, q ue n. i.gn ora·nc:,:t lavra aoE.S!ustadon.Hrnen te por toda ·J>.u·tr. 

q tH! •f-·::tamos C'Jn uJna foTmid•avcl :1ecad{'ncia i·n.t~llcct n.al , c que é .prc-c i;,. o, co.m 

totla· U!'g·conch..l, trat•:ll' <ia i nst:·tucção ·Pub:~ i C{l ; f', aofin a.l, conrcluimos ela n1 es Jr~l cno

neira que aquel !e boou ·abb.aclc elos Mct.ias, d e Eça de tQ.ue iToz, que õ oclarava ve

r~r.1vtori~mcn t·e : n i ms tnucçãozjn h-a é nocet5saria. 1E é e.s.ta o. conclusão a tirar 

cl(\ t orlo -esse grande 1'(\boliço pe·cl a•go.gico : o. ins trucção é ncce~·~ria . 

Jlas, 1r . .P r esiden t e, no au•ge ê.o n o · o enthus iasmo, n ós ch egamos a <l ize r 

fJU•e- a .d 1nocracia sem ·i•n.;;trU:cção é mma d(lS$al:) potUC<.ls vergonhas que rcvolta.n• o 

coração da grntc; que •a dr~Tnocracia, srndo o r egio1 en d•a sobera·nhl do povo. tor

na-::l~ .p l'ccizo que torlo ~t.nu.ndo sC"j·a J1J•U·ito ins.urul-lo . 

O SR . JOSÉ B oNJFAC iC: - 1Mtu ito ·não; ~11 as, r a zoa\·elm·cntc i ns.t.ru ic:o . . 
O .SH . GRACJANO :-.JEVES : - Qua•n to n1a.ls. n1.cl•hor . Ac.l1aun os que tode. a n~tção 

d t n~ s-0r conside rave!.mcntc ·in.s.tru kl n, oporq•uc em Ulll1•a detmocl\lcia:, sendo o povo 

iJUC'm x crce •&:$ nn a i.s albJ.~ futncçõc\"' po1iticns, devf'. por cCfnsr_g~ujntc, saber n1 wit.a 

couea , rpara con hecer d e q ue n1 a•n ejn1 •h a d·r ex·E1rcrr f's:.:~ls taes f,un cçõcs . Aliás, 

L'f::SH) .razão não ê 1111inha·. Ouvi tudo mundo c: izc1·, nestn discussão, que no rcg-L 

!11 L'n rlet.1H'C'.l'latt'ico, princip~:r:nll'!ntL'. a instrucção )JIUlJI:jca -é tão •ncc ssuria quo.nto a .. 
in.; tJ·ueçãozinha do b<l'm abbade doiS J.faia s . 

O Sr: . JOSÉ 'Bu:-! t[il.\('TQ: -Serve isso mrsmo : instnwçüoúnha. 

O Sn. VIRG!Lio oE LElMos - Ellc preferia u ma ignoranc ias in lln bem carre

ga·.l a. (dpcwt es) . 

O SR GHACIANO X EVES - Estou u sando dos dicuinutiYOS: POl'Q:Jl' os augnte·n· ta -

1 i vos já se exgotta ram to elos nes te debate. :VIas, n ó<> chega mos então a umu con e

q u cn cia cu ri osa . .-\ceei to o p rinc ipio . Em um r eg imen dCilnocmti co é preciso, ]>ara 

que o povo saiba cconprchender os seus deveres, para que conh eça <ts fun cc;ões po 

líticas que é cha mad·o a exercer, q~1 e seja profundamente ins truido . 

O Sn. J OSÉ BoNTFACTo- Profundamente n ingue-m ·cli,<;,s c. 

O Rn. GRACTA).[O ~EvEs - :'\:ingtJ<' m disse; 111a~, compr ehC'ncle-se que tanto 
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mell1or cxcl'ccrá as ua s fun cçõcs, q1.:nnto mni inEll'U i{lo .rõr; c eu t iro <l al1i esta 

conclusão: é que-, d rs~~a maneira, nós instit'J:Iinos uma aritStocracia intcllectual . 

O Sr<. VrnarL!O DE LE~os- Uma democracia nr istocratiza<le. pela intelli.gencla. 

eu a accclto. 
O SR. GRACIANO NEVES - Aristocracia intcllectual nn ot:clem poli Uca só co

nl1cço uma: é o rcg:men do,; lettraclos cl1inezCB. 

O Sn. VmGrLro DE L ElMOS - Isso não é democracia . 

O Sa. GRACIANO NEYES- Pois é a isso que nós cl1egarc.uos. cSempre ouvi di

zer - e conheço de citação, para não affirmar que li no or igina.J - qu e a base, 

·l c toda a {lcmocracia é a Yirtu cle . E ' o que diz Yl:ontesquie:.~. :Mas, si a ·base é " 

fnstrucç;ão, não o sei . i\ ffirmo, port:cn, que c !.la no5 conduz iria a uma aristocracia. 

intellectual, cu.io exemplar, unico que conheço, é o elos lettra-clos ela C11in<l . 

O SR. VJRGJLIO DE LE~lOS - Então seria ·tambe.m a aristocracia ela virtu c1e. 

O tSR. GRACIAl\'0 X EVES - Quero apenas ~tnostrar, Sr . Presidente. que ás ve

~c~, esses excessos de amor levam a gente a conclu ir ele cno•:J o contrario áq ui llo que 

parecia antes prezar . I sso qu er dizer que o noss muito amor ela instru.cção nos 

leva a ser amigos tH60S Ua democracia. 

Entretanto, Sr. !Presidente, pa r•t vê r que toda es-~a trilha JJedagogica não t~m 

•nu i ta razão de ser, precisamos examinar a situação. Acaso a cult~1 ra geral elo 

Brazil te m dccahi•do e cand<tJ.osamente? Creio que n ão . ::\'unca fo mos tão cu ltos, 

como agom o som os. g si. para t!'Sremunhar es e facto, não ba<>tasse o depoimento 

da nocsa propria con.,c icncia, si não bastasse o espectaculo evidente elo progres o 

que estamos faz<'~clo rodos os dias, em todos os ramos de e.ctivi•dad-e m-ental, te. 

riamos o testemunh o clus cs tmngeiros illustres que no;; visitam e qae vecr.u ver ifi 

ca i· que não somos uma nação inculta, conforme rolt.:cnniosamente nós mesmos o 

p1·opalamos. 

O SR. JAMES DAHCY- Isso porque não conheciam o Brazi l <le hontem . .Che

ga rnnu c conh~:ceram apenas o Bmzil da Republica. 

O SR. GRACJANO ::\'EVJ~s - :\1c,<mo aquellcs que vive m a deprim ir o p rogresso 

materia.l que tC\l ll OS f eito, os argentinos, não podem contestar, an·tc.s nff irmacu, q~e 

I a no D 1·a~il uma larga cultura intellectual, u primeira da .-\mer ica do Sul . 

Sr . Presidente, poru:Jo de •rt:nte os exaggeros dessa g rande cacnpan ha pedagogica 

dos que acham que estamos c•m decadencia intellcct ual, o que ha de real c de posi

tivo é uma enorme cl ccadcncia do ensi no official. De,·emos observar , porém, que. 

ao ·passo que o C<rsino official tem decahido, o nosso ninll mental tem se elevado. 

IDe mo<lo que a co rxistencia do grande rebaixamento desse en&ino com o no so 

progresso intellectual prova apenas o gegu inte: que não é o ensino offic ial que faz 

todo o prog re•so mental , que não é o 8ste.do .que embu te o goste> >pelo cst u<l o na 

cabeça. .dos inclividuos . 

E o proprio ensino official , tão a·ecajentc, teto cnJitas vezes tão pouco cffeito 

corruptor, que e:ll' não impeclr que muitos estuclanlPs mat ri culados nas n ossa s ac<t

clC'!nlas poo;sam dellas sahir bem J)reparado,;. 

Por excnnplo.: dizem que nns ncnclem'as liYres, chamados electricns, o en~ino i! 

pC~.>Rilll.O. 
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Mas, ha muita gente que dellas sahe bem instruída, sem se ter deixado cor

romper pelas facilidades ahi oíferccidas á vadiação. E creio ser facil d emon str a r 

que -não é a obrigatorieda·dc que faz a sapi-encia, assim como não é a liberdade q·Je 

faz a ign ora)lc ia. 

Passo a ·examin a r este ponto d e uona maneira concreta, sem me guindar á di 

cu&são, aliás ociosa, das theorias das fu ncçõ•es do Estado, mesmo por que não 

a·credito n eLlas, nool mesmo creio que exista uma thcoria das funcções elo Esta.clo . 

.:\ credito b em q ue não ha um ty.po ·de Ectado ideal, ceou -am cer to. n umero <l-e f unc

ções ·bem determinadas, aclap t aveis a todos os tempos, a todas as situ ações ·POlilicas 

c a todos os Jogares. O que ·ha são E s tados clifferen tcs com f uncçõcs diversas . O 

que ha é uma verdad eira historia natural à<>S Estados e elas suas respectivas func

çõcs. Não tenho, 1lOis, que discutir o indivi.clualimlD c <> oc ialismo de E sta.clo, essa 

clua lidacle brigona, .nem tambcm o sol idarismo - ·essa droga electricn, ej-u,s(lem 

t cwinre, ou antes fcwojre- essa esp ecie de t ria·ga, c ompoota calculacl am~nt-e de mui

tas substan cias, para que al·g uma dellas po sa ap roveitar a o enfermo. 

rPocl eri a ser que nós ~nxcrga~semos a realização ·em um futuro 1'emoto d e uma 

só modalidade de Estado ecn um certo numero preciso bem d elimitadas; mas, isso 

só ·teria alg um valor pa r a i-nspirar os nossos .processos politLcos actuacs, s i fosse o 

resultaJdo de 'Uma rigoro i~.<;.si·n1a •previsão .sociologica, cousa. que a•bsolutacncntE- não 

ex istc por ora. 

'De ixo, por tanto, ele parte, e~a questão odosn e \'OU faz r a 'lnaly"c ào que 

Y()m a se r a obrigatorieda de do ensino. 

Sr. Prcs1c1 n tc, para m ostnin· desde logo o odioso, o absul'tlo c o rid ículo do 

e nsino obri-gato ri o. b asta dcfinil- o. 

O ensino Olbrigatorio é aquellc que estabe!cc(\, como u1n dog na. que ning uen.n 

pódc cspon taneamente estudar; é, pouco mais ou men os, n a csph r a ·pedagogica, 

aquillo q u e em religião é o àogma cath olico da 1\llaCula (}l'Í'ginal que só pócle seT 

lavada pela g r aça ele D eu s . 

N'esfle caS<> a g raça é a elo Estado ... 

O cri terio principal do ensino obrigatorio é este : qu.c c devç obrigar todo 

m u ndo a es tuda r. 

E ', por consectuencia, o ensino obriga tori.o, um succeda'lleo immediato e natural 

ela palmatoria (1·iso) . 

Apenas, hoje, cO<n os progt•essos ela c ivilização, tiYI'UllOB que s u•bsti tuir a pal

mato tia pela obrigatoi-icda.iJe moderna. 

J á é um grande progresso ... 

O ensino ob riga torio é tambcm uma cspecic el e con tinua.Qão, de complem ento 

fo rnecido pelo Estado ao patrio pod•er. Os pais precisam que os seus fU.hos apren

dam n os esco la s ; e, como a au toriclarclc paterna se j'U1ga surfic ientc para -conseguir 

sósin ho esse fim. o Estado interv ~m em favor d ell a. offcrecendo-:l h e um a. rigorosa 

fi scalização à o a.proveitnmento dos men inos . De modo q ue os professores officiacs 

fi cam collocados na pos ição de .bccl éis, de pedagogos á moela antiga, na a.cc~:pção 

mais primitiva ela palavra. 

E o resulta(lo é este: - co llllca·do cn tre a a u toridad c pat~:rna. c a f isca,Jiza ção 
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rigorosa do Eotado, o rapaz ha dr rspin'>ll' dent re e! los forçosam 'nle doutorado. 

J icando muitas Yt.'ze::; a curtir por todo o re~to dos seus dias a grande dôr ao seu 

dnuto T·amcnto. lamentando tod1! o t ·npo qut• perdru na frt\quenciu das academias 

para anUe o não con· .. luziu a sua ·ocação que não fo i ·r.·nsultada . E assin1 e~~f\ 

ruoç0 ~ac dnlli um pro.letario intC'llectual. u 111 r evoltaDo, um doutor nuJlo, u.rn para -

tia . Tas são o~ effeitos da -,brigatoriedode prla qual j ulgamos preparar diploma 

dos qtu• saiiJ(lm. 

o SH . ·YIRGILIO DE LEMOS- V. l ~x. n ão disse q ue nós som os um povo culto? 

C:nmn h:1 de conciliar isto? 

O >'R. GRACIAXO XEvEs - :\[ns, pot· acaso ,,6s não temos senão doutores? I'ois 

não estamos vendo agora, ju ... tanlrntc nn occ::tsião em que temo tan tos doutore 

incultos, muita gente não dou'.orada que é anuito culta? :Xão ·ha cont rad ição al

guma no que acabo de dizN. O ensino obrigalorio tende a auganentnr o .prol· ta 

rindo intt•llectual qur já existe no Brazil: ~ é l){lra l'•se augm~nto que trnd <' o 

projecto... ( 71J·ocrnn - .~e (IJJC!I'Ics.) 

Estou Callando do cn,ino obri gat(}rio em todo· os sentLd os, p rincipalm ente <'la 

'ua fórmn mais grosseira. <tUl' é a obrigator ie lade d' ft·equencia. 

Out•·o criterio, 1::ir. T're,,i i~:Ite. do cn~ino obr iga to ri o ê que elle presuppÕl' q ue 

a unicu fcrnle de sa.ber parn cs nlumno~ é o •ens in o Ol'a l dos ~ntcs, o qu e sü se 

pod .. •·ia <>dmlttir nas êpoca.< mais obscu1·a~ ·i!a idnde média, nos princi p io" da t'un 

chlçào da unin~r~idad~, Jlt'la razão r:nuito sin1plcs de que quasi não havia lL 

\'l'OS. 

E a pnn~ct. {]~.,• qllL' o cn·dno do lente se pl'l~ume se r a ·unicn Conte elo snber 

é que nre:n ::to 11lcno..: é aclmitti::lo :.1 exnr.ne o a luJnno que não leve f req ue·nci a . 

porqt'(' i...-.:- o nffir:ia!nH'!lÍf! Si!''lifica quP elle nã póde sabL•r. Só qJem o pú 1(' é 

aqu,~q,, CJUl' frí'QUt'tltl u a"'~icluurnentc a:; nulas. 

Ot•a, " r. Prrsidr•n t<.•, isso chega a S'C'r rid iculo; porq ur, ... UJ)po nd o qu c~ al umnos 

frcqurntn111 cem u.<Siliuicla<lc as auln , ninguem os pojerá ob1'1ga r a or e tar a tten

ç:ão a~" liÇõP~ da ':ns p"•!o~ profc~~~on·.; . . \ attenção, creio PU, não se o brign: -

sccluz-s , attrahc-se. T"J.t'u que o ensl•no obr i.gatorio pud esse ser {![fica?., Rer i a 

pr(•("i~o 4 'llí! nrl o .~ó o Clll"l'O r~o Hlmn·!H I , C1"Hl.S tambf'm o b(' U espiri to, PUd('SSC'tH SPl' 

<'WI~·irln~ a c .. tar JH"t' ·pntt• :i:-; auln:-;. E <Juem nà'o :-:.abe qur tanta~ ,-pzes o cstudan tP. 

fin;.. indo lHt·:-;t:tJ" ;Jttençàu â~ pala\Ta~ do profe:-.sor. t"'Stá d(' fncto com o t'SJ)irito 

tlllPrt:gado rm outros assutnpto.-; muito .d i,~c rso..;? 

A!é disso. o..; :tlt•.mncs srmprP lt>(' J11 n sua razão de sro const• r n t r dPsattentoR 

fl:-- liÇÕt"'S oraE-~ dus lente . . .. porqu<• Pncontrn111, regra ;;c-ral, tudo que '{!ollc..; d izem 

t~m ccnlPt•nGins rnultu -lnros ,. muito bf"m "Pito..- E pa ra is:;o Pi.les t em até ra z ões 

r~hy.;iol gicn.:, porqut' o n:,iso moral é muito mai.;; diffi-cil dr se fixa r na intel' i

;;en~IH do que o vi"unl. E havendo m ui to mais visu aes do que audi t ivos._. ( 1 'rtL 

"""'-·~O OJ)arleA.) 

O >;n Tl·:tXE!RA BRANDÃO - Fa-._-;r o ex.am e ele disciplina se-m a ter rs t u<lndo 
i.n tr.gralmest'f'': 

O ISn. Gll.ICTANO NEY'ES - E' esta a eonclus.ro que estou ti rando contra v . Ex : 

'Í ngm·a, nP!-Ote rcgirnen nn\·o. proposto pot· ,- Ex entra a mat€?rin todn nos ex:IJU_f', 
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ao llulo dA olJ.rig'aloi·iednUe, que r;;c el eve tc oncluiJ·.r~ R ' que os e.stu dant s podP.tn n·prc1n_ 

der •a maioria dos pontos s~m ouvir as lições .(lo pro(~csor, e, por ~onseq uencin, 

po<l m ser •perfei tamente 'cli spenoavel ; as aulas que (li: e dã. (il.)Jal'lcs.) 

l~stou n1e batendo cont ra. a. obJ igntori'C'dRd ú que continúa a exi~ t lr no ·pro-

jce to. 

o SR. rJ'EJXETRA 1B RANOÃO - ~~ão ha obrigatoriedade. 

O tSR. GR AC IANO )JEYES - \Fia. t' rcq uenc ia ol:ni~gatoria. 

Q ::\n. TJ<JJXElRA BRANDÃO - Só nos g-ab in et , n o.-5 laboratorio:;, tnu ens in o 

IW:l ti co. 

O Sn. GRACIANO >JE\'ES - Poi~ então nrgumento de outrn mane ir.a : '1ncs-n1u 

c-om I'e.··peito HO cn::; i·no p ratic o, é po"' . .:; iv r l HPtender ECm apparecer nos Inborn tori ca : 

pócll'-{:'C r.::it u chlr c p raticar com outtos prorc~SOI'Ps ml':·t:o r es . (A?Jllrles.) 

N o rPgim c n da frC'quenci::t o·brigatorin , Sr. PJ e :::; JdPnte, na r e-:1rovaçõe:· Eão 

ra r ist5 imas, porque, CQomo eu disse lHt po·ut.:. o, a fr qu.cncia ás au i•as é n maiol' 

]lre.· umpção ele s aber. E os ah1o1nos bl'nto sa bem das y.antagcns QU'e' H1cs 1·.iâ es a 

t.•...:pf'c i c de (•ll$i.n o. q.uc e!.:e mr.~ m o~ cco 1b ina m fnzc•J' pnrcdrs. não ir ft.~ aulns, Qlbri

ganclo os l'C J;, t es -- ãs vezes por uma doce ,· iol e n cia - a não d a r n1uitns lições 

clur.a nte .o n•nno. E a p rova ele que - p elo meno.-:; até H.gora - i~o nconteci'a, é 

que. no ac.tun: rcgimen d {l f.n:qul""n cia obi i(~ H torin, q un s i io i os s ahe m .a•ppruva• .os. 

·~-\ pro·pr ia .c.: omn1 issã•o qua.;::; j o con[ef:"sa, damdo con1o UJm~ das causas tdla 

dC'cadcncbt. clu e ns ino official a g rand·c afnuanci u. dos matril.:: ul'aJndos ás acadermias. 

Ora. qu.a·l t .. crJa o r e mc\.i.io Jn 3 is ingcnu o, nuti· pro1m.Pto, par a rnoclli.icar ess'a. 

situnçlo'? .~"\'ntun.t .. n1cntc t·cprova t· os que mão soubc..:sem, desde o prl'ln-el•ro anno. 

E sl i-'-"0 ·não se fl'z é porque r ealmente er•t ~Hüficil 1ã<: razi}r . 

. :vr•a.s, ·Sr. p ,·cs i c\ ntE-, não m e q u et'o al-on g a r llll'a is a resp eito ctas l·nconsequen

cias e dos ridicu los da [req u cncia obrig.atoria. Entretanto, nã'o •posso deixar d e 

tocar na pcssim n educação mor.a;t qu~ a {)'bri·ga.to ri eclacle min istra. !Quem .nãJo corrhecc 

elos seus •te m;Jos <lc e>;tud'a.nte a,qulllo que se chamaya {) banC<> dos mus~cos, a 

orchc3tra, onde nlgun e tuda.ntcs prnti'Ulva•m o c ngro~amc·nto , •por }iillbcr eem que 

cllt) er a capaz el e a t t ra•hi·r a •b en evolencia d.os len !Je.s? 

Mui tas vezes dive rsos -al'umnos ouviam religio.:Sa ~:11entc lições bannes, que sa

biam m ui to ma i· b:em expos-tas em .bons cOmJ.X"n<dio" e, entretanto, fingindo na 

aula a maxima •abtenção, col hi a m cO\!ll p .ape! e 1ap is as J)'a,lavras do lente, que elles 

pa.recia Jn C!UC~rc r apanl1ur com o seu oruv ido 1.11air.-:; ap u rado. 

0 SR. TEIXEIRA BRANDÃO - Hoje es tá .tudo invertido. Hoje é O pro!eSS{)r 

quo teongrossa o ar·umno. 

·O R. GRACJANO NE"VES - IXão ,ha ninguem que esca-pe ao c•tl,~ro.ss:.a n1 cnto. Elite 

é ete: .no c omni·potrnte. ,Q rp.r·o1prio Gre.thC'-, hocn c-m prorun àa menle egoista c desldc

nhoso, que clü prezava toclo mun1do e 'a:té m esmo {)s seus .mats p roximos cOIILrra.aes 

.Uttentrics, quand{) paira,·a com a serenidade de um semi -deus so•bni a cõrt c el e 

V\Tei.mar, cedeu comtudo ao~ eng!·ossamcntos <l.c E ck erman:n Q.Ue, con1o dizia J-I e-in e, 

de Ja.pi-s c papel em pml'IJO, com ~a.rgas {)relhas bem abertas, colhia <Ha riamem.te 

todas as banal:iJdacles que cah iam elos ln.bios cl{) gr.anclc .hom e-111 . Por rav'<n·ecer n 
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pratica do cngrossaanento é que e u acho que é opes.si!lllo .o ensino mora l da frequen

cia obrl,g:atorin. 

Passo agora, Sr. IPrc.sidente, a tratar da llar.tc mais perigosa od a 'lll iJn h•a. ex po

sição, que ê a relativa .aos exaanes de 1Hepat'aotorios, p~rcellados como ·lhc.s chama 

pcjora·tivatncn.te a illustrc Cmnmi~são, qu-e não admitte que eLlcs •P0.5'Sam cons tlrtu ir 

um systcma, como se este pob re ~u.bstantivo ·nâlo comportass~ !aJccepçôcs muito 

humi!odcs. 
Sr. Prcsldente, a nova conCCllÇlio do cnsimo sectmdario que se oppõe ao regtm~n 

elo., exames de prcparatorios é de fazPr suar o topi'tc elas mais robustas p h ilo

sophias! 
Os exan1es de }noparatorios nada valem por q·ue, creio eu. não são itr pira dO!:i 

na integraliz ação e na seriação. Ora, Sr. Presidente, con fes ·o q ue nã)o entendi o 

que se quiz dcfi.nir por integraliz1a.çã'o c seriação . .. 

O SR. TEtXE(HA BRANDÃO - V. Ex. não •pi'C<l•tou a ttcnçã.o ao parecer. 

O SH. GuACTANO ('\ .. EVES - Procurei saber que causa v inha c ser o e n sino 

eecumclario ele accõtdo c01m essa alta coll/cepção da imtogora lização c ela seri•ação; 

consult.e i os m C'.!hores autores que, na especie, clr,·em ser os cn c m·brOG d a dl: ustec 

Commi."são c espcc.inln1cnte o illustre i.Rc.lato r. 

Disse V . . l!;x.: - <c!Pa r,a nó.< o ensin o s~cu nt:ta.rlo ê o que te m por fitm a <>t>I

Iuta geral do cs-pirito e o seu pr('"Paro pnta escolhC'r e cl irig i r-::>e e-1n qu a :q uc r do~:;; 

1·::mo~ ou dos moc.lLU ':a acti\·icln<l l' humn.nu . E' o .('n~inn run ·1 ncncntrtl por excel!cnciH; 

(• <I Hrgamns.-:.1. :1 b n~ r. o <". ~icercc~ :1a_.; e ;pccla:ií:.nçõc . .; f,utt· ,rar-:.: rlr (0n~o:rnL~:1df' cem 

a;; ptidõPs inõivicltHl<S; ~ o q·ur sPrve de fundmenlo de toLo o :-\Hber e o que clá ao 

homem a nuçã'o scientifica do meio. etc., etc.» Confesso . a.~ncla que 11ão entendi, 

'r. Presidente. 

O Sn. 'l'EJXEIRA "HRANDÃO - E ' pen•a. qtte \' . Ex. não t ivesse lido o m agis tra·l 

trabalho do ex-presidente da .commi.ssão, o Dr. Satyro Dias, a e e reo·peito. 

O Sa. GRACIANO NEvEs - Mas, si é assim um a concepçã o tão ·bôa, devia s·e r 

tão clarn quc se 1mpuzesse á convicção de todo mundo. Teonho tambem aqui o 

grande trabalho do Sr. Pinhei•ro Guimarães, que assim se exprime «Entanguido, 

!~sensível preagoniza 111:1 espiral ·poosante com <J UC um mons tro tricLpite . . . ». N ão 

é aqui, s~r. Presid('ntc. «E' o ci.nzel que desbasta a mocidade . .. l> T ar111bem, nãd 

é aqui, ISr. Presidente . .Cá oe stá: «oEsquecLd03 de que o ensino secundari (}, segundo 

)'[arccl Be11nes, é destinado a prover aq.u~Hcs que o r ecebem, de uma cu,!Itura que 

lhes pcrmitta serem l1omens completos, IC npazoes de escolherem a melho t· a~I>licação 

de suas faeuldndes e tirarem o melhor par t id<> da a:pplicação escolhida , e Ide que 

é, eo.mo ju.dLcios.amente opondcrou .Foui•Hée, a unidacje el o saber ·ltuma:no enca11' 11egada 

de .entrc tcr nos aclolescen•tes a unidalde do espirito nacional." Tambcm não en tendi, 

Sr. P-residente. 

Allâ..~, esse iF<>uiHéc é uma altissbma au toridade, m'as, e u não comprehen clo 

absolutamente o que clle quer dizer com cssa. ta.] unulQi(le ao saber ltumano. 

Quem é que j á doeseoobriu a Utnid-ade ld·o saber h uman (}? Por 01'a., S r. P residen<te, 

a •uniJca tentativa séria, que conheço a esse respeito, é a SY'nthese oSu'bjectiva d e 

Augusto Com te. 
\ 
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:.\1a , acredllo oom que uào c a nova concpp~;iro do cn ino sccund·rur lo que faz 

a u:niel·a<Cte do saber humano. ló; v~ja a ICamura que, i.li<.l'nJo que não cnlcnélo c~. as 

n:tus philo~ophias, é porque rca;wcntc cllas sã.o muito el i ff i c~i el e entendei·. 

Ct·e io, Sr. Pre.sid~ ntc, que ·não é ne-ceo:~rio c itar ·mai :rutorcs que expliquem 

o:-. my stC"ri os da integ-ralização c ela criaç~u. 

ü~r SR. DEPUTADO - OuYi dizer que o ensino cl'iaelo é o <JU • não é oal·

c~llaelo. 

O SR. GllACJANO -XEVES - Em sl!lrnma, o ens ino integral c sl'rlnelo ê aQ.uelle 

<1ue tem por r:n1 dar ucna cul·tura g·eral, preparar o indiviJ.j uo para a vida pu.blica; 

c a!.f,un até elizpm : - ·para a luta pelru ,·ida .. . ::>lã.o podC'ndo, porém, conhecer, 

S r. Pre.::;id~nt'C, pc-la leitura cleFs~ a:utores, que cott.'3.a é a integralização, nos seu 

\'l' rda _ eira~ tr.rmo: . q~ue fiz cu '? 

.:'\aturaln1cntc rrcorri ·ao progra.tnma apresentado no projecto para Yêr quaes 

as otatcrias qu e cctnstitucnl essa tal integral'ização elo cnsi·no ·ec unclario. 

Antes, po ré m, já cu tini1a notado que l1a gruné!L'8 ..:tvergcnclas a re peito da.s 

nHttcr ias que devem constituir os termos dlc a série c dessa intC'graçào; c. yendo 

HS (\ uvidns qt··2 rrinum atá no seio ela propria om mi::;são, fiquei :a·rhsando cotutnigo 

mesmo que, ele facto, a intc-gra.iiz ação, é muito diHicil. .. (Riso.) 

:.'\ào s<' i como t""XPlicar qt:e1 cle\'cn1o umas materi.aa ~~a hir :1o outra;.; C' ntrar ·11C$5a 

~ér i c }nt 0 1'81, n[tO r;ei C0111Q CXJ>licar, digo ('U COJllO possa exi;.;tit· tal seriação; 

potctt.L· .... e:·iaç~io . conf .:l.!n' ente.n .:lo, é uma :'ucccssão, segundo .ucna razão dett'l'

lllinada . de t:m certo nt:mcro dé tPimM. E desde C!UC esses termo podem variar, 

jd. Fi ca Pl' l' i ~ a ·.l~lo . n ;..'J só n. int..•;;ra.:ização, como t::.lmb t"" Dl a se: iaç:do. 

::; r . Presidente, tenho ouvido fa,Jiar aqui PI'Ofu.;amcnte em .A!ug-usto Com te; 

e indaguei si esse 1programma pretendia estar Jc uccõrdo com algu·ma clo~sifi

caçào phi!osophica, para verifica r QUe n<co é a ode Comte que está aqu i. Alhás, 

Augu - lo Ccmte nun . a fe2 class ificação de sciencias para servir de proce;so peda

gogi•co. E:llc diz po itivan1cn.tc que, até aos 21 annos, deve- se deixRr que o i'ndi

vicluo rcpro~ uza a evo lução fetichi ta, theo:ogica c m etaphysica da especic. poi;; 

que é t:ma lei •PO·r e:Je clescoberut ... 

O Sn. V IRGILIO DE LEMos - Nã.o foi . .cllc: foi Gasscncli. .Com te a •Pena. acce!tou. 

O SR. GUACl"\NO NEVES - Acceito a correcçã<> de Y. Ex. Em todo ca~o foi 

l·lle que tirou a~ consequcnch1s mais cfficaze..:; de~a lC' i, em Yirtudc da q·ual as 

pha cs I<J·a <'xistcncht indi,-idual reproduzem as phases elo descnvol vian ento da 

CSPC'CiC. 

IXão s.c!, St·. Presidente, quaes são as razõe.~ philosophicns Ues a. seriação ... 

Dizer que é para <l€eenvolver o cspirtto elo esbudante, to~na.l-o um homem 

nproveita,·cJ. fazpr com que cllc adquira muito:; con hC'cimentos <IUC ~ir,·nn1 na vidn 

pratica, que o prepar('iffi pa.ra ser um ·bom cidadão, é realmente dizer cOUS>ld 

muito bonitas. t:v.I:n s creio <le tnim 1Jilra c11im que não lm ensino nenhun1 que pro

cure cousa diYcrsa . que te.n·ha oubro destino. que ·nã'o sej a prC'parnr ·e,piritos C'Uito,.;, 

bons cidadãos, e tc., etc. 

Sr. Presidentt•, lrndo o p rogramma proposto l>cla Hlustre Coullllis~ãu '"' outr 

por es: mplo, esta .;u cc ssã'o ele ma terias: p. ychologia, logica c so. iolog ia . i eu 
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qui7.t";.;=-'C' acrr!ltar no valor tlestn seria{!ih> qUP. nqu i e.:-: tA. d~v.er1n concluil" qu ~ t'ie 

púde e~ t u dar psychologia em sabe-r Iogica, ma ~Pria C!Uf' só parece in di ~pensa v el 

pnra o t'd tudo da sociolot;,i·a. 

Emfim, não cle..-.:c- jo in .. d:-:tir ~obre C'::-sa quc::;tão do PI'ogr.amma da illustre Cotn

rni .:são, porqup cllu jâ. foi iat·gan1 cn tP d f:'bn tida . lH'.inclpn·cnentc pelos ml'u .... d L;,;,tin

c tos coll cga;; Dns. F e l"l rirn BrH !':A <' Cnstro Pinto. 

~o m eio !i'~~sa~ cou~as qut• não en t endi , .Sr. Pre.~..; idente , c a rc.speito da~ qunt'-"" 

nin]a fstvu e .. ~pcrando info.rlllaÇõc~ c liÇÕC' ~, para r-:ao r a:;; i n.s pitaçõcs 1>hLloso

phicas que to rn alll tão pr<'".io;;a.s es.'as taes - i·ntcgraliatÇà'o e ,<oeriação - a.travcz 

dh·so tudn, d igo eu, ~t·ml)I'C conseg·ui uppr h endcJ· ul·gu·ma cousa: - é que, J)CIO 

!Hnj t"'C to r•n d iscu Psão. o Estado yae impOr á consciencia publica nada u1ais, nad-a 

tn eno:\, do qu e a supt• riorida d e de ~un1 certo mrthodo pc.·.':'agogLco. E' co.mo si o 

Estndo, e m mater in clP in;o;tru ..... ção PLib lica, imvu1c~e á con5Ciencia de to .Jos os 

individuas o seguinte preceito: ,;6 pôde saber as m ater ins elo e nsino secunda·rio 

aquolle que tiv•t•l" ,•srudAdo pelo mcth ·Jo prcscripto nesta jei. Fórn dcss me-thodo 

não ha salraç:ão! 

Já é bnstantl' 01 ig!nn·!, !:ir. Pre-sid en te, que o E stado -e julgue no dit'<'i•to ele 

obriga1· todo ut u.n d o a. ntlc·ptaL· t:'rn cPr to n1 etho .. lo pedagog i co a~c clle con,irl erd 

muito bom; ·ma~, o <tue •ha de n1ais original é que ninguem sabe con1 certt?za u • 

que ,·cen a !'iCr t.'~SP 111 lho~ o pedagogi o ~upe t ior a todos os outro~. Quanto a mim . 

pelo menos, não tive uma explicaçãb c:nra •.l'o que clle ·pudesse se1·. 

E é i ~to. Sr. Pres id ente, o qu t• tornn prefer ido o moderno rcgimcn de estudo 

secundario, o novo r egi1men gyu1n asL'1l, ao:S p (}bres e yclhos 'CXames de preparatorios, 

t'ccusndos dr• não t cw a sC'riação t a intC'lg ra l izaç~l10 do 'J>I"Ojrcto. -E . po-r [H Vnr ni s~o. 

convêm lembrar sta. curiosidade: os cam·t - es da reforma elo Pnsino a oeh a•m naht

ra"mente que n integnt J. iznçã n é um todo ce1 to e defi nido à<' mnteria-s i·nclispen

savei .< á cultura d Ots csplritos. 

Pois be-nt. 1DC' Y z e m quando <•stão c~lrs pc1indo que o numero da.s oiatc!· ia · 

do en~si no ~l'cunda rio seja muito reduzido, dPclnrando qu e o çnntrnr io disso pro du?~ 

~u rn1f'1Wge e quo o . .; rnpazf's não podem ~ ·n 'brr bPn1 s inão n1uito pouca cou =-n. A sim. 

a i ntf'~raliza~à1n PC contl'nta cr~u poucns matC'rins; c os exnm es de prep 3 ratol'i o .... 

parPCt• q ue ta mbe m ·n;il a~ qucrcrn demasiada~ .. \hi, portanto. não se põ:je conlpre

hcndcr ti superioridade 00< int urados SO.bre OR pobres pnr •ell ado~. Qua·nto á sel"ia

Ç!Zi.O, já vimo_.; ClUC e:ta é uma progJ·c~"$ãO cuja rnzão não s e conh~~t'. 

Em vista d esses motivos, Sr. Pres idente, clc'c-l nro com toda a f ranqucxa Qt\c 

p refiro tlc tnuito o reg-imrn ·1os ex acnec 1)3l'Cf' l,:ado.;; : P.rimeiro - ·porque c:lc•"' 

e.-tão no sentido ua !iberdaclr, ao pa;;So que o e nsino g)' runasia! ê obrigatorio; 

~CgunclO - }JO!"QliC OllC'S Sh\) ll~O{lptivei~ el e 6Cl" ll"'ais rigQtrOSOS. fi t'ff('• ,.: tivnme:lfe 

lS es x umc:S de prrparatorio!ii, ~P fo:-:. (.'-111 •praticados, não com a. trnnsce:nden tnl 

t-õl?'r inç:ão. nHH co m a Fi m·J>h; seriedadt.'. p odrria m ser muito c:nai ~ r: .:- oro ... rs do q u1• 

o.; gymna,;iaes. Em ter(!('iro Jogar : - el l < et' tão ao -aolcance Ide todos, ao passo que 

o en~ino gy mnasla! ê prid!egiado . 

. \ pe7.:-tr 1P Rc <.li:zer 1ue n tn:dno :-oecundario. LS:O:e rn oderno. tem destino pr-o~ 

prio. tem ra in s pronrins. rstl'L eont!clo dent ro dn sua propria ub ta•nc!a , aind. 
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a::)sün ~l prupr in Comn1issão o co nsidera s-em·pre, invariavelmente, .co.mo a bnse 

uni·ca d,a. ma.tri cula nas faculdad·es. 

O ~H . TE IXElRA !BRANDÃO - v. 'Ex. olha ·para. mim '!)ara .receber 1.1: nünba 

acqu iescenda? Esbá no proj ecto. 

O 'SR. GRACJANO NIElYES - Por C(}nsec[uen•cia, o ens ino gymnasiacl ê pri\nHe.giado . 

.O SR. 'l'EIXEIRA BRANDÃO _ E ' inte.r essrrnte ~sse •mo.cl<J de '<liscutlr. ,p ,a.rece 

que eu sou o Têo e os nolb.res Deputados s•e arvoram em j ui 7!e.;; , 

O ·sn. GnACTANo NEvas - Quem sou eu ·pa ra m e fa,zer a mLm doe a.ccusa:dor 

e n •V . r,;x . de réo? ·Só se n otou is so no meu ·oLhar. 

O SR. T EJJXELRA BRANlOÃO - .C<•ão me .r e ülro espccl·almente a V. Ex.; mas, du

r,a•nre a od iscussão, sou a I v o de todos os oi h a t'es. 

O SR. GHACJANO INEvEs - V. Gx . s abe que o t enho na m a·i•or consid·eração. 

O SH. T 8TXE IRA ·BRA NDÃO - 1C<ão vej a nas •min.has palav.J\Il.s qualquer incre

pação. O que d igo é que o r·éo é o projecto. (Trooann-se ·vcwi,os aqJa•·tcs cnt1·r· o3 

Fi1·s. T eixe i·•·a. B·ra.ncUio~ Vh ·giHo ; l/c Le·n>os, A•·th?W Orlanlclo e Nmlva. ) 

O SR. GRAClANO NBVES - O reg>l mcn gymnasla•l é prlvHegrudo e ad•n~tte U1m 

absurdo exqu is ito. Um i10m•en1, como V . 'illx., •po r exem])IO, (lcUri.gindo-se rto 

Sr. Nchw.) s i qu izcr.,. 

0 SR. NEIVA - .JDu SO U ve·J110 j á. 

O SR. 'GRACJAN O )J'J.)Vhls - .. . •mn.tricular-se em utn n. ef:,~Cola su perl•or, não o 

poderá fnz.e r se-m i r ao gyeHnns io pr·estHr exn mes, e exa,me.:; fc i t{)s ·de nccôrdo co1n 

esse p.rocesso pedagoglco dn integrallzação c da. s·erlação, sem o que .n ilo se salva. 

O S1·. Prm;ide11'!e, v mui q ue ~c diz cl·os exames de preparatorios, o qu e :lmt 

presslana a opin ião publica contra elles, s·ão oo escandalos que tccm llnv ido nas 

ban1cas dos E stados , a hi~ toria elas gTaiHl'es bu rmns de eSibu.d,a.ntes que .para. ah l 

affol u am ele t oclos os ·lad·os e nhi t i ra m mui•t>ls vezes n série inteira dos exa•miCs 

secunda d os. 

O Sn. AFFONSO CoS1'A - •e<ão ;<; i'so: é que o exam e pa,rce llado ê umn ,JoteJ·ia. 

O ~ R. GnACIANO •NE:V ~Cs - All.i es tá mnis uma rnzão: n exa me parcel•lad·o ê 

u ma loteria. A o uün razão, seg.unclo cli·zem, é qu e .eJ,Je clá Jogar á cha.1tffagf3. 

Tem os, po is, loteria, r:Jwnffa ge e es·can>cltl ·lo s . Ora, Sr. Presi cl en be, nã'o se 

po.cl<eri a por meio da seri edade, a•fastnr essa<; cou,;as que imfamam o l'e~thmen dos 

exam es •parcel>lados? •C •·cio que sim. Com a lotCJ'ia po ,1Ja se a•crubar, •exUng-u~n'<l·o o 

sy&tc mn de exam es por pontos iso·J.a.d.os. 

Elm vez ele •u m ponto destacado, o ~.~ tucla.nto ti•·arin um qup compreh endesse 

mu i·t os ou tros. 

En1fin1, sr ria faci,lin Jo encontra1· um l'emedio contra a •l oteria. 

·Creio que qunlquc •· exa•minaclor pód perCoe itn·mente con•hecer, sendo morn.Jiza clo, 

entend•endo da ma ter ia, tendo nm01r á i·nstrucção e á j.u stiça , s i um es.tudante ~·~ai

mente sabe 01.1 nã'n snbe . Quanto á mi m, pelo .menos, d•e.cln ro que s i fosse exam inai', 

g·eometria por exempJo, e 'Pedisse ao exam l.naltdo que m e cl cmons tras;;e o lh eO J'Cma cln 

qu ad•·ado da hy]Jothen usa, dar-m e-hin por pleonam ente sat isfeito com a ·cl•e.mons•t ra

ção fe:lta, s l estlv esee cer,ta, sem 1J.rcclsar ele Lnquirir prévinmente rlo a•lu mno si 

eHe tinha estu dado ·p elo~ processos odn s•eriação. 



.,__ 450 ~ 

.-\.sslm tnmbem, eu não seria cn'J)a.z eà attenuar o meu rigor \)lH"Il ·com o e<>tu
dant~ que não soubesse fazer a demonstração, tivesse elle embora todos os atte.> 

tados de freq uéncia <ie um curso seriado. 

·:Mns, é ,,o,;s lvel, Sr. Presidente, que não ha j a salvação prura os rxfl mcs da 

preparatorlos? 

Qt:anto a loteria, como eu j:í <J l ssc, <>lia pó<le ser r em c-dla<l'l. 

Quanto nos escandalos, nada. ·mais facl! •d•e supp r lmi l-005 po1· mel o do r lgo t. 

Todo o enslno •precisa de rigor e f lscallzacão. T odos oa sys lem<~·s de e..xa m c" 

neces.>itam de sas duas condições. 

lM•as, a.c.a;;o ellas só se tomnm• lnappiLcuvels e lncom preht>ns l vels em I't'"laçào 

aos exames de prepara to rios I 

Creio qu~ a flsC81lznçãoo c o r i gor nns p1·ovas nào s-e nppllca·rn exclusivamente 

ao pnsLno s cund•a•rlo mo<icrno, ·par>a. ev>itnr a producção {\e escAndnlos. 

· Resta a questã!o >d'o clww!fage, que é R mais .transcendente r n mal; <liff\cil 

Ul' todas. Chamn-se cha1t!/aoe o a·prendizndo lcnprovisnclo ele conhecimento,, que 

são lmmedia.tnml•nte esquecid os io~o •depois de aprendi doR, porque não ·fo•·a•m embu

tl<los no cerebro .de accôrdo 1com cer.tns r ogrns p.:l'dagoglc~s. Q ue•· i sto dize•· C]Ulf' 

h•t um1a wanclra cor tn de ass imilação, um procl'c>so dr Clxnoão dns noções il <lctu i ri

óns, m ccl lnnte o aproveitamento de ce rtos estados de conscicncia necrS">ll"ios ·pn t'a 

11 consl'rvação elos conhcclomenlos mlnis-trndos. 

E J>ar ece ser um ·grande interesse •elo Eslatdo ctu<' os fSiu;lantrs npr'('nch.m po1· 

l'f'SC'B processos, de modo a não POd'('rCflt esquece-r .com ra.cilldnde :HJUilio quo ll1es 

foi cnslnndo. C• do, porém, !Sr. Presidente, que nã'o h a po.>slbllltlnde, nãu 1111 nenhuut 

melo offlclal de conseguir a sat isfação d~se desejo. 

O "Esta•rl·o, por exem)>iO, privilegia. o medico que elle >.l'lplomou, ·mas não pócle 

nb>vlutnCllrnle gnTantlr que eiic conllnue a snbr t·, cl·epols de forma do, nctu i·llo que 

n·prcndeu, por cnu$in do::; procE\SSO.:i pe·dR·~·. ng i cos nffic ia1 Incntc adopta ·dO.'~. 

E' um methodo este qu ainda não pôde .<>r r clPscobHto . . ó hn .um p 1·ocrsso 

pnrn if:SO; mas, Psse, eu creio que estlL muitn !ongr elo alcnn cr •..!'0 lD:..;tado: - é o 

gosto pelo sa.ber, é a pcrtlna.cla no tm.balho, é nào dn r n u·n.cn o es tu cl cn.mo !"indo 

depois de feito o exam·e. é R oon.t l nulclnclr- ,l n applicnção: por que todo aq u elle 

qu~ tiver estudado, seja pelo procc.,;;o prd a~og ic n o m elhor ·do mundo, ~1 de ixar 

de estudar, no fim de um certo tempo nã.o Rn.br-r:í mais nnda. 

Quanto n mim, o unlco m el o que ten.ho pnra conservar o pouco que sei é 

continuar sempre a ~S'tudar. Q•u.a•l é o mccli~o (I UC hoje, sem o auxil io de um rstud·ú 

constante, póde saber muitas m i nuciosidadcs anntomicas lndifõ110nsnvrls q.ue cl!.c 

aprendeu na Faculdade hn m111to.s nnnos? 

Parn snbrr é pre. ~ lso levar multo tempo t>stu clnn do. é preciso nrt'o nhn.ndonn •· 

o~ estu<ios depois d~ feitos o., exame;; offlciac.<. 

O f"R. TF:!XETRA BRANDÃO Mt um apa-rte. 

O Sn. GnACtANO NEvr.:s - O c •·ltrrio ossencia·i dn serlnção é o tempo. Deve-se 

obrl!;"J\1" o 1tlumno a rstudHr durnnte ITI'Ui•to tempo u.ma mesma mnterln, para qu_e 

elle effectLvnmente R aprenda. 'Mona, o que é c-erto é que os exame.• ·pfincellados n il.o 

prohlbem ess procesb'o. Justamente n mn'TIPirn de sab.er qual o tempo proveltoso 



- 451 -

empregado no estu do é o exame. Si o a.Jtmmo souber, podemos iConcluir que elle 

estudou o tem po necessario para aprender. 

O SR. ARTHUll ORLANDO - No regi·mcn óOti exames parcellados já se obs.:lrvava 

e;;ta seriação. Assim, não era permitlido ao ind ividuo presta•· o exame de hist oria, 

fiem priJmeiramente arresentar a certicEto de te1· sido approvado em exame d<e 

g·eog·ra.phia. 

O SR. GllACJANO :\"Evms -'- Acho q•ue n1io precisa•mos a1·gumentar ass·Lm. '.rO<d•o 

o mundo sabe o.ue pn•·a conhecei' trigonometria, PCH' exem p'io, é preciso tei' con.h-e

c1 mcnto da al'itlltnetica; e q·ucm t:ie quize1:!se revo.l tar contra essa successão 1UttuL-al, 

quem quizesse prov·n1· o contm1·io dessa .neccss•iclade, estaria marchando ·tJa.I'll o 

ho~picio. 

Aliâs n inguern seria capaz el e cmba•·nça t· neste •pon•to um exo,minador qu.:< 

soubes.;e e f·og,·e severo. Ninguem iria pr..:s tar U•m exa me d~ trJ.gonome~ri.a, sem 

Raber a.I·.ithm etica . ( H a diveTso 8 C!JHI?'Ivs . ) 

Todo ensino, r espon·do aos nobi·e.; D epu-todos, é dogma.tico oú é ·hlstorico. [la 

noções <1 ue só se nprendé<n •de memor!a. 

O SR. '.rElXEJRA BRANDÃO - .Porque s-ão comprehendidas. 

Ul\•T A voz - FLca~m 1-ncorporadn . 

O SR. Gn.ACTANO NEVES - Si-m, não hn. duvida. A m emoria mal ..:mpregaJdil. 

e111 decoi•a.r phrase sem sentido não passa de uma hab i-lidade ele pn.pa gaio. Mn.s, 

o que e u digo é que ha questões, pr!nclpios essenclaes de scienc!n, que preci.sam sP1· 

<l•ecora dos' sei·vi!mcnte. Na pr•<>p ri a mathematlca, ás vezes, Dn.ra chegar a 

clemonstJ·ação, ê pr-eciso ter decorado senni'lissimamente certas ti·a.nsFoimwções a·!ge

hric:t s, sew o CJUe nlugucm atting-·e ao resul-tado que deseja . 

Sr. 'l' rPs!clt~nte. j l\. m e s into fatigado; e d•evo termi"'ar dizendo qu•e não sou 

pe~simi8 ta em ma ter in. C: e ens ino publi co . f" ou, corno jã di se, partlda.rio do nsi

no 'itv re c rla libe.I'Lh3.dc p!.'Ofissional; n1nR, acho C)ll<' o noa:::.o Estado, não Estado 
ideal em qur já declarei· não e.crecl ita·r, tPm o devrl· ele difrwn c:it· o ~nsi1no prima

rio, .Oeve C>rCHl' csto!;}e!ec i.mentos de ens in o tech•n ico ou -theor ico; .põcle ;me-lihorai' a 
i.nstrucção fornec.hla cl ·as suas nc<lc:r~t11iHS. :vras, C'nteonclo q1ue e11<' se devr l inlita,r a 

rurn.cce.r os t:11·Cios n• ccsRn riOL't áqtH."I·Irs que qui7.r1·rm estudn ·r, ~f'n1 instit•u ir cHpln

n1~s p!'ivile-giados. Te~nho concluh.lo. 

O Sr. Passos de Miranda : - Sr. Prcsiclent~. não .precdzo e•noarecl\r n . 
in1portancia clcs.t(\ assuJtnpto . Esp i·l'i to algum, mccl ia nfl.rn cntc culrto, p6d·e n inda 

igmorar n. funcção prelimina•r c::o e-osi:no, como c-lem ento rssenci,1!, como fncto r ba

s i<.:o a,o ãesenvoll'lmento e á prosprridade de uma nação q>UalquH. E nn braRile!,·a 

todos .~entem a neccl::sidade de u ~rnn larga r-e forma nesse se.ntiLlo. 

Gado qJatriotn.· suspiorn oe1H d!f!'usão _ gene rn•!lzaC:a ele um t'nsi·no adequado e 
provci to.so! capn z Oe ens11 nchar a v i ta.liclade cl<" · no:-;."() paiz ~ e. gt·nnclPza flo 

~nosso -povo. 

D~ un1 in.c;tro Q essa pal'tC, tnuito rnos havenH>s ·l)t'eoccu.patlo e m.uito vrn c.(l. 

m os nC\S •n <e-lhornn1 entos mnteriu{'S; con vencei-vos, porérrn, senhorc~, que tudo i~!';O 

talvez seje, de fuburo, haviCo por ephemero e levado á conta de tcmeridt1cle con-



-452-

d<·mnaveol dos poderes publicos coevos , se concomitantemente não procu.raTmos vi 

vlflca•r o nosso povo pela intelllgencia e pe:a actiYi<l ade, pela l nstru.cç.ão e peJo 

tNtba:·hQ, SQildos ulicerces eun QU•e h a vem os de assentar 'O e<lif!cl o de nOSE<t t}l'OS 

peri ,) ede economica e sú assim d·uradou r a . (A'j'oiados.) 

.!':ão .ten·ho r<"buço em d1,er que nosso povo nã.o cu ida de cou as s•êr las, mnls 

.preocc·\Lpado com exterlor id<~d e.~ •i:>rl!-hant~IS é ap.pwre nc!es f ugazes, do {liUC S'Oli.Ci to 

pelas forcrus vi vas c pc-las condições wél!os.as do nosso 1Yt'ogres~o r ea•l, c não tc 

nh f') , outros·im, constrang-Imen to etn de:c·l arat· qu.e a 1nC:i ffier·,:,nçn das an as:;;.as ganha 

e asHoitet•ba, !\Js vezes, M p mporlns classes .que as d1r lgem e r e.pre<>en ta•m e tal vez 

fstl'jam oo 1)rescncll3njo .um:t· prova des ta v erd·nde ... 

A tudo se tem levado oa olhos da sol i citude parlam e.n•tar; a tudo se tem 

ah~rto os olhos C:a solkitude administr-ativa, mC'n<>s, porém, á ru.nda.mcn tn•l e unica 

r eforma que viscera;lmen te se oune com Q n os.~o desenvol vimento verdtl: e-i·rO. T <!m 

o povo a nttenun·ntc d>a lgnOTanc!a; dcstn, po•·~m. <'-m g ra•nd·e .parte .noo ca:be a 

cu·lpa e parn remi<l-a , o n•ctual m om ento, lllW PL!rrce o mais ad equadQ :Da·ra agir . 

iY<•stcs c in co annos a que cu aloludi, alg;uns opai'!I3.m enta-re.s, ·bem l •n.tcnc!omtdos , .trou

x~ram a esta asse.m.bléa o fraco <JU o .Pr·ecl oso contlmgentc da s.ua slncet' ié.ade ou 

de seu &aber, v isando m~lhora r o cn•hos rr) ed•a.go.g !co «n que nos d ·ebnotemos ; m a,~ a i ! 

seus €.'3fQrços foram recebid·os pela tl.bl eza dos m~ios di la tor tos qouaado, rul l ás. 

tudo ISC .devia a·pl'Cssar em assumpto tão uorgcnte e inad1a1V<'l . Todavill. a acção do 

tempo não deixou d<! produz !or os .<eu s proveitos, não só apu ra·ndo a cadtt u m a 

q~rota da responsabil~dade e a quota du dever , senão t rumbem p011Jo de ml'lmi ·~esto 

il-' Jnto:>nções, dando an-has ã .mcdi,taçãoo c ao estu do, e fa zendo Sflzonar c am O\cuu

r coe.r ss idoéas, q•ue, l.c pes~<oncs e <"SQuls!tns, que pareciam a JJrin oip io, tor.naram -sc 

·•1cpo!s p r opu g>nave!s e se<;>ums. Afinal (por que não d!zel - o?) veio um é\1·in !.sotro 

de ·Estado, q.ue t endo em seus hombros o depar.tam ento varlad·lssim o em servlço 

e f un eçõe<>, qu l z deveras oc<:upar-sc des te a<rsu.rnpto do ~ns i no r, scgunC:o &uas pro

prias ,palavras, tex·tu.ae.; - •«enofrental-o com des"''ssombt·o e •·esolvcl-o com fit·

m eza». Com a ex·pc-ricncia do cargo, ~)n •lpou as necessldn cs a rcmC!d lar,' no s i

l enr.io do gabinete, estudou o.~ rrmedios a prC>põr ~ <:om c:esa ~sombro, d·ig no d.e 

e·i c;:;los, ~X'POndo-s e •a critica~ In evita vels. Pxopôz o sie•u modú pessoal de ver em 

assurnt}to em que as opi n iões v in ham e11co.n.traclas ou controve.rtldns (r o q·u e é 

11otnvel) d<! todas ellas se aproveitou com talento c por•udr.noei" . E' is-,JO <lllC, a meu 

Vi'r, const<t C:~t ·m ensagem do Sr. ::V!.inistro d<> Intcri·or, que o110s ve lo .por I n.ter 

nted io do venerando Chefe da Nnçã.o, que, íi. .boa IH>ra, o csco,h t'lu op.a.m ·eu a·u 

x!ller de governo. Tal mensagem, sobre n qual tanto se t i'm slle.nc iado nes ta Casa, 

é ;<ubstanciosa e pondcra..:a; su·bsÍ<'I.nclooo porque, om ittiado commrntarios sabi

ci{)s c a<:!cessorlos dispensaveis, aponta os mal<;;; ;p r lncl,paes, oo l'em eC. Ios adequa

dos, am que devemos attender em uma · rc for~na qu~.'lqu e.r q.ue J) I'C~E nd•es.secuos le

gislur; c, além de sub.,taonc losa, ê ponderada, porqu e, .referlndo -·se, se bem q•uc fu 

;:razm<'nte, ao q·ue exis.te de bom, mas obl itcra éo em nossa aegl.slaçãQ vl·g·ente, po;-0 _ 

curou m f>J,horar conscrvao!ldo, sem os saltos Jncom;pati veJs c0'111 umu J'cfor.ma. qual 

quer, que, pam ser vlavel, preclza i'Jrma•r - se no pa<>sado. E n<Jlll , •não sei se po

deria .retrucar ao talentoso D eputado ba·hlfino, Sr . A ug us to d·e Frelobas. as couS'as 

'Velhas são boas, cut.s,' até hoje, lm:Prn~lcav·eis, ~n.tre nós, ou, ope!o menos, ob>llte-· 
• 
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N .. <tts, devido a um conjunto de causa·s diversas <:o n1ooso a.mblente social; as 

eou~tts 1novas são me l•hor es, porque pretendem executar as velh.aB e ãncu·tiT ne11as 

a ef.fi<:a.c la que a M hol.lc não ti 1·eram. 

Qua•n•tO a resolY!>r O .problema COIU fl<rmeza, jl\. llgora d•epencle m-ais de nOs 

que do nobre :Min·lstro, i)l"Om pto â. acção, a fflrme l-o -·ha quem o conhecer, desé.e 

que .lhe sejam ministrad-os os meiw neccsse.rlos -e conducentes á realização .dos 

fin-s patriot icos que S. Ex. tem , como todos nOs devem os .ter, em mil'a. iE é bom 

que ·nó.s •1-h'os conccd·a•n os, sen:hores, 1Jorquc até o fim d·<'s te quatrierllnio !pres'i den 

cial tem ·ainda o /Governo tres l'lnn o,; paro executar a r ef·OI'ma c ser .por clio. 1"00-

ponsa vel é.ian te da· nação. 

App'la.udl ·com •e nthusiasmo a emenda q-ue foi u.presen tada pelo .meu Wu.,;bre 

col·:cga de Commissão, .s.r. Affonso Costa, emen.Ja que m ereceu parecer rfa.voravcl 

da. Cc•mmlssão de 1Finlanç;~s. A esta, •porém, c ao nobre Depu.tado .por (Pei'nMU

bt.co <"u ped•iria uice-nça para apresentar :uma emend<a, clanG.o outra •r€ dacç~ão a 

e-se <J rtl go 2•, c.;-tipulendo o credito que, ·POr in•form ações segu.ras q.ue ob-tive, ~ 

o ,;,ecPssM·Io, é o ba s ba•nte par\3. ·q.uc a. reforma se Yen,ha a ex•ecu·ta•r, \l•e 1>a·r com 

o,, creditas que já estão votados no orçamcrLto do Interior, (! , u !<é m d·lsto, dan c~o 

vigor ·immediato, ~;e bem q ue provlsol'io, !"ts ·tabeHus dos ·ven!Clmc.n tos novos e a 

t r.d·o o -a u·gmcnto el e ckspezas . Assim €v >ta•re•nos es er1.11pu!os, a ll!"ts n1o nrosos , que 

pude~sem ento•rp!'cc-r a acção prom.pta ·é.o owt1·o ,I)Oder. 

!Para iln•f·e>li cidacl'e ela c-a.usa do ensino, na discussão a té aqui r et.ta, se disse 

qo ~ h~t no projecto em d€ba·te umn declinação de mossa competencla ao 'Poder 

~xecu tlvo; -ma s a vere: a de é ·outra : tra-ta -se de ~1ma a:u tCllrização {!Ue sem p1·e se 

justificou com a instH>llação de serv iços urgentes. A refonma serâ. qJa:u-tad-a p elas 

!lnilns ,prill!Cipa.es que o p•rojecto •es.tnbelece , será fe it>c dentro doa ·lcl que votar-mos, 

m as sem prej.ui zo d,1 gene ralidad·c de •regulam ento proprio do E-xeou-tivo, ao qunl 

nã o se .pOde l!)egar o conve.Úi·en te cl•asterio. Esta foi sempre a min,ha o1Jin !ão, con

V!'r.;-nda ·em C:i11s do reco·n·h·ecime.n,to desta lcgis•la tura, com o sa· . Depu-ta-do IPed•ro 

Moacy.r, e CJCIYressa tamb;m n~:~ta Casa, lha ~)OL!cos -mezes , q.uanào o lla t ive oc

c<sião de oi"fc i·ecer u•n ,pro•jecto qu·e es ta-tue o ~·eiJOliSo semana l, obrigutorl•o. 1E 

es ta· é 1·ambem a 'l ição C'l1"l"ente d-os p ublilcis-ta·s . .'\., sim dowtrin1~ Eug>éne• !Ragll: 

<.Se o legislador rstn-bele.ce regras o.'bstractas e es ta.tue prura wm vasto t erritorlo, 

é evldcn.te c1ue nã·o póde cl le preve-r nem os Qlbstaouloo resul!-t<allltes das circuansta'11-

cia.s de tempo ou dG~ circumstancia s <.o luga1·, nem as cond ições de a;ppllcação 

contingentes c tl"a-nsitor ia.· Tudo 'não <f ica dito nn IC>i e quamclo se trata de ex€

cutal-a, isto ~. (!e im·pôr as clio··e~ções que ellla determ ina, será preclzo mui tas vc

ze~; der a·os principioo mais comprehensiveis que con-tiver os d~senvol•v lmen-tos ne-

cessados, <=ei.x n•ndo-a em estado de prod·uzlr o seu mllx.lmo d.e !U tilidad-e e, em 'll•mn 

p.rdavra, eQm pl!.' tand o-a. E' de a l•g,uma sorte css·e prolon-gamento da lei qu e con-

1! tlt ue o objecto do regula•m e•n to da le i» . (J,e jJO'!IVOh" ?"6[11t-lament ai4·e, pa·g-s. 7 (' 21 . ) 

.\ia'Ís gener ico e, todavia., mo:or!s exp1ici·to ~ [J!vio Ming uzzl quan do disserta: 

"/Lei, !<)gu•l·a·mento, ~entcnça refe-rem-t;C aos tres act-os ~i,urid icos com q•ue o iEs tado 

OJJérn. 'Decr~tadas por ·orgãos c:tve i·sos, nã;o ex primlllil nem· a von-tn<l e part icula r 

rl n •Q• ll 'eE~ de que proc('dem , n~m a de mn p redoml!11a·nte ·enbre .todos; são a expres

sã.o Juridl ca ela vontade Jo Es m·é.o, no mesmo ]Yé de Jgua:Jdade, vo,ntede q ue s~ 
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elator·a >e se m anifes ta pelos orgãoo cleste.s . íE' o ·Estado que, na r ealização d i! 
seus .fin~. age por meio doo .prOJl'rios o rgãos cons-t ituc ionaes e decre ta, s egundo os 

casos cru~ occ:or·rem e peloo orgãos de qu·e Cispõe, a lei, o r eguJ.Mne•nto e a· scn 
tcn~-e.». (Il limite clellet ctf.ti v itá ·etvvm·se a. /la co ns tU uz ion.e, pag . 8 7 . ) 

.Se assim eleve se r e se nã·o .pve tc.nclem.os nf'ga r ao Ex ecu.ti'vo a f a culdacl·e ele 

reguhamenta.r a lei, o que nã·o oé só copiai -a . vol tem o.; á q ues-tão el as aut<Jot'!iz.a 

çõelõ. •Estas lém vindo ele t'n vol-ta, j•á •não direi com a 1110ssa 'formação n·epubil ica
na, •mas com a f01111ação c:a •nossa propri a nacionalidade . ( AjJOiuclos). E para 

nferi·r -me tão só aos 18 ui·tim os •annos, é precioso. e i ntcr·es.sarn.tc o his torioo pa•r

lnmen.tar· a respeito . a,l inst<w, do que se fez e d.o que se faz na N<Jtb<:-Ameri ca·, 

<Jll e ~emvre houvemos •por modelar c el o que se op'éra . acbuailmen te, catn o p·l~X'' 

n·ultJ seguida, nos paizcs cultos, em vi"·tu de da i ndepen.de!lC io. e da .harmonia C:·os 

poderes nos quaHs tudos se su·ben•tendl'!m hones tida de e boa11 sonos o . 

.Par amor !i breviC:ade onütto citações ele IJJ;.uog.en io !Ruga, IGo rdoon c out ros, 

par;t '\'~ler -me ·ex:clusi vam~nte da op inião recon.tc à o ]>rccla ro m es t r·e bras iJ.eir a. o 
Sr. :Ruy IBa.rbosa, em ou t ros teonpos a.d·verso ás a.u.torizações: «De •lll Od·o que, em

qt;anto os thcor i-stas bras i·lr iros Sll·ppom o~ estar Cl'm o rm ocl el o a m ePicamo, endei

tanÇI-o os reg,u iam entos clelega.clns. ao passo q ue ad mi t timos como ir.r e.prehensiveis 

os regulamentos i ncle.pendcn.tes c os -c:e exec.uçã o, •nos E s tacl·os U nid os o que 1·ege 

é o pri1ncipio cHatn etraln1PntP op.posto, cl esconhrcencl o -sc aiH i os regu·~n.rJn e n tos CJ'U'Cl' 

da cxect,ção (st~pp l mnentcw~· ). quer el a acção pror>r ia d o Govreno •(in:<Lep'C'Iu'Lent), e 

aclmH·tinc:o- ·e cxcl·usivamentc os cl. l ega<los (llc!CgCLl e<l m·cli nal t.ccs ). ( R ev ista li'0-

1'Cn.sc, ~.a.ncko de 19107, pa.g. 38 . ) 

:.'<o uJ.t1rno bicnn io, '"·>támos au tor izaçõc.s pm·a a erco.ção d~ Caixa de Con- · 

vcr~ão, pa.ra o serviço rlo povoatn e;nto do t-:Olo, pp ra a refonuHl el o Coltle.gio ~Iioli

tnr c tan.tos outros tlssu'!11ptos. 

O .SR. JOS!l; CAHLOS : - <Para o. refo rma da miH',inoh a de g uer ra e , el a. E s l;a
tistka . 

0 Slt. PASSOS DE M JRANDA : - :E OU·Íil'OS assurnptos ·varios, ·cotn•O e..CJ t ou a <:ihe l'. 

ISEmhores, não se dirá q•ue " :.vli n iste1·io el o J!nbcr ior tem negocias qu·e não m e-. 

recc:-m ·a me&ma a.tte.nção, a nlct-\•ma so'liciobu dc P\3•rl:an11entn r Q•UC os ~n e goci ·oo cl10s 

outros departamentos Cll1 que se d iv irl·e a aelmin istra.ç.ão à o pa iz. 

A' pa!l' te <1 questão cJ.a au.torização, ·venha o comba•te, venha a: c tJ tica ; nms. 

para q•ue o comba;te ~·e.ia r.onv incentc , é prec izo que a •oritica não seda dispe rsiva , 

ce>mo tem si<': o nesta discussão. A acção per•·ua si''tl. da. ,pa·lav ra J)Uib!iea , s obré

ludo quan<l o aurcoJa.da pelo pr~s ti gio -do talen to, d eve tender a eelif ice.r m>esm o 

q11a11(k pretende censurnr. AJ\oàs, d·eveanos cruza,r os 'l>r aços dian•te C:esso. «pan

dega de en.,unon. na ·<"xpres~ão sug;ges·t ivn c rc.Iiz do S•r. A!ug us·to de 'FreLI;as, p~n

cldg·a <lc Wtsino que am.eaça ta: I vez afunil"H- no;; coano povo e com·o nação. A cri

tica a rr0spei.to C:as condiçÕc$ PCdfl gogicas eo1 qur nos debat·em os j á es tá sobeda

l'l1entc •fe itn. O que se tot·n·a p t'cc izo é agLr, e prompta·men·te, eflicazmente . 

IN.-ste presupposto, não posso nega.,. o apo io da •min,ha rf•ra ca Jlt~ lavra (? leiO 

ftJ'•Diaclns) a este .pra.jecto ·e ao :.vt i.nh,tro do fn ter ia-r. Este Ubu lo.r •bem m et'ece d·a 

::\r.açã-o, quC nós rep•rcsentanH-:s, pela n1 nsao·rn1 'Con·viada, quando m ·a.is t11 ão fosse ; 

.S. Ex . poderia quedM·-se esperando CJ•Ue <t in ici<1 Uv-a pa.rl~ s.se el o Cúngresso, em 
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cujq .seio as questões a ttinentes e.o erusino têm ~!do malbaratM.as e imc()Ds!dern 

das de cinco ann,qs a esta· parte. Qu·ando m esmo o proJe<cto que o autoriza a Te

formar a in&trucção fos.se coll,qcndo .no terreno da confla.nça pol!tlca, eu entend·o 

<J•'e a 1Ca:mara ,qbedeceria a :um movimento de J·ustiça e civ ismo, não a re-cusand'O 

a um 'Minit;,tr.o solicito e etn11rchendeC'or pelo maior p roblema de sua pQsta (avoia

du~) e a :um •Govenno q·u ·~ aóé aqui tem dir.l.gido oo •negocias do paiz com bom· senso 

c ,prude:ncla, moralidade e patr iotismo. (Mtvito bent. ) 

Se o .p.rojecto é de autorização, i·mpor·ta 'Cstud-nl -a metnos suporf!cia.Jm en te; é 

prccizo •en-carwl-a no &eu con1eúdo . 

Conbém o p.rojccto ·tres e.n·tig{)G, c:·os quacs, retLrado o ~crc·elro, ·ninai- c gene

•rico, dous ha que nas suas J.cttras, tl1<>S seus ,nut11-ero.s e seus pa1re.gra'Ph'os ~ncer

•l'rull 56 disposições . ·E se Isto parece pouco como m:a.teria dc!Lnütadom dn acção 

do •I<ixecutivo, •façamos um cot~jo ·ediflca.ntc. A ultima lei q.llle votámos para a 
•·eforma dn instrucção pubJica, de onde .promanou, •como •reguiO;urcnto, o Codigo 

de l!:.n~ino, esta, sim, foi ·uma •ici de autorização orçamen-twria, uma autorização 

tão a.mpia e a•brangi·va como a que ma is o seja. Houve mesmo alguma causa dle 

mnrwvHhQso •naquel!a refoPma. A Jci de au.torlzação é d'C 2·9 de Dezembro de 1900 ; 

o Pegul'!lmen>to, o Codigo de ,JDns1no, com af! su•as tresen.tas e tantas dis·posiçõ<e, é 

rlc 1 de Janeiro de 190-1 . 

. A. não &C:m!tti>rm•os que o_ Codi·g.Q de Ensino, co.m todas as suas cl!sposições, 

eahlsse <la penna do i il-ustre Sr . E.piOO.cio •Pessoo, com·o •Min•e rva swhio da cabeça 

do <lt~tno J•upiter, é força r econ:hecc r •q.ue a1o dila em que o. .Camara votava a u·to 

r.!>Jação paro ref<Yrm a:r a 1nstr.ucção n<> paiz, n€5·se mesmo dia, iJl's o tu-oto et eo 

tGm2JOre, a.ppn•ove. v:a 'Umflc -reforma .!)cita já ·pelo :.viinlsteri.o elo ln·terior, J)orqu>e o 

vrazo de qu.atro dias é O 'Prazo etlt.ri~tamentc 'll1lcessm·io ·JM.ra impressão, pubi'i

cnção e revisão no D ·i<<?'io 0/f·iciaL 

.O SR. ?,lfll i'A d·ã. 'Um a.par.te. 

Ü i&R. 1PABSOS Dli: MIRANDA:_ V. Ex. wnh>ece o. lei de 1900? A le i t em 'llJ11 

artigo e tres 'J)<1.ra.graphos e ·neste p-rQ!jecto são ctncc:ren·ta· e seis as disposições. 

·D e:i :xa·mos de 'Pilrte, &e fo1 um maJ , e eu .para s e r s·incero, di•go q·ue mão sei se 

fo i •um nía.I, a cl•~cretação do Codigo 'de !Ensino debaixo d>essas .normas. ·Esto.u n 

<1i>J~r apenas que clcst~ cotej.o q,ue >faço de ·U·itima rcfo,rma· que ·votá.m•os 'Para es.ta 

que .:pretendemos vota'!" não ·hn mo~ivos pa.rR esses c-~orupu.Jos .pal'iamen.tar.es , pan~: 

essas criticas impugnaç.ões QU'C se querem fazer elo proj-e-cto sai:) cstJe pOdl.to 

ele Yista. 

Eu cuido que disse a,t<; a,qu.i basta'l1tc pnTa diSt:ôlpar toclos os escrupu>los qiU'C 

surg~m agora a tal •r esperto, para in·~eilcidadc ~·a co.usa do ensino, digna de me

l-hor EOl'te e de gerai a:m.pn;ro. 

'En1 sa·tisf:ação do com·promlsso t omad.o do tribuna em umR· das sessões pas

sadas, devo expcnder (IS div~r·gencias que ·te n'ho !COm C:etePmitnad·os tpontoo do pro

.iecto em deba te, dive rg·enckls, porém, que 'l1ÍÍ!o q•uei:)raiUl a sua esotJnuctura e qu~ 

não llhe ·trozem o menor l).~pir.ito de combatividade, antes .trad•uz e.m o d"lsejo ~e 

meihoT!~l-O pela. elú·c·lclaçã•o, não com as ·luzes .pro.prias, que não as possuo (não 

<!.po·iatd·O·~), mas pelas aliheias, ·q'ue as -min·has duv.Idas e os IDeus N''J)aros possam 

su-s~ltar . 
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~ias, esgotada a hora, deixo a anaiyse c:·o pro jecto, que pretendo examina r 

Pm todos os p0'11tos, para a \Sessão de aman.hã, esperando que a <ligna J>res iC::encie. 

m e mantenha a palavra para -contin•uar IHIS min has considerações. 

O SR . . PRl'lSlDENTE : - V. Ex . fica, -com a palavra pam fallar ~Je1a •cg>un

da vez. 

O SR. 'PAssos ;:JE Y!IRANnA: - Agradecendo a V. 1Ex., tern1in o por J1oje, I'e 

lie•n•a•nC:o .para a sessão vi•!1dou.ra o multo que tenho a· diz;cr ·sobre o projccto em 

discns.>ão . (Mui t o bem; mui t o bem. O O?'ctdo1· é Jelicitallo 11elos Sr s . D opnla<!Os 

,,rcsentes. ) 

SES'~ÃÜ DE G DE NOV1ID:.I1JB!HO 

O Sr. Pass·os de Miranda (nwv·illl ent o ac ottençüu): -Sr . 'P rcs icl cn re, 

ve.nl·.c. rematar o se.cri·fic io a que me obri,guei hontcm , desde q u e tive cliê inter

rOOtlJer o meu diR(.:.urso, en1 con-sccj'uencia ela prorog:ação c~o. sessão de hon.ten1l cuja 

necessidade e..;tou ainda por adivin'ha•r; ' 'enho ·rea.ta•r o fio d.as cons iderações que 

hon lem <'x>p endia sohre o projec.to. clcixnclas para .hoje pe.l·a 'hora C:a·da j á noite a 

dentro. D,pois ·de l.-alar da impor ta•nci::t cln assump to, cujo ·h istorico esbuc!'l li -

geimmPiltc, <leprJ i~ d e refcri·r - me ao alento que lh>c trouxe a swbstan<:iosa pun -

cera.da men.;agem GO .Sr. ~1inistro du Interior. PI:).SSC i a diScut ir qs l'!'gulanwntos 

delega-dos. ao veio el o l]ue sen1.pr.e fizera n1 e l<u11 bcm fa~e1n os l~stadot-; Unidos 

d.a .\merica e outros paizC's oultos, r-if'lll drc.linaç;ão d<' con1•peten ci a cl <' poci.cr a P0-

1cr, fiz cotejar a autoriznção de ago ra com a de 29 de IDc zem•lxo d~ 1900, muito 

n1e.i~ ia.t(t e abranglva, <!t• onde protnanou o CoC:. igo de Ensino COtll as .s ua · trcsen

ta., c lambas cHsposições, bR ixado tn'" dias depois da l•e i, isto é, a 1 de Janei r o 

uc 1901. 'Finalm cnt~ ('l~ rrC'i na a·nal·ys,e do projccto, insisti•ndo sobre c;iTcrc;enc iu ~ 

que em .tempo annu•nciei ela tri·buna e que hcmt~m mal pude!'<Hn Sl'r enum eradas . 

Que re m•anifestad-as ·hoje c bem assim estudar o projecto min.uciosamcntc. 

Andaria rrra do q•u('nl '-'U))'puzeEst• qur eu ven!1o fazer u•m dis-curso formal , já 

<le todo im·po,sivel nesta Casa, pelo faMa de cos tum e ~ de ... au·rlitor io . (A ·poioélu~ 

c apa.•·tes) . . \p"na" trago em mira expõr um a·rrazoado, c.n sotisd'oç.ão el e utn 

comprom.l>'so ton.ado c de .um cl ever civico , api·ccian do dclibcr:~ndo a Camu ra, e 111 

final , c omo m elhor en.tencler em sua sa·beclori a e cri terio. 

:\lão des perdiço tempo em mo,trar a i.mpor.tancia cln l ns.tJ•U>cção p rim a ria, com 

offC'llsa da illu,traçà'o de meus coHegas. Quem de võs não sa·be que é a escola o 

ponto de .partida para solução de todos os problemas 11acionaes? Qual de vós 

duvida ela j•us.tcza deste tHze r ele J'. Si1rnon: "O povo que tem as m ~lhores escolas 

é o primeLro povo; s i o não é hoje, scl -O-•hn amanhãn? Quem nã o ,·e le111 bra 

que o scc1.1io passado foi denominado o seculo de instrucçã'O prjmaria ·c ao present~ 

cslá r ·.<;ervadn a gloria ele remir a •hum an ida d.P elo ana ·J.phabetismo? 

O accôrdo com os l'J<"ta•clos que eu propu,.era em 190·1, com o o meio u n1co 

ndequRdo P consti tucional para que a Un ião pude>se promover c disseminar a 

in~tnJcçã'o prima •·ia no pa iz, atrav-essa n este momento o,; seus ar·cos el e trLumpho, 
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vencedor d e certo 'PC ·s irnism o cem que foi olhadu de soslaio au p r incip io. ::\'ão é, 

entretanto, completo o m eu do ·vancclm ento: cu qu izcra tJUC a tiUU d ctoria (os~c 

w a is a!'!-o":iÍb_nalal(].a. 

o pt·ojocto ec11 cl 'babe autoriza u Governo a auxil iar as tnun icipalidadc:s c u~ 

;;ovcrnos estaduaes, ruoo ia.nte accõrdo com' e~ te.;, para (undação e ma·nutcnç-ão .rle 

Pscol:ts, srg-undo as cond ições que especifica. 

Ot'!l, estas condiçõt•s dcpt•ndL UI de futuracS ,;yndica!lci,as .c o accôrdo será iso

la do .ou restri cto Ao Estado ou Estado,; f'IUP as pt'PCn che.rrm . 

. '\· es tes. t l'J'mos, o resultado póde :;cr rt!n1oto, etu paiz con1o o nOIS.-..;o, baldo de 

e;;tatistL~a s c de ml'i us facei" ele communicação; e, ·ob re remoto in ·ignl1'icanlc, 

porque os Etitaela<;, clcscuido,-os da cliUCL>ão elu ensino, podem continuar em oua 

indiffcrt•nça aclual po r c"'te set·viço, nad a havendo que os cstionu l ou (orce a 

solicitar os a uxllios ela União. ~Ielhor fôra, penso -eu , moldar os dL<posilh'u< elo 

projccto pela a·mplituclc das min ha,; idéas. a·prcsentacla · ila lrc · unnos de.<la 

tri•bu na. 

1'1 dc't" mouo a ll!n iã!o, sem e.<perar o accôrdo singular deste ou dac]'uelie 

Estado, promon.•ria. soltiiiJn f nl t>nte um accôrclo col1cct1Yo entrf'l todo · e1lcs, na 

fôrma elo art. 65, ~ 1°, da Con~·tituiç:Io, não só co m o filo de a ju,lar os 'Et.lados 

mais pobres no tocante á la.rga elissPminação ela instrucção primarin . mns. sobrc

tuJo c<.•tn o pcn!'a·mento de ..:.lar a esta um ~1 urknta~ão re~ular um todo o pa iz. 

Scrã urn !bem diffu ndir o ensino '})rim ~ l~ in mPdinntC" auxilias ou subv·en <:õr~; 

or;;ani~a l- o c srstcmatizai-'O, porém, com t:rua orientação conv nienlu .,erla bem 

maior. Assim. o Brn zil farrin ela instrucção o qu~ fazem õ,• presente toclOR o" ·pa iz r. 

cultos, sci licot uu1 m eio inte'llig·entc ~c·guro <lu chegar a fins cer tos e d.;tetwina

elos, que devem ser coll ima dos c obtidos por tocln ~~ Nn<:~o clgina dcst.• nome, QUe 

não quer passar sem echo n a hl~torln ou sem clignificnção no mundo. 

<A A•llem a nha, q·uel'endo ser ·um paiz inclustria'L, clescnvolveu o en ino tcchnieo 

e profi s ional em toda a ·Confederação e chegou á realizuçã.o do seu int.:nto, offc

recenclo ainda o modelo dae exccJ~cncias ele al e n~;i so na Snxonia . 'lU tuntos 

elogios me r ce ele Ga-briel 'Hannotaux. na ;u'a obra Choia; rl'tm can·icro. 

Entre nós, União e Estados poderiam uccorelar e, por cmqua.nto, na si•lllP ii 

fi caçã:o dos nossos est'Udos primarias, sem ditfjcruldacle e aborrecim ento para a 

no~sa in fan cia analphabeta P com economia dP tempo c dinheiro pam a :-<~ção, 

roduzlndo-as a lê t·. cscr,•\'Cr c a contar bem e a simt>le' lições de ,causas, por uut 

ensino intuith·o e pra tlco, m <'d iantc quadros e mappas !> nclcntes dos muros e ·co

lares. A infanc la, int-J.;içõi's (aceis, á ado·l~ccncia, noÇÕes precisas, é a r egra <1 

P.<!staloxzi. Pod ri am ainda acco t·clar na i•mplantação d>Q ensino technico e pron.<

oional, ao Ja.do elo ens i•no '])rimaria, de modo que a e cola. não só i.nstruisse a in fan

ci:t, mn s tambcm a Pn.< lna.ssc a tt·abalhar; e cono a noção do tra•ballto. itteuti'>la 

desci,•. n infancia , fixcs~c des ta, no futum, um valor d~ utHiclacle incliv ielual e 

~odal, lllo verdadeiro st'nticlo cconomico. rliminulnclo o n umero de vag-abu ndos ou 

clesclassifica<lo que, d·en•tt·e a IU<'llcs me mos q•u .oabeom Jêr c escrever, enxame ia m 

ciclaele", no os povoado~ e nossos sertões. DcYNiam a inda aju tat· 

sobre a retuodclação dos nos~"~ institutos noruo.ac" , e-u1 o~dl nci~l ás t-egras dq_ 
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sciencia pedagoglca, Yi~anclo, anteti de tudo, o tuclhodo <lc bem ensinar, pela rela

ção justa c,ntre a capacida,de ac-qulsiti'.'a do alumno e a ·transmlssibllldade adc

,1uada 1,10 prof ssor, posta de lado esta illustraçãb de apparalo uue se pretende dar 

aos normallslas e <JUC serve, apenas, para estimu.Jo do ·ped.anot ismo e para. d•esfructc 

do bu 111 r5 L'Il:-.O. Senhores, os pritneiros en:;inos, diz ·Guardia, são con10 a nutrl<;ã-o: 

sl ~sttc é má, oifficilmente se lh e .reparam os vicios. 
Friy;ado~ estes >pontos, para cmmplificação, onüt to todos o· ou·tros que pode. 

ri'"" s er objecto elo accôrclo, invocados os doutos "up.p.!ementos ·dos meus coHegas, 

cujn colllpetcncia e cri•te rio nttinorão mvlhor sobre owtros a~sulllplos de i·nstru cção 

prituaria, m elh or do que poclcrlfl. dize r m·ln·ha. polavt'tl. 
O m e-u projec to ele 1904 traz ainda uma. yantagem sobre o nccõrdo, tal qual 

t•st.á e" tabelcc ido no projeoto em debate. Por es te, a União iri:L S)"ndicat· das con

kllçõcs ~m que s e acha a inslrucçãlo prinu11·ia tws Estado,, !)lll'a ,-êt· .si lhes dc1·e 

dar n auxilio ou a sub"enção; aqu elle, mnrca·ndo prazo entre o co.nvite da União 

e o a c.cõrdo elos Estados, es ta•tu c que dentro do praY.O de trcs mczes os Estado.s 

n1andari am á Bibliotheca Naciona l a il•gis'lação r a est.a•tisti ca concer.ncntes a 

cadn _E;;-;tudo rc:;pecUvam cn.te. Ass itn , a Unifto não iria rcbusc.ar nas condições pcda

g og·lcas {los ~stn dos , o que exigirla tempo o1aior ou n1 enor; os 'Estn•dos lh'a.s 

trnrh1m coc11 tHLteci•pação, c feito P ac abado o ac:-Ordo, cllcs c a Uniã!o poderiam 

upprar pt·()m·ptn e d·csa6Sombraclamente. 

Outt·~• cxce llencia do m eu p·t·oj ccto está na solução qu e poderia ser dada a 

urna controvcrRia qu e. ,de a.Igum teanpo a oota. parte, vem traJbarlhando nlguns 

es-píritos qup .sr ddd icam n esta ::; qu t..•stõ es do en~i.:no no Brazil; allut..lo á couqJC-

tencia fedet·nl c es tacllml em •ma.terin de en:,ino secundurio superior. 

Re fo!<'xã o menor nos t exto., con~titucionaes cla-va 1curso inconscicnJ:c á atlribu i

çã.o qu e a U nião ·e arrog.:-1r a. dr c. tatutr, mod C' lar e fiscalizar o ensino do 2° e 

3 .... g rãos ll Oti Est.nclos cln Fecl•ci·ação. Jn::;urglu -~C' contra a. pratica seguida o 

SP. •ll<l'r bosa V •na em 1S97; r mai~ tar,l e, no anno de 1910·2, o Sn·. 1Fellx Gn.spar 

jus tlfi <'Oll >v ictoriosa e c<>n cl url entl'mente que n verd•a.cle'lra .these constltuoiona,J s.us. 

t~nt.t\'1'1 em face elo art. 35 on Coíis•titulção seria a •egu lnte : «•petlo n. 3, os e,;.ta . 

be1lecim.cntos Cc t\ ntSino &U.perlor o u secwnUario crend·os e n1arntddos peloo G:}v·eronos 

{i o.:; Esla'cl os rgouun elos 101 0SJnos ain·~to.:; (' pr~v il c.gi0r5 dos institutos frdcra•( S con

S't' llf>l"eS, E~ctn clept•nCrncia destes o u do Govf'rno <lO Un1iãJo». 

Ao veio elas lcl éas <lo 'a udo~o Deputado ba.hiano, com a.s quaes >plen(uncnte m e 

Cl>nformava, occrescentei. ·perante o Con~r sso de Lnstt··ucção, t·ealizado no ann(l 

pre tcrilo •nes ta Capi·tal '"' polo n. 4, o mesmo se lha d•e <Hz~r dos estu.be1ecl mentos 
·'l e en"ino secun c;ario crca elos c mantl'los pelo Governo :\1unlcipal do Districto -F~

d era~h. 

A ic1~1 cstft lioir nmced<Jra; nlngu em .pensa mnis e.m neg-ar a· cmnpetencia 

cumulativa õos Estarcl•os e da. ~Uni•ã.o. O que s-e ,faz é 111•udnr ele 1tactica, ê fugir 

uns conscqu~ncia·s toclils n ( JUC lcvn o oprece'lto 1constituciona1, proc.urnndo -um n·e

dn cto1 •bem c cnlnloclo, talvez, lllftt-; nadn se-g-uro . De ])rebente 1discut{!-S<Q .a~e~tc •nodo: 

O Ht•bo ct·ea,r sig~nlfica, cpenas, da.r cxistencla , .mas não s lg.ni•5ilco. .Joeg.hslar. 

Ora, se os Estado~ têm compet€'nc ia para crooor es•colas de ens ino mM1o e mai' 

n,to, ist<o nã.o lhes <l""<>guTa direito de haver nt ta"s e&C'Olns por iguaes , para 1:odv, 
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os ~ffeito , ás da União, pai.! que a legislação •desta abrange a Re]Yubllce. inteira 

e a>: daquell es os r•spcc ti vos tc-rritori o-• . E clesta.s d·u-a.· prcmis,;as ~Hetc-nde-se iut 

fcrh· a m enor extensiVo el os cli plomos confcrhlos ~) el os iEsta·dos . 

:Pcrd<Jai, 6Cn'hores, que ·t?.u vol - o diga qu e. 'J>an.t tnin1, é fah--a (\ infer encia. So

b ~e •não llavl'r nexo Jogi co entre as duas prc-mi~E<os. a primei ra dellas 'é fafisa A 

a segun'd·a meno;.. ·rigorosa . Di zer que m~ear não é •Jc.gisla r , na nossa •hY•POthcsc, 

envolve •S'O JYhi<>m a a qu e os cltiü l eticoo a·ppe<Hidam sophismn ao cU.visão, pois co n

siste em toma·r em se<nbl•.Jo diviso a:q u'Hlo que não ·é exacto senão no s n t ido com

pos to . •Crear é dar a yicl a a um sê r, com todos os at t r ibu cos c predioo·clos in1h~ 

rentcs á sua c-xiste.nc ia; •po1· outrns .pala'Vl'fi t;.;, é in·cuti.r n t:a.Je 8JS con·cliçõe.i· c Hs le'is 

do seu r<]ese n vol v l-m en to. A pplica•nclo ílO no. so caso. erra r •i•li•JYI'i.ca :logislla.r QU pelo 

meno-r o sl'nticlo deste urltimo v't'l·bo está con-ti'Jo :no <laquclle como o especrlc no 

genero. 

~ tadoaes •podt'-r' iam creo r c~ta·belee.i m en tos 

de ensi~no de •'·l·áo qua1lrquf'r scn1 ns leis ·necc~Farias d os ·respectiJVos .c ongressos? 

D.~ixanclo, por<ém, ta I nugn, t all subti'lcza, q•ue -prova •brm a carencia de o•rguaurn

tús m elho-re<'. 1passemos ft segu1nde. pror>os'ição, que pede a n.a lyse mais minuciosa. 

NJ,ngl!em •dc.~c<inh ece que a ef[ ica~e ia ela li' i obedece >L tre.; prin c ipias de ·rclativi

doJd•e: e~paço, tem•po c cond·ição el e p ssoati. !Por espaço se ·h>a ele enlen·clcr o tcr

ritori•o, rfóra do qual a •le i não tem efri•cacia. 

•Mas _.tnl p l'incipio, que li•P!'>I1as tolera rxcepções ra1·as, no toca·nte ás rclaçÕM 

i ntCI'l'laJCionaê.s, nã.o tem, no 'F ederação, e. llimpl•itude qoue <>e lhe pre t en de ~lar nas re

tla~~Õ et:i 1ÕP ~ci·tn>Clo a Estaclro . A •0X}Jl'essão - tcrritnt,io -de que se serwe!ln as con 

s tHuiçõ<~s 'Para: n1arca ~r a~ ldiY isas dos Estc.1 dos fed~era.d tOti !llão si.gnilfica mni. do 

que de l imitações de a'I'Clem •P'Oiiticn !lld•minie; trativa , sem outro vu·lto ou inteutu 

que n iLo seja prrmittir n ,fc5'·CI1VO'Ivimento o e.< titnulo ent.re as var ia.s r eg>iõe.,; qu~ 

CQtnpõr.m os P<l izes qu e ncceitam systcmn taoJ. 

O 1Ht . 63 esta!belece : 

.« Ca•de. li: . taclo r eger- se - ha pel·a Con tituição e pelas .lelt> que aelopbar, re · p~i 

tadoo os ']}r iuJooipqos {!On.; titu ciona e,, da 'União». Ora, ·no"-~O pac to flLndRmenta~. 

anele vêm traçados es tes prin ckp ios, faz com pa•r tit!lha r <õm União e .Estad os ela m es

m:~. attribwição rm materht de n•:; i no à·o 2• c elo 3" g>r áo , e tan attrübuição igual 

na fonte rha d·~ ser i;,;·unl r. os l' fféi tos . tE, ·poL' , os 'di•p lo mas conferid o..~ Peloc; Es

tados têm efflcncia, têm 'l'a1;mento em toil<l a Hepu·bJic~. não .p,•IRs .leis estadoues. 

mas •pele opropria lrttra da Cons ti1lu.içã.o 1.Feclenrl. Alii áJs seri a cn•noflmelir o t <.'Tmo 

«cu.mu·va.tivaon en1le» com ef.<te outro •«-parll!ll ela·m cnte» que tem signi.fi ce.elo uivers·o . 

Ag uelle, dqzem os Iex ico.' . quer diz.c.r ·«leito por a.ceumwlação. f~tx ·par te tio q-ue se 

(l;r,:umuJa». - Am·~iiHid o ao caso v ertente. o cnsin secu.nda:r.io e superivr ue 

(J'l!alqurr iEJstado faz pa:rtr do ~Jl! C se <tiCCtJmula e vem o Rc r a i nst r··ucção geral <l O 

,pniz . .Ee não •.'<' pensar d este modo, a faculdn•de cu mulntLva só cx is tiJ'á na lettra 

constitucicmal; o que d e fa{!to, dar-se - h{[, 'é a fa.cu,làocl e pr ivativ<l ela União para 

legis·lar ti Obre o ensi·no secunda rio c superi e>r em to el a a Rr]}Ubiicu e 11 faculla.dCle 

·pri·vativa doe caua Estado para 'leg-!slor no m Cf;<mo m is t ér s6<nentc no que se oha 

rna se.u rten litorio. 

A iQteTpretttçã..o logica r efor·ga a an t ece cle.ntc. 
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?a.m a Constituinte R epublica na a unidade ·de povo devia trazer comsi,go a 

uniC.aod·e de nive! imtcilcc tua•l e mor~! ela .naçã.o; aossi m, a Cons tit u-ição dcseJil.n 

Jo-n e dnnclo ao m esmo tem po a facul dade •cumula-tbnt ã União c aos •Estad·os, em 

mntcrla ele ln~trucção secundaria e su·pcrior, 'Previo ·nelles e .na Umião dguald'ad e 

ode criterio tj,ulgador elas provas ode ·cavacid ade c de ha·bilitação. E, .pois, âTro

gtt•r-.se ·um IEstad•o tHt a propria União em a t·bitro da .boa ou m ã. ot'gani:<a<;;ão do 

en~i n o em outro Estado qua·lqucr é c:laramentc i:Huà.ir o vcnsamento con•stlt:uclonal . 

Donde injusta e i·ncon titucionan a recusa ela Un ião ou ue UIU Esta·do aos dl

plom~ts conf r i los -pc.1o · <diversos Esta•dos ela Cecl·e<~·açã<O •bmsilelra. ISc lê cu mu la

tiva n compt·tencia, cumulativo ha de ·set· o exerc ício, a acção el e um .poder não 

d~ 1·c nuJJHicar a <le outro. 

<D~·pols d c~ tcs m eus argum entos se a J.g·uem d e voo me vier d ize1· a lncl<L ct U•J 

o dipl·cma só tem C'fficacia clcnbro dos •limites elo Esta:clo que o con.fcre, cu tenh o 

e tlir<>ito ele responclcr-•ltilc que labora "'' ·uma n·eclon<cla petição eLe 1n·inci~Jiu <JI.\C 

cC>nslste ~m dar com o pro·1aclo ·precizamentc ruqu1lio que se <leve J•emonstr!'\1'. 

l!'ara occnslão mais so'lemnc, que ha ·de ser Qllkl.•nclo vier ã cllscnssão o pare

cer <la Comm issão ele Legislação c Justiça ;;obre a indicação d•o dJ.lustt·aclo Depu

trudo Sr. Dunshec de Abra.nches, r cse•·vo ·OS a·rg<u mentas fruvou·aveis ao meu modo 

d•' .pcntiar, tlradDs elos a.rli,; . 9° § 4° c 60 Jc ttra cl ~la Co n•stituição da iRc'PU'bMca 

e, de pa t· com eltles, .factos muitos que vêm robonw o que cu assevero . [>ou· cm

qua.nto quero apenas c itar um facto ele notor ieJacl e m a•ior, que •prova •bem q ue as 

lei" de um Estalclo federado podem ter efficacia •fóra ela~; respectivas ex·tremOJS ; 

''" vos J•,mbrnr~i qu e " immunidaidc parlam entar, admitJtiJta na Constituição do 

Amazona~:;, •prcva·ieccu em tocla a •.rtcpuhHCú, consoante ü owbrina c a•ccôt·do do in 

terprete ·Joe,gitimo, o IS•U•J)I'Cm o T ri<bu na! 111'adcrul, •no ca so <elo St·. tiDd·uurdo iRl:tJciw, 

congr ·sslsta am azonense. 

·~1ai~ um argoumento que não é ·para clespreza·r- sc. !No .pacto fun<cl•at11 CJltaQ 

tencl'~ o art. 6•õ n. 2, q.ue reza : wE' .racultaclo aos Estu dos crn gcra:J todo e qurul 

que• •poder ou direito que •lhes não fôr negado ·Por c la•usul<t exp•rcssa ou im<p!Jci

tEm enbe contldn na s cla·m<rulas <Jxpressas. 

IScg,un'd'O IJoão Barb:llho, es te a·rHgo é <t t·eg.ra aurcn <la {liscriminação .das 

Cúmpct~nci<t s, a ohav(l m estra da ·federação. Delle é :fonte a. emen da 10" cl<a Com-

6tl tulção o. mericnna, m<Jdelo da nossa. Coolloey, Store e ou troti c mm emtaJcl'o-res IIJC

cor<les em pensam ento, se bem q·uc varia!lltes em expressões, afi-nam com o &r. 

Juão IBarbroHlO q.uc ·dhcga a esta summa: «A •União n a da Q)óde fúra d<1 COII1•!>1:Ji.tul 

ç 10 . Os Estados fló nãD ~)oclrm o ·Que •fôr contr.a 11: Cons tituiçã•o». 

•Per,gwnta: q·uaJ a clousu·la exvrcssa q•uc negue vn%-r no ter.ricolio •brasltlei-ro 

ao.s clipiomos dados ·pelos Estadoo mo exerclclo ela competencia que a Cons titui

ção thils o u tonga? :Não rrne aponta.reis uma . O m es.Jn'O eu ~·oo perg.u·nt~Tia do que 

possu •havN -de im.pllcioomcnte contido em clausufla • x•p reseo., se a llerm eneutlca 

não •J,rotcsta·>-sc. E11a tem por .prl·ncipio ~-u<Ji menta:r qu e as rc.s tricçõcs ou proh~

h içõc:; sã.o strioti j twis, s~m ·que ·nada dess e genero vcn•ha iiJn•pld·cito ou suben.tcn

llido. 'Ma s, se r ebusca·rd•es bem, sen•hores, 11. •res tr-tcçã.o não es tâ. c1al'a.m ente es tl-

1)Uiade. con tra os E~tndos, mas sim contra a 'União, IE' o que voE m ·no m esmo m·

tig<O <:onstl tuci•onnl immeclin tamen te antes do tpa•ra·gra'}Yho q•ue dis.cu to, A·s.sim ex-
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pÕ<· o § 3°: Animar no paiz o desenvo·lvimento das 1lettrns, se!encias e a.rtc.s, bem 

ccrno a lm ·mi.g•ração ;; o comm eroio, se>n 1J1'iv·ilegio qtte /.olham a acção dos Go

"&1'?Ws loca.rs. 

1Het1üg•na.me e.dmittir que haja disposições irrisorias e absu-rdas na Consti

tuição. Ora, dT.risoria e ab~urda· seria a. CIJ.mpetencl a dos Estados no nssumpto d~ 

ensino sccun'C11a r io C' t=:;,upcri()r, •tn1 •face do ,privile-gio <tue {l fina ·forç.:.~ se quer dar 

(L UnUJ.o. ~o ba.cha.rel .t'orn1a·do por 'Sergipe, - não o Sergipe de a.gúl'a., mes o de 

daqllLi 11a fulg.u.n·5 dccennh)s - não ·pod eda a.dvo_war na 'Ba·lüa po·rquc o. seu di

,,.t!!THI " su·ns lha·bllitações ·cln · I• i ll~p em 1\l'asa..~Ba·nris. O m edico c1l)..)'lomadu, a.ma·nhã 

ou de;Jois, p elo Pati\., .pa.~~ando o G ut·upy, tornava- se crim inoso no e.'<e;clclo d<e 

sua p ro tlssão . Qual o ei·iter•io de t mibi•lidftdc ·clest~ criminoso? Qua; a. lei penai 

que (;iJa'. i fi•quc doç c rime esse ~eu ·procedimento ? !Não ·tou em m.i.on q'ue, a :respei 

to, ·não vos .recorde fi aneodota ex-postn pelo IS•r. F'eli x Gil• pa.r em 1902: 

Isto me. iaz <lembrn r, ·dizia C'lle, um .fa(!to que m e r el'Erlo um am!.g-o: que! . 

"n:va -sc um indi,· Iduo frequentemente a certa autori'dade de qu·e o PI'Cl'VOCfl.\'nm, 

1"juria··.,am , obriga.I)do. o qunsi todos os d·ies a lutas com os vizin.h10<'<. 

·A a:u.torld<l•d<', <'<ll dlll •,\e máo h-umor, d·iSf;e ao queixo.<o ,;6 1he restar um m ·e io 

pn·ra g-amntll-o contra oo que OO.nto o ilncommoclavam - era guao·cla·l -o na oo

(eia, •on1ãte Tical'ia ao ab L"i g'o el e ag.gressões. E' a nossa .hypotihese: a União, q,ue

rcndo se iliiT ao litl.glo, intci'pl·etação ccmtrarla a que sustento, vem a gruranti.r n 

~.ltri·buicão ·const·itucionall cl•os Esta1dos de legiSlar ·obn, o ensino su.pcnior, Jlor. 

t;, uto <:l-e con ner.ir g ráoo, mcttcndo na cadeia os m ed icos dilplomatlos pel.as fueul

datles e.stadoat's ! ! ! 

Acode ainda em ra.vor ela thesc Q·ue sustento a •legis,lação cotwpa:md.a. N11 

All(';mnn'ha , cada lEsta :\o do Jmpcrlo é ccntTo ele ·uma çultui•a c;;pecial; BerliJn 

não se ftrroga o m onopo>llo dos di·pllltnils que ten.ham de ·v.!goTar em toda t1 Con

f~>àcrnção Germa.nica . 

. Nn: SuiS€<1, os cs ta.belf'cimentos de •e nRLno estão a cni-.go dns cantões; ha t!lma 

~6 •ra(!U!da(J·e federal, a lcscoll'l IP.olytechn ica de ZuTlCll, que .não tem CC'<Cdlcn in 

alguma sobre as .ca.ntonnes. 

<:-.la Argentina a .Con<'t itúição, art. 1\7, n. 16, ~ men os li•[)ei'a.l qup :t .no~w. 

pois que o Congresso !Kaci.onal aJij i ~rl'ictn .planos ele i·n;;tt·ucção g·eml c .unl·VNSi

tHla». O erudito !Estrada, tJO·t' êm, em commen·to de ta•l artigo, asseve.ro: «Não lm 

na Constitu.Jção clnu~'lLla. al:;-uma ·pela qu·al ~c pro•hiba ás IJl'I'Ovincias ou a. nação 

~xercer si'multa.neamcntc >lia acção <m bene~ficio do ensino. !Nisto não •hn hlté

rPsses cncontra'Clos». Dos Estodos Unido e-sc r eve a· .respPito o a·preciac\o Oa'l'liCI': 

«Tud o que impoi' ta á reg.uln men-taç.ão dn educação pwbHca faz e~senclnllm ente l>ar

te à0 governo c iv.li e >domestico ret ido pelos Est>1dos. As ·e.utori·dndes la U ·nião se

riam im1potemtes ·pa.ra intervir n estas omaterias. T em- c qu es tiona•d·o sr~b•·e n d'un

'1ação de um·a ·li1Üversidnde naciona·l. Was·h i.ngton já. ·tinha t.'ll p·roj ccto. O Con. 

gTef so púde concedcr a uma universirlad>e- o ti·twlo de naciona•), m as outra cousa 

nà'J lhe ipõcle da·r; não l·hc p6doe confe'l'ir snpTe,macia r<-la.liva·mcnte a institu içõ ~.'l 

semeiha11t€s, existentes nos Estados, nem attribuk a seus di~Yloma•c\os qua·Jqner 

P"ivllelg1Io compa-rativamente aos .gra>C1uac1os das •U ·nive.rsidad~ dos Estados», 

!Na •fa lta de impuli'Il.açil.o por ·parto doa collegas ·que me ouvem. ,. 
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O SR. GONÇALO SOU'l'O: - V. Ex. es tá ex pondo brilhantemente n m arterh1, e 
o qu., significa o silencio da Camara. 

O SR. VALOLS DE CAS'l'RO : - )lã:o ho. n«Hla a impugnar. 

O SR. PASSos DE NllRANDA : - •E ' sum•ma •bon dade dos meus d is tinctos collo

;;ns. :Ma-; na ofaita tlc Impu;; nação, cu quero .fa·ntasiar a·lgumas ob~·ecçõcs. 

!).ior-me-hão que, n admitti r- sc o que eu defendo - os J~stad o. Uegirsol a rlam 

::;obr e d~reito 'Pri.ntclo. Que l1 a De n1f.'lis lllÍSl:iO'? E' r eg1·n geral qu e a Unh:i.,o Jpgisl n 

t-toi.>re diro..ito ~ubstanti vo, os E·~ tados r;obTe dircittl acldectivo; ha, -porén1, <tXCC 

pções que .conf.lJ•mam a reg•ra €obre va.,·ios assumopros ~m que os ·&.<ta-elos pod em . 
Ieg;sl:tr de accO ,·cl o com os ,p•·eceito., co nstleuciono·e·;, ve1·bi g?'CI/.ia., dcsap r opJ·t·a-

çõ<'s ela proprieda de partl cu·lar p<J>r utilidade pulbl ica eMa cl oa! c mu.nicipa.l, bancos 

tlr. -:.reJito rca!l e ag-rico.la. etc . ~Exemprlos ~ta~~:nbE m ne podetn a1pontar SQibre o }n

y,•rso, isto é, o Cnng1·csso ·Nacional Jeg is•lando st1bre ,l ireHo od•Jcct l vo. iBastlt d i 

zer que ha instiruios jurídicos nos quaes a propria sclelltc1n. ~1 i nda nã•o con.-seguin 

,l:scrlmine.J· bem os limites de uma e de ou t ra ordem de d iJ'e l to . 

Outros julgar-me-hão ob rioga do a chegaor a!Jê a .libcr'cl a•,l e .pro li ;siona! 

ti~ 111 •pêtl·S . 

l)li'i.o v~jo n .razão por que seja obrigado IJ(Út log ica dos rPt'itnclpios que ""s

tcnto, <L cheg:H· of\M sem elhante ex-tremo. Se a dvogo a validade elos d i,plom as dos 

.Estados c a sua igualàacle com o· cli!)loma,~ federa os, é claro, qure eu DS 

su ljPntenclo. Ora, o diploma com o 1·equisito oLficia.t pllra o ex,er cici o ele 

uma rp r ofissão qua·l,qu•er é justamente o q ue é combat ido pei06 oflcle

ptos ela li·berdnde rprofiss ional .;em limites. Qu(lnclo eu ·tivesse ele tmta.r de«ta 11-

be.rtlaclc era na seontença p·ro(<•J'Ida unanimemente ·pe>la C õrt.e rS·u•pr ema dos JCsta

clOB :(jtJlldQs, ~rela tor o juiz ·Fi~lrl, na accão •n o·vida contrfi nt.g.uns lEstarlos da iFe

dc:'ração tlul<;l'i<'<.lna, qu cu n1e iria ·inspirn·r . '.rambem lâ. a cln usula 1 ~ 11 ila en1cn

c1a co.nr,;'titucional é c itada •pcl<r. libera listas .no ex e,·cic io ele pJ•o.fh,,,ão; t ambem 

a ·Jm·ispJ·ucl,encla cont inúa a intcr,prc t<LI-a d ste mod o : 

«A devida cons ideração el a prote.cçào da ocictla cl o, •pôde, oportlHllO, a uto·r i z(lr 

peJ·fpltomentc o Estado 11 excluir ela pt•atioca nqueHes que não possue m a Ucc;nça 

on que o exom e 'VerHicou nilo se acharem su·f·f l c icnte.mente halbülitados . » 
NàQ se me venha com o argumento .ela inconven i-cncin quon,_lo, pora afasttll' 

o~ aiJU>'OS q ue o açoclam ento ll e alguns !Th<taclos, em f u ndflr etiCOI<Ls su.per.io.res pu 

desse determinar, é que proponho o accõ r·clo coJ.Iect i vo entre todos . !Se é facil ac

Ctll'clo r sobre o qu e é pri•vativo el os Estados, isto é, o ensino p l'l mario, mais fac i l 

se l-o-'il:l oobre o que é cu mulati vo, entre U nião e Estaclo~, i sto é, o ensino se 

(·U·ndario e ~uperior . 

• \SRim, pois, sem •p1·~ju i '-o elo accórclo ta.! qua•l es tá no proJcct , .pe.nsn qu e se 

deve n.u·torizat· o Gov r no p:.u·a, em tocl1o o tc-n1po, ·promover o H·CCÔt: ll u co:lccthvo 

~ ntre os E&taclos para os cl l ve ,·sos fins que aponte.!. 

nem. conh.cço as du·vldas obstinadas de a!lgucns e.'Sip ir i tos sob1·e il r n:liz:lção i: 

pfflcacl·a de um f!Ccôrclo el es ·e gcnero . 

·:E IIes, ~orém, não ~>ào p<'ll'a i ncommoda.,· nem desf·alleccr a ningu~m . 

O .pessimismo de hontcm C6tá ·venc ido, de ·presente, pel<> accôr•do slng ulat· o~ 

llio'ado d a União com um Estado ·ou num ero •t•edu zid'o del·le ' ; o sceptlcism o :le 
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hoje será. ven·~ l tlo , de f u turo, p elo accôTdQ collec ti,vo, que afinal ser:\. acceito e 

na'izado n{) dia em que q.u:izermos fazer dQ ens in o systemaclzado e oi'lenta>d·o um 

elem ento forte e segu·ro de progresso c um laço poderoso e e[ficaz <te salid•arle

dm'Je .ne.ci ona I . 

'Devo -resposta ao talcn·toso coHrga, cuja preciosa Amizade cultivo e cuda ln

t cl!Lgencia per cg!' i·na M:m iro clesd'e os bancos aeademlcos -o Sr . . Ped·ro :vroacyr. 

DIBtic S. liJx . ttnc tal 'wcõ•·elo era " seu ver in ce>nstituc ion<l l. :VIas, senho r eB, eiJo 

serú .a justado dentro do nrt. 65 n. l, ao qual é r t•missi·vo o aTt. i ·S, 16° da Con

st i t~ lcã·o d a Rcpu'blica, o qu torna m ui claro 'CJ LHe •Pódc vir 11: s · obj ecto de 

uma lei federa·!. 

Se 'bem percebo, " a·rgu mcntacão do estimavcl cO<lleg·a bascifi-Se em que as 

attr lbuiçõe< elo" 8sta•clos, <'m el ru:los pQn·tos, com o n e>; t c do " n;;ino, são l·ntraJlSfc

''h•eis. !Peço ·venia pa•ra ntJ'uca r él i zcn<lo que n !União, prom ovendo .no sen tido cty

m o·logico da palavra «da ndo impulso, de'li•gen·cltl ndon, ta•! nccôrdo enbrle Ofl Esta

clo:o;, .rPconhccc l·ia a duvi da em que csNí. sobre a sua competcncia ou l•ncompet cn

cl.n no mistéi ' que !lO<; occupa. 0,; Estados, P<)!r~m. nã.o a.bclica•riam de suas a.ttrL 

·bulções, p orque haviam de diz~r sobre a s bases do ac.côi'Jlo c até 'POderiam não 

aec~ i ta.l -as. 

1~ . pois, :-l Um !Zto não fa:rin utna l·ntervcncão, nfldn .i•1n:po1·in n~os Estados, es

tes, s1•n , -é que ·Poclcrintn .a'floptar un1 p l'ocesso u tli'foi·m(•, un1a orgnniwção syNt.:>

utatica do ens ino pu·bl i co no .B r asil, em ·uso c gozo d e ·seu,, d•i'I'Cito,; c de suas a.t

tribu!ções. 

LS·•· . IP.•·c:o; i<l cnte, so até aqu i não' t i ve a prcoccupaçã.o ele ser bJ' il•hn·nte ... 

Os •SR. VA LOts C>Jc CASTRO E •GoNçALO SOU'J'O: - •:Vl!! · o tem si lo •·oolm fmte. 

O IS·R. \PAssos DI•' i:VIJRANDA :- :\ iJhla que o pu·d c.~sc ser el e a.gom· em dian te, pro-

f<·•· I r in ser ellela ct lco, pois qu e c.ntro em mateTia m.nis enfadonha â. ll!Ud içí\o dn. 

Cnmara, que, a n1eu \rC'r, de ve cncarn·l-a n1o iS so.b •u•n ponto d e ·vist<l pcdagogico, 

''eal c effectivo, <lo que no ;;.a1bor d'<ls cni ti cas cru d·itas, elas opiniões ou pem<lQres 

pcssoaes, ·por 1maiN N•:ustres que scjnnJ os seus ·preop innnten. iRefioro -'tnc â.s dis

ciJJt ines que d evem compôr o ensLno do 2° .g r â.o, que .ta•n-to ent~nel c com t1 cui t.u.m 

méoc.Ja e ,geral da nação. 

:'>lo e.studo et ia!oglco do que tem de terminado n. clccaden.cbJ do ~nsino s~cun

du..ri.o entr·e nósl figu·ra1 inCJlntcs ta.vcb11 ent~, f\ cau,..;a inl·p()rtn·nte da sohrccarg:1 

ilc tal ('In si no . 

D('scle n refo•,ma Bcn•jami.n 'constnnt pe~·,leu eHe em ol i el cz e .profundeza o 

que lucrou em 1':<-t ensão e em ll·Uj)Crfi c ie; -mu.ito se exJi.g lo 'j)ara ·q um'<i .natla se a•jYU

rar. l<:m ou tro tem po, o cst'ud() de d ez disciplinas npeums .Cornocia. â..s c.<<C()IR,; su

pcrio"es a•lu mn o;; mais •habil i tados do quo os o ctuaes bac-herri« om sci<mcias e Jet 

tms, c1Ue, então, SÓ l'ol'n lll feltOfi <m pcq.ucna qu a•ntidn·clc, 1>elo ( 'o'lll'gio D. IPcd·ro H 

<:om o cu rso llHi !lido a q.ue obecloc i fl •m. 

A refQrma· dr 1890 dobr ou o numc•·o das dlsci•Pl•inns, que •pa&<M'nm o ser 

clez"nove . 

.Pn ra qu· 1: ão m e ~tccusc.n de fa.ntaslar, quPJ'O cnu.meroi-ns. 

l!.'e!o d ee.reto n. 9·S1, de 8 <lc NovPm'br-o de 18·90, eram eliRs ns sl'guintes: 

vortuguez, latim , g•·ego, f rttncez , allemão, In.g l rz , m nthematlca, u t r onoml a, phy_ 
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SÍC41, chjn1.ica, histol'ia ·nflt·UH\11, hiologi•a, .-;oci o1ogia e n1orwi, g·cog'rnphia, hü:;·toria 

uulvc.rsn•I, historia do Bra~il. Jittcrn.tura no.cio11a1, .Je.senho e n1usica. E o t"lie-crcto 

reg.ularn cntnr n. l.Oí5, de 22 do n1esmo n1 ez e t.lnno, dcsdl()brou a cadei.re. de so

~io,()g!a e moral, addic ion.ando noções de ecDnomia politica e dit·eito patrio . 'Pa·r>< 

atonl~at·, pa.rccia <fci.to -ele encommcnda. Se ainda se procur tsse elym n amizar os 

conh (· Cimcntoo, por que tudo clev:·J-.-e a•barcar em pouco tPmpo, vá. que fosse . l\1ns 

os prngTatnn19.S elas 1note!·i·as. npprovndos pc-ias congreg-ações, diz iatn preoi zan~cn te 

o (' Cmtrarto, cnn1o sf' pret~nd sem, e-m certas sciencias, faze-1· tlo ur!=-õo secunda

l'L~ ~ UlJI c-u.rsv s uperior H ntccipaào. 

E' oclo.;o ct·itlcar o q!le a cxpcrlencia m ostrou de .f racn so e 11. obServaçã o 

colwio <lc J•lcliculo. 

u "'"· IBF.ZERRIT. Fo>~TENEU.E: - Ridículo, porque? 

O iS•H. PAssos :.vl!RA'I>:DA: _ Hidicu•lo, porque pretendia da cul.lura m étlia q u e 

den'! ser mlnistt"adn no ensino soou nda·r i o. -coln,h e.cí tnentos tac.s ç1ue ~ú J10 Nll'SO s·u 

p~rior poderiam ~er ensinado;; como v erJadehras e<>!:lf'Ci a.l i da les. 

O r egulamento vi•gxtn·tc elo GymnaRlo 1:'\f\cionll.l, datado ele 126 ele J aneit·o d e 

J!.Ol c a cl ·a·ptacto ás di<;p siçõcs {\o Coellgo rl<> Ensino ele I d.o mesmo mez, 1'ecl·U

zio l· onum ero de matcdas a 1>5, o que alndn so!Yreoor.rega a dese.n\·ol t twa ,h[l;bi

lu.a•l das intt- lligencias juve.nis, d1os 12 aos 17 a.n no.-;, a•penus ·na tüvo.rada t•utu o

ro.~a <las :e ttras <' elas scie.ncias . 

OIS progtXl.n1G:nas a c ccrt:..ts Llisciptlinns continw'Hn profusos e cxcc.~ i vos: a nC" 

ccssid·atdc dt• nsinn.r tont:ls matet·Irt etn red·uz-id-o hO'I'ill' l o r.;reô•uelicn o ap r encli -

7.3•do de .all,gumas, á.s v ezes Õf' n1alor ut i li<ladc pa.ra a ·vida prn tica . 

Ainda cmm dcscom·pa"-'"d''· ns m a tcrias qu constam do projecto q.ue em 190 ~ 

of[eJ·eci á Cam ara sobre a rcmoJ e!nção elo act.ua.I ens i no ;;;ecund'a1'·lo, a.pczar ;lo 

culàaclo m et iculoso ela distribulçãc das clisci pl·,nas por . numero de horas bem 

nHüor, mn·s l•nconv·e nie.nte, porque 30 . hort.1s seu tnnaes d-t! (\Ul(l nos anno.s õ 0 e 6° , 

com o e<u pro.puz •ra, só poclNn solicita·r-se em ou tros climas e com outras rnçn ... . 

T:'lnto é '"~'·cl •a<le, sentl1orcs, q.uc nesses assumoptos de ens i no cochilam e E.nrom 

•nes1no aqueNcs ctue Jecciona.r:Lnl pol' m ai,.. de . oi t o annos, com o a.oon·bece com 

aqucl'lc que ,-os dit' i gc n JY.\ .Ja~• .r" neste m emento . 

&n confot,mitlade con1 i\s C•l'it icat; .suasor ias de G . ·H annottl·ux c oom o e!nSi

nn.JnPnto '}J!'Ofundn dr li~. DC'lagor .. l , (}lll' provou e.t;·ha.r o segredo da pcdo.•g-ogia rnai8 

!lll .capacidodc nssinti lodora <' acquisltiva do alumno do q.ue ono .pmparo c m erlto 

do ·profe~OJ', j ã nãtl é cC"do ·para nos convencerm os de que o ensino secu1nd-.a l'io, 

npJ'OJ)ria<lo no !lOSso meio e ·efiflooz nos .~eus 1·esuitados, carece de ser ma is i!'e 

du7iclo 1nas 111:1 tci'iAs tl. exigir e mais extenso no tetnp.o ·PfH'fi a•prc.ncle.r. •Po r tinclo 

tlest.:' critcrlc,, proCUI'Pi dim inuir nas d·isciplinal.;;, sem que, todavia, saCJ·i [icasse a 

cultu.t'n. n1-écl:a d o~ t::tlumnOt-1 t tC'ntC'i .c:vubme.tt{l-1 - as, ·pa.ra e.xetnplHicoção, a· um ho

l'tHio d e- ntro tlo qun I Bl'las fossem stuclnclas SNn prcj u izo do ens ino. ='<c&tc qlta

<lro eu •vos nlionistro o Te.,ulta.<lo a q ue che.guei , com clispend i o de alguns cl .l as in 

tPiros <lc c. tudo ·pa·rn f~1 zer· a comb i nação necessa.ria . 

Anal;' semos o qua.d r o que ser virá. de .mcthodo expo i.tivo do q u<: preten do Ji _ 

?.er-voo sobre as mater i ns elo e-nsino secun.darlo, sua u t ilida'cl<:, seu li.mlte, sua com

prehensil.o. Com ecemos ·pelns Jinguns. 

I 



Programma de ensino secundaria com a bifur'cação do curso coanplementar 

rr 11 r \ r,. I 
----------~----~----------~----~---L-

Portugucz (L I te.): .......... . . · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · ·I 
l~ril.llCez .............•. : ................................ . 
<lcograpaia !:' r::.l.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chorographia cln 13msll ...... .. ....................... .. . 
lat nematica ....................... . ...... , .. .......... . 

H istoda na1u1 ai (Liçõe" dr· c!.- cousus-Noções •'esta scieucia). 
J'hysica c chirr.ica ( Lic;ê•es tle con as-1'\oções riesLa scie ncia). 
If isLoria l n i .,,.,·snl. .... . ............................. . .. . 
Uiatori;l do llra~il ........................ . .............. . 
Latim ... . .. ... . ....... . .... . ......................... . 
I uglc;r. ou nllf>mà•>. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 
l•JI"meulo df' gri!go ................. . ........ . ..... .... . . 
ne~cu h u ... . ................ .. ....... . . .. . ............. . 
r,ogic .•........... . . . ... . . . .. . .. .. . . . . .. . . . ..............• 
Canto ......................... . ................. . 
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1Hei a)ara mim que é um eno pedag-ogico exigur dos alumnos, ma-is do que d uas 

linguas, alé m ~la tin.gua. .pat ria, em todo o •cu.rso gymn aoS ie.l. Sendo o francez impres

c indivel .necessidade 1pa ra o curso complemenotaa·, nuterario ou scien•Uifico, deve ser 

ob1· igatorJo o seu est~1d o •p rati co e bem desenvolv~do 1110 curso fu.ndamental, no 

qual tambem ·c 1hão de ensina r elementos d{) inglez, {)'U do a.Jlem ão (á escolha do 

nlumno), devend<> a pala\u·e. faltada preceder á pRlavra cscripta, .max.ime .nos pri

mej·t·os a nnos . •::-.lo curso comp[eme•n•tar o estudo do po1<tuguez e Ido rr.ancez a.b ran

gerá a g rammatica h isto1·ica e a Jltteratura Pespecti vas; o estudo d.o i.ngt,ez ou do 

flll emão será con ~i ·nuad .o até o manejo parlante c com11uentarJo g rammaHcal e litte

rario sobre trechos cla.ssico 'Cle ·uma ou de outra t.ingua,, segu ndo a escolha feita 

pc; 0 a lu ·nno no pri•ncü·o .cu r~ o . .Obr1 g-a~r-se ao -estudo d·as d·ue.s \..ütilmns ling:uas sl

multanea:me.ntte seria insistir ntl sobreca r ga e Jpr.osegu.ir .no fracasso; daria em r ,e

sulta;tlo não a.prendet· -se •n•enhu,na dellas. Bas-tará, .senho•res, qu.e a collectlvMacle 

elos brazileiros lettrados conheça 0 allCJnão e o ing[ez ; o•ra;· •para to.! flm, não é 

necessario qu e .,;ai.ba cad a ·Um indivi~ uo estias duas ·l.Lng uas. 

O tU'Clo do ln·tim no lV ann.o será •pedido tão só da.quelles que preten·dam se-

guir o cu r·so complementa.t·, e nL-ste dev.e ser cYb rlga to rio tanto prura a secção ode let

trns como pa.ra a de sciencias, já pOI'Qne é de valor excepcáonal na fo rmação da 

novel Lntell igencl·a , j á IPOI·que Cornece g.,·a.nde clvbeclal para o estudo da lingua 

v,et~n •acu ln, já porque a inda hoje, não obstan te pouco estudada, <é a lín gua dos er:J

ditos, já Qlorque a despeito 'd•ns c ri ticas, -toda •noSsa sc iencia bem como toda nossa 

civ lllsação está impregnada d·o latim, E ·para não prejudicar o seu estudo, con

vém .que o num e.ro de a'lllas q,ue lhe é reld!tivo .não seja insufCciente por .mui Ji

mltado, os progmm.mas e:.~ rop eoo, .etn geral , lhe a.bonam seis a oito horas s ema naes 

d ura nte sei s •a se te a n•nos de cm·so . !Quanto aos alumnos cjue mão pretenda.m pa.,;

sar pan1. o curso complementtl.r, o estudo IC1'o la<\,Lm serrá assim s ubsUtuido: escri

ptDração .mercantil e geogrwpllin .ootlulistíca para .a.quelles que queiram se ha.bi

litnr ás escolas commerciacs e industriaes; est:.rdo .mais desenvolvido dos elemen

tos das soiencia · natu raes physico -chimicas, •Prura aquelles qlllC deseja m .cu rsa.r as 

e.scolas de pha.t· Il1a'C•ia, od<Yrl.tolog ia, obstetricia, beJ.las-ar.tes, .ag.rimensu ra , etc. 

)<este pO<nto, é ot)portuno no ta r, o plenu a·prcsentaldo ·por m ·im conc iHa •be!J1 as opi

niões d a C n1>1n issão de In s·t·I·ucção com as ddéas do '!1obre •lVllnist.ro do Interio.r. 

JD' lambem n.ecessario ensinau· aos futuro baoha reis 001 le ttras um ,pouco de 

grego, pelo estudo elas raizes principaes que serv•l•rão para a termino logia technictL, 

etc. ·Tal lilnrgua, !porém, não rpas ará dos elemen tos . 

1Não lel'arel~ a ma·l q ue vos dê as mi·nhes id éu · no .tocrunte rás .ld nguas como 

cx,pressão fiel d o voto ol·emn·e e a utoriJ<ado do que, a ·respeito de t'al ens in o, fo rmu lou 

o prlm eur<> Congresso Internacional de expansão mund•ial , reunildo em Mom , na, Bol

gica, em 19 (;5. illil -o : «Ao la.do do <msino greco-la timo das humanidad·es a n tigas 

q'll e, e.m razão do meca ni smo admiravel .de .suas vastas sy.nthes,es , gra;nde numero 

<lc obras p r.imas quasi impeccaveis em t<idoo os g·ener{)s lJHerarios· - d·evem .ainda 

se r estudada", ê necessario qu e &eja organizado ta.mbem seg'U•p·clo as ltehcl•enc ias e n e

ce.ssidades de nossa época, ·um ·t)'l)O movo ele en in.o, '110 qual o es tudo scientlfico da · 

Hngua matel'l111, comblnad.a com o de cl1t·as /i.1 i[J1tct·s modernas e o /Mim , formem o 

' 
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centro de gravidade.>> Se tempo me .sobra~se eu vos faria leitu ra dos coonnentnr ios 

que sobre este voto do ·Congresso escreveu Van .overberch em r ecan•t issirno l-iv ro 

sobre a <reforma do ensino . 

Passemos é.s scl-c ncias. A geographia ser {L estuda-da em todo o seu desenvo '

vimen to physico, politico e ast ro no mico ele-men tar, no -c urso ·fundam ental, se.m prc

juizo da gcographia. .patria e con1 as noções de estati6tiCa rel ativa á cx1pansão eco 

nomica mundial, como ac lma \foi dito, pa'l'a aquelles •que se queiram de<:li·car ás car

reiras coonmerc!a l e .!nd·ust rl.al . 1Nenhu.m programma europeu, d•entre os qu e pu•cle 

consuHar, leva o es tudo ~l a geogra·phla ao 2• curso . 

Xo ·toca nte â. sciencia IJistor ica, o os t·u.clo se rá fe ito no cu•rso fu nda ment>tl , ,;P

gundo as ,g ra ndes é pocas dn c ivilização, de,·enclo o pas.,o ch ron ologico aco m panhar 

quanto possível o dosenvo!vimen•to do progresso humano, com su,ppressão da pal'te 

narraJtiva dos aconteci•uentos <politlocoo, .mil·i·tares e Mplomati cos que apenas ~OXLl

lham a memo.ria, sem .maior lHoveito 1para a v.ida l}Tatl ca. 

O Sa, VALOIS DE CAs~·no ldâ um aparte. 

o SR . PASSOS M1RAI\'DA - Refiro-me ao eMuclo do OUI'S{) runodam('nla l, qu e 

romece um a ·base cmn mum d1e -instrucção a toda s as classes soclaes. :\'o cu'"' '' 

complem enta r, entretanto, eleve o estu{!o 1c1a •his toria se r ma-is co.m·plt•to, r Nluzi•.:'llo-se 

tntell lg·en tem en•te o estud o da .a•n.ti g uiclade, . r~servundo -se exp lica ção maior P :l l' fl a 

hclacle médin - 0 gr.ande problema his to1·ico - para os tempos m odernos e C<>n

temporaneos, a,ttendldos os fn-ctos ~eanp r~ em massa segund·o a CX'posição de Krôi ~ 

en tze1, e ex•posta~ as causas que as determin nran:n. ,A, hlstoria .nacional s<·\ l'á ("-~ tu

dada em cadei ra â parte . 

G)uan>to á histo r! a ll'lntu.ral , será co mlp,endi-ada, no 1° curso, a u.m ruinimo apra 

zivC'], a un1n v ista d·e conj uncto da botanica ·e da zoolog ia, co.n1 o d·esenvo~v idnent o 

um pouco rruaior, ccrn o j á disse, ?ara os a lumnos que preten.clam cursar ph a rmacfa, 

odontolog.ia, etc., etc . No curs.a cctnplem·enia!r . •O emsi no. será menoo superfic:a l, 

abrangendo a mineralogia JC a geologia , mas sempr e em n oçõ~'3 ge racs, .I.i·mitfln do- Sc 

o .mai que po. sivei ao estudo ~l.esc riptivo da na tureza. 

O mesm o s e ha •de erttender, mr><ta.tis ?Wll•ta.ncUs, quam:to ao <:'fltudo da ph ys lca 

e ch!tu ica em um e em outro cyc!o. 

Etn «d ados praticas recentes» coanpilados para o anmtua.ri·o da Escola Po:yte

chnica de S. ,Pnu!o, o engenheiro Vic-tor .da Silvn .F.rci·re expõe os ·r esul tados " qu p 

cheg ou importa n·te co.mmissão das g rand es co mpcte.nc!as b1·itanni cas 11 0 tocante 

é. educação prep-a•rator.ia para fo rmar engen heiros. 

:1 h i en•con tra.mos â pag . 20: 

·"Parecer da comuüssão - E' J}refer!vcl que OR alumnos adq uira m na escola 

secundaria o c.onhccimcnto geral da physic>J ·e chLmica clPm enta r ou :cio q.u e é cha

mado .por algun s - a <t philosophia natural» em vez d e estudar nünuciosnmente 

ns ,partes dessas sciencia s . O Congrt>Sso Int·emacional el e Yfons, a resp oilo elas 

~ciencias ne.turaes c ph ysico- chi,micas, r esolv1eu ICI QllJ'::" não é 1Hiclia{)o {;i.co n cn 1 1llil 

ensinar ao m esmo teml}O e com rel.ntiva '])tro fun cleza mn ter la" ,di versas, qu e o cs

p[.rlto dos adolescen te;;; não é capaz d e abarcar provei tosam~ntc c que. pa ra desen

volver n~lles 11 act lv!dade pcs~>oal e a penetração necessaria, é m elhor con ce-n l?·aT 
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suas facukln elcs sob re um a ordem g,oral de ieléns que se vão estenelen.elo .insensivel 

mente !l. proporção q ue seu intellecto se vne amadurecendo" . 

E' preci.;o alardo~ r ele menos .mathc.nati cas os al umnos do en in o médio .. pa

gaidHS ce rtAs influencias pedag·og·icas Qll1L' clom1na ram e1n cl eteruüna-do ·tempo e ve

l\ilica clo que. dcntl'e OR j ove-ns , uns •ter1111, outros não, gosto maior ou n1enor ·pelaf': 

i1wcsl ig-açõe ·· nbstractn«, elcmos-llles, com o justo meio no curso fumlamental, a 

plu·te ela onathcmn tica qu e ê suscepti v,n J •d·e applicação c que pôde ser ndqulrida 

som cnnsnc;:o, e evitem os tambem •que, no Clbl 'SO complementar, theot·ias i·nuteis para 

a genm·a.Jicla•rl e ri as 1!1'0/-i.ssões . fot iguem as fo rças intcllectua•<'S da .mociel rude ·!Jra

ú lelna. 

8' tnm !Jem este o sertir ·el>l comm issão britannica a que J"!l. all ud i. ·Comm en 

tnndo-a 0 .mes.mo engenheiro paulista expressa-se ·dicste mod·o !l. pag. 52: «·Con.si

cl eremos o cyclo eles es e.-:tu clo~ segui do pelos a·lumno fra ncezes: dura tal cyclo de 

cinco n ~ets a nnos que, na sua maior pnrte, são consag r.ados â. mathe1natica. Es

'•i'S tnesmos rstuQos, nn A-llemnnha, occupibnl un1 legar .restricto; asSiln , para os 

eng-erl'l1eiros de minas, esse ensino (mathematica propr.i am entc d ita, .mecan1cn e 

geometria dcscri ptiva) não co mporta mais de 5 00 lições, e corno a lição aliem à 

não dura si não tre<> qwntos d,e h ora, J'e<P tesentaul ella•s u.pena::; duzentas e pou cas 

lições f1·ancezns . tBnseaclo •nessas consideraçõ · c tmlo bem pesado, LPeUetan cl·e

clnra não h esita-r em a(f irm ar que ·O at;p irwfhtc a engenheiro fa~ dez vezes •uais 

1u athemn tlca. 11a F !'a nç: n do que na '.-\..Jletnan hn ; os inglezes, os a.n1eriocanos c, nc

c J·e ·cen ta ainda elle, toda as outras nações, ·sn I v o ta!.vcz a lHoopan ha, procedem 

com o os allom ães. · Sõ a .Fntnç>l mantom um sys;tema de aber.ração absoluta : de que 

lr\Clo eMá n veJ·clncle? J)Jão se snpponha que as mnth em at ica.s t.raJ~•scendentes tenham 

a meno1· applicação á arte elo engenheit·o; nos calcu los ~!.c m nchinas e obras de 

a t'.tr, não se faz u~o ~i não dn {llgcbtra t' tenHm·ta I' e. de jn teg1·ae.s si mple ; u•na vez ou 

ou t 1·n , om uan problema 'ele m eca ni ca, lá se recor.r e ás equa ções cli f f ei·en c la·e.s; ora, n 

programmn Hllemão sa Lisfa"-: -tudo o que é util , na rcalida.c\e, aprende-se a fundo 

rm mcnr.s elo clous annos ele estudo; qual a rnr.ão •POr que Jhe havemos de consa

grar cinco ou seis?)) 

,)Jão ha vc l"ia, p nso cu, inconveniente em que fos em ns maihematlcas ensi

nada,;; ele pr i nci.p io a fim el o curso, talver. fosse até aconsel h av•el; il questão é da 

dosagem ll tl, matcria de cada anno c na li1llllt-ação que Ur\··e soffrer no ensino secu n

:d ario. Para · o segundo cyclo !f ique a pnrte sem pre element;~r d•a matih emntica theo

r i cn, direi eu, não o!Jstn n te o desagrado daqu-e!lcs e•plrito.s obst inados que ju·l gam 

qpe os o~t u rlo~ math cmnti cos prolongados consti t uem a unica .f6t•ma de pr .eparo 

i.n.tellectual. 

T~so tl ·e prepa.ro jntc!loctua.l me levn n a.turnlmento á lngi ca, tão -bom elefinicln: 

~n.slituto ?'nt;o7lis a<l. ?'eot e joul1caniifutm. 

Senhores, em un1 el os ·meus p r oj ectos Jde 1904 eu collocn ra entre as m aterins 

do ens!no cl t) ~rgun cl o g·1·áo o p,c:,;tuclo cln ph i lo~ophi n , nns s·ua s no~õrs mn is 5in1 Pif'S, 

como E''ti mu lo el e ;.nvest i{fiaç<io <las co1tsas cl'o ?J (J1~S 01lWnlo . Hoje reflrxão maiOT m~ 

força a •t orcer el e i ntento. Não é que eu ceda ás criticas superflcJa.es .cJos que pensam 

que n clenom inação.-cle philosophin 'lembrn a philosopll ia ·escQ·lastlca, ·dn· ·qual multo 
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se íalla sem ter lido a .crosta, quanto m a is o miolo; nã'o é q ue eu j u·lgue dispe nsa v~! 

o estudo da theod icéa, i·noc ulando .no e~p"ir i to dos jO\'en;; as .noções do bem, da 

ordem e do amor, cuja synlhese é Deus, suproma .;a ncção do <.lever mora·!, E', sim , 

que eu receio que o cnsi·no dos elementos de ph ilosophia venha elnr .{Hetexto á 

cxhibicão da cultura inrdl·gesta ele hypothcse; •temei.a rias e systcrn as ele,;Rtinados. 

co.nsoante l'ls ·ultimas novidades livrescas, sem proveito •Pn·ra o preparo m a ior elo~ 

al um nos, antes com prej u-lzo de s uas c rl'nça.s, dada a. J:lypocr loia dO ensi·no leigo 

officlal, a que se .referiu com •bril·ho e justczn o •estuel·ioso c illustraelo 8 1·. Cas t ro 

Prn.to, meu particular nmigo, Deputado pela ·Par.ahyba, e ta·lvez corn in'ju&tiça do 

ju!ga·mento no crlterio das notas mensac.> ou por oécasião elo exa me fi-nal. ·S l um 

exemplo .póde ~sclarecer, f rizemol - o, sem sahi r rda psychologia, que está cons lgna.da 

no .projecto crn debate. 

Um professor p retencleril. a•bsorver ! t psychologla na p hysio log la, cl esconl1~cen.do 

talvez que n duas ordems de funccões es tão a m uitos r es·peitos {) 111 u.m·a rad icn ! 

op.po:;;icão, começ;a·ndo pela. sua .pr·opria nntu rez 11 . Outro enslnnr.á q ue ·O pensamento 

é uma resu.!tante elos movimentos cereb•raoes, ignorando que a mais minuciosa anu

!yse não ,póde dizer- nos o que hn de commum entre o ;110\'im ento e o pensamento. 

Outro ainda re!duzirl'l o objec to ela psyrclhologia. a U<tta questà!o ele e.<ta t\stica que 

eleve á sem elhunçn de outro assu mptos, ;;er ensima clo ,pe_o e:; tu do el as l'c llg iões, 

àa hl torta, du elhnologiu, •1\ongulsticn, anthropologia, patho!ogln. me n tal , ju rls

pruclencla comparada e a,;slm por clen.nte, omlttlndo, po rém, .neste es tudo, o que 

respeita il. s relações prévias da conscienaia. O alumno que ouve estas cousas te m 

porventu•·a um pne, sem preten;:ões a especiallsta , lê, es tuda e aa•be ta.mbem se u 

boca-do à e philosophia, que po1· ser eo;,pi rltua!ls ta não de ixa -de se r moclc r n lss i.nr n . 

J~stc faz vêr ao f!J>ho que as ·ba.;es de um a p.-ychologia. v.erdacle1rn m ente sc len t lf\ca 

assentam na inseparavel união ue re. u lta dn observação lntcr.na e externa; 

ensina - lhe que 0 3 dados !'01'11ec iàos pelo methodo e"perimental são p reciosos 1) ra a o 

com.ple to e tudo ela al·rua •humana .naa suas tres gran des syntheses - affec tlva , 

especulativa e activa - mas a.ccrescenta, que este:; elemen tos .nã<> supprcm do 

m odo .n enh um os procluctos -da observa·ção introspectiva, c canclue q·ue, alé m rdu 

psyoho!<Jgia experim·ental q ue recorre •l'l ·invcstignçà'o elas lei", ha a .psycho!og ia 

i·ntrospectiva, l'l qual pertence m ais co.n hecer a intu ição <las .c ou,~as. E m g-eral 

mostra ' quanto o fllho possa. entender no l.n icio do desenvolvimento mental , que 

o criticismo hod·J.er.no Tccon·hecc contra todo o empir'ismo, depois de haver fe ito 

a demoncltrncão, que a ba,se do meth<> ào l n.Juctivo é uma conel ioional iclade do pen 

sam ento, que antecede toda a ex.perienc ia . IMas o f ilho l·he acode .com as locnl i ~ ll

ç;ões cerebracs de qu.e ouvi·u falla r , àe;; Jgnaà nmen-te a s de Pau lo .Broca; no q ue o 

pae retruca dlzencl<> que essa theorla. fõra des.~e o seu nppa •·ecim ento contesta da 

por JTerman Lotzc e Brown equa rd -e que ~ actualmentc com ba.tida pelo mlne:n,te 

profes•or rGrasset além de outros mest res afamados; todavia, q uan·do mesmo hou 

vesse loca1izações diversas no ce rebr o, o çue r ealmente se local i«n rlll seriam as 

acções .phys!o:og!cas, qu·e • ão a condição das func<;ões .men t~cs, 1na s nunca nH 

fun: çõpg .mcntaes. Aquellafi estão para esta~ em re.!açà'o de causa occnslonal e 

nã'q rde causa e-fficiente. E a~slm r«ltatar la a su a exposição : - «IMeu r ico fllho, 
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toda a vida psy.chica é como um circU'lo: ma circumferencia ootão oo object~. no 

centro, o sujeito, a coneciencia, o esplrito, tão certo como a noção do pro,prlo ser 

human o, tão inexoravel como qualquer · facto positivo.. (M1<ito bet>t. Apo!ados.) 

u estas ·bõas praticas irá. o pae com o ll'ilho, até que a este advem no exame 

final uma nota má. ou soffrlvel ortensiva dos 'brios do rapaz, que paga assim a 

culpa de ter um pae esplrLtuallstn em for'mal dlssidlo com as theorias materialistas 

Professauas no curso. Que vos parece, senhores? o exemplo -é edlficante e oo tem 
\"ClMicado n1a·Is de .uma vez. 

O •Sn. lVIALAQU!As 'GoNÇALYES - Tambcm se tem verificado em sentl<lo 'Lnverso. 

O Sn. PAssos DE 'MrnAN-oA - Nã.o comtesto. De ordLnario só nos outros é 

que passa·mos por Intolerantes. Nos domínios do Ilvre pensamento, ·porém, os ha 

tel'riveis e impertinentes. •De alguns ·eu sei nes.ta •Casa que, fallando ·mu•lto C'Ill 

tolera:ncla, teem, entretanto, a i·ntolera·ncia tã!o grudada â. pelle como a tunica de 

Nessus â. 'jlelle <lo pcrsona.gem mybhico. 

'ã.o, sehhorCfl; ê ele bom conselho de probidade e de pedagogia •reduzir o 

eetudo phllosophico â Jogica tl!.o sõmente, que ensina a <llrecçl!.o 'das operaçõe~ 

i•nte!lectuaes ·na Lnveatlgaçã.o e na demonstraçll:o da verdade. Que se estude a Jog!ca 

ap.pllcada, o •metohodo, que serve de gu la â. 1n.telltgencia na sua ma.rcha, previne os 

desvios, estimula a nUenção, sustenta a memorla, a·ugmenta os conhec•imentos, pe1o.s 

dous g.ra·ndes processos : o lnductivo ou a.nalytlco, com a observação, a experiencla, 

a classificação, a hypot:hese, .e o deductlvo ou synthetico, com a <leflnlção, a divisã.lo, 

os axiomas, a demonstração; ou pelo •proce o philoso.phlco, que resuLta da :combi

nação dos dous processos -anteriores. E que tam•bem se estu<l:e a Ioglca foruml 

ou a «<lidactlca», nquof tão d esdenhosamente traJtada, neste d cba•te, oom o 

nome, a.llãs augusto de arlstotellca, p elo lllustrado presidente da Commissão de 

Instrucção Pulbllca. il'l.fae sua contrad!Jcçã!o foi flagrante, porque, pn.ra Jogo, refe

rindo-se aos argumentos oppostos a este 'J)rojecto, •S. Ex. insist-Ia ma necessidade 

de ensinar a logica aos alumnos do curso secundaria. Ora, ê claro que, nesta parto. . 

S. Ex. não aiiudia â. Iogilca que -entende com os ruethodos, mas sim á 1ogioa que 

~·tende •com a legiti'midrude da argumentação. 

E esta é a formal, a dlalectlca, em substancia a mesma desde Arlstoteles. 

Não se argumenta, •nl!.o se conclue sem i.diéas emittldas, sem a compr.ehemsão 

o ertensã!o d06 termos que as expTCSsa·m, sem a relaçáo entre idêas, o que se chama 

o i•dzo, fonnu·lado pelas proposições, sua quali<la"de e quantidade, etc. , sem a. r ela

ção entre muitos j u izes, o que se chama o •·aciooi?~i.o; suas regr9.3 e fôrmas, a ma~ll 

perfei•ta <l as qua"C6 é o .~y /logi:mte . 

Seja,m quaes for~m a heorias tnglczas contra o syllogismo, jâ,mais se pauerá. 

negar sua utilidad-e in.contestavel como ecxercicio Joglco, elemento de aoolyse e 

isstrumem-to de expooição ; sua lfónma <:Iara e precisa é valiosa para o estudo da 

eophi&tica, da qual tanto se abusa e com a. qual ta-nto se embeJ.leza os espirltoo 

m!.'no~ a V'isa<los. 

E' necesFario, pois, o ensino da dialeotica, ·mui •bem appelll.c1ac1a «a ar,te da 

d~mon.-traçãO» l!llprescindiveJ, mão só par a. ns escolas ..-uperiorcs, ccm10 tamberu 

no tra to {!e q·ualq\Jer cultura scientifira. 
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Mas, s1 arasramos do cur o secunda r ia o estudo dos elementos ae .pn uosop.h l'a, 

nil.o podemos int'roduzi r nelle o estudo das theorias ainda con troverti das da socio

logia. 

Eu •nego ~eja scienC'ia •tudo aquillo que a.<sim se a.ppe!lida e em mui•to bôa 

companhia, como sabem Oti espíritos cultos que me ou vem. 

Stipposto, todavia, q.ue tal nome mereça, a sociologia ICie·ve est ar para as 

demais scienciao; socraes como a 'biologia está J)ara as sciencias naturaes pa r t ícul a rcti , 

o que prova a sua complexidade. incompatível com intelligcncias noveis. . 
.\o~rMcc que nos seus domínio, , t udo é ain'da assumJl to das d iscrepancias. 

Qual o conceito da sociologia? 

Tot dWjmt q·uot sfmte-nitioe. 

Qual o seu o!)j ecto? 

A mesma infin idade de opiniões. ·No seu e.-:;tuclo tiC ha de enca rai--a sob o ponto 

dc• d sta estatico c dynamico de A . C0mte ou sob o ponto ele vista a~mttom i co ou 

phy,;iologico de H. 1Spencer? T al e<5tudo se ha de reduzir á sociologia descrl-pti va 

ou albrangerá tambem a. sociologia compa rada? E s-a série de perguntas p rova b em 

o que se pretende pedir de jovens. sem o preparo mrn tal necessa rio â. compr~h onsão 

de aso;ull1J)too; tã:o complicados e indLg-estos. (Apo iu·do.s.) 

As Ynntng~ns qu0 o ~nsino sectllnclnrio tal q ual ap rsento offer ce sobr~ o nctua.l 

systema. são ao seguintes e incon testaveis: 

a,J acaba com a sobrecarga, diminuinrdo no estudo d·as matJh~ma ticas e no 

c!>tudo elo •uma lingua ·moder.n n; b) não sacri fi·ca as m a:teria. do 1• cyclo a.o cri

teria da for mação ela~ .p,·of issões .liber ae.,; a que v isa m os co•n hecimentos elo 2•, 

nem tão pouco compromette estes conhecim ento;; a um. o; t uclo perfuncto rlo que 

se poderia dar no 1• c;·clo. T udo está cone>ttena'clo c segulclo sem prcju iw. quer 

rào 'curso fundamental, que1· elo c rso complementar; c) dispõe melhor o estudo 

das dlfferen tes ma•tcrias : I, a m atheca t ica, theorica fica par a o 2• cyclo ; II, as 

I)!Uterins mal , fac~i< (11i.;torln, ~lemt'nto" dr •ci ~ n c i as) toma m o Jogar ·dr out ras 

mais cHfficcls no 1• cyclo; III. as ma.terias .princlpaes são d is t r i·bu id as por t odo 

o .eu rso gymnasial atê o 7• anno, o que lhes perm itte um estudo desenvolv ido, 

.calmo c profundo; IJV , consargJra maior tempo ao latim c littera tura, min ist ra ele 

mentos c1 g rego no bacharelando em scienciae, ·c maior tempo ao es tudo ela~ RC iencias 

naturae: physico -chimicas e ao desenho para o lbacharelacl o em sciencias . O desen ho 

representa rhoje a ·base cssenc.ial de toda ed ucação tech nica c trrofissional; v , s u

jeita ta mbem a s~1·iaçã1o elo cu rso funcla.men tal, o preparo ela <tpcquena m nd u rPZfi)) 

para Oti .pharmaceuticos, odon•tologos, etc. ; VI, institue canto, cujo valor como 

l•r.•truml'nto clvlco-eclulcath•o ou volitivo-nffPct ivo (.gemüvh) é principio incontro

verso nos •dom ínios da peda•gogia nl·lemã. 

A gymnastlca, chamada de .appaorelhos , até aqu i bur.la cl a en tre nós, será sub

stituida nas homs de ·r cr ação pela gy.mna!o1:ica sueca, tambcm a·Jlpellidad.a phy 

siolog.Jcn ~ pplo.s jogos sport ivos . E M) Ui a iCamnra m e permitta que evitP con, idc

raçõcs jâ. rnfaclonhas ~obre a <11ecessldade da edu cação p'hysicn. A hygiene e o 

direito usual e estudo !das instituições naciona·cs (ex·p1·e são mais rigorosa q.ue 
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e.•tas ou~ras ccdireito patrio o direito consuetudi·nario») serão exoostas em pa.Jestras 

ou con-ferencias em dla<J determl•nados da semana c .,em prejuízo das outras ma
terias . 

'r. Pt·csidentc, não vejo, pelo projccto n bifurcaçã'o que se pretende fazer 

no segundo cyclo para o cu1·so de Jettrao; e para o curso de sciencias. ão vejo 

que sda es•ta divisão tão funda.mental. r a re•peito \". Ex. dar-mc-ha licença oara 

reproduzir o que disse, em um discurso meu, em 1904: 

nlNão é preciso, entrcta·nto, atrcmar muito na dl\'lsão dos do·uti cu·rsos. Sem 

t•cccitar a opinião extremada, na nr'dentc po'•emi·ca travada ent re os -defensores 

do ensino cJ.nssico-human ista c os propugnadorcs do ensino ·rcal-sclcntiflco, adopto 

um justo meio termo entre um c outro, em uma disti<ncção característica e prepon

derante. Estatbelcço a dua·lidade dos cursos, á feição das aptidões e vocações pre

sumidas, porque ninguem dit·á. <JUe é conveniente e peclagogico lançar todos os cere

bros em um -mo.Jde unico, seja este ou aquelle; mas não convenho em que se queira 

estabelecer uma distincção radical entre o ensino elas Lco e o en ·!no sclentifico. 

O en ·ino c:assico ·nad.a tem de incompntivcl com o eo;pirlto moclPrno. «·Elle é, 

diz 'Le~~gues, de todos os tempos, vorqu é o cul-to da razão clara e livre, a i-nves

tl.gação -cht bel!c;r,a harnwn ica c o;lmples em tadas n.s var iadas mnnlfesta.ções do 

pensumen to.~ 

Será., talvez, melhor •entregar a bifurcaçã!o á faculdade regulamentar. Podem 

os alumnos, ao> 14 an.nos, possui·r o criterlo neeessario para a escolha cln carreira 

ou da profis.são que toem de seguir? 

•São será melhor ootatuir um curso commum, desde que a vocação do alumno 

ainda ·não está. deciclida,, desde que é pequena a differença entre um curso e 

ou·tro no ensino secundaria, desde que a falta de pessoal idoneo. numeroso no 

Brazhl, voderia trazer difficuldade;; a certos esta-belecimentos particulares? iRe[!!_ 

c tlrá. nisto o honmdo tMi·ni~tro que Merá. ser talv'ez >maJis con V'cn•i·ente enquadrna· 

todos os ,conhecimentos basicos a.s e colas superiores, em um só curso. Para esta 

hypothesc forneço outro programma com horario e divl ão de materlas. 
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Programma do ensino secundario sem a bifurcação do 
curso .complementar 

M.A'rEHIAS 

I I I a~61'80 funclmnental I ( U1'80 

I I Ir llll Ir v I v 

com1plemen-\ 
t C61' I 

I VI I VII I 
' 

G r >~ m. 
h isto· 
rica 

Portuguez (li tt. ) •. . . ........... 4 4 4 !l 2 2 2 
Francez ...................... . 4 3 3 ' 2 2 2 J 
I nglez ou Allemão . .... .. ..... - 3 il 2 2 2 2 
Latiro ......... .. . . ...... o ••• - - - 5 5' 5 5 
Mathematicu ............ . ...... 4 '1 4 4 2 2 2 
Historia naLtual (Lições de cousas 

-Noções desta roateria) . ••••• o <l - · - - 2 1 1 
Physica e ch1micb (Lições de cou-

sas-Noções desta ma teria) .... - 3 - - 2 2 2 

Geogmphia •••••••• • ••• •••• o ••• 2 2 2 
Chorograpbia do Hrazil. . ...... .. 2 
H istoria Un iversü ............ . . 3 3 3 
HisLOria do Brasil. .. . . .. . ..... . 2 3 

Logica ........ . ... .. ....... .. . · 4 

6 
2 
9 
5 

4 

Desenho • o • • • •• •• • o ••• o ••••••• 2 2 2 2 2 1 12 
Gymn :~stica e jogos athleticos ... . . 1 1 1 1 1 7 

·- - -- - · - ---- ----
Total das aulas s manaes pa a 

cada anno ...... o o o lo o o o o o o o o o 20 22 22 23 23 23 24 

21 
17 
14 
20 
22 

8 

10 

• N o que disse, com •relação no ens ino elo s egundo grão, in spirei-•me em Van 

Overberoh , q ue ap resenta tal nsino como o .complexo de conhcc1me.n.tos geraes e 

lndispen., avcle pnra o oopiri to inicioa•r-se nas .mnteria< do ensi·no upe1·io r, qu e ha de 

s er o coroamento dos es tudos médios c bnsc pa ra os r·am os cspcclae.s elo sa·ber e da 
actividade. 
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Tenho pressa em fallar elo exame de conjuncto. Nà'o me conformo com el'l" 

de par com o exame ele ~dmi.ssão nos umbra s das escolas superiores. A actualidade 

das .provas de ha.biHta,çã.o se me afig;ura, liit ven·ia verbi-s, illogica e su•perflua por

que, ou o exa•ne de conjuncto ·n·ão tem valor, e nes ta hypothese ~1ã0 ha motivo pMa 

cxigiLo, ou 0·ntão trm vnlor c! ·net5te {'at:=o, mão 1SP comprehcndc que, cla'd-o elle CO!mo 

preparo para disciplinas up~riores , a·imla. o mesmo Gover.no que confere o att;lStaclo 

.para tal Iim, possa duvida·r ela :c·ultura mental elo alumno, nccessa·da. ao curso das 

academias do paiz, 

Accre ce que, na pratica, .poderia tal clualidacle cl<! exames ser al·ncla prejudicial 

ao ensino, 'POrque talvez acarrete certa facili•dacle ele approvaçãlo no exame ele ca.n 

juncto sob fundamento de que a prova real <le ca,pacidnde cleYe ser dada na e cola 

superior ou, de outro modo, permitta mcno·r severidade no exame de admissão 

sob o fundan1ento •de que a vrova de habil'itação já t enha sido pnutad•a. no exame 

de conjuncto. Isso de allegar que este exame será differenoo claquelle que ha de ser 

mais redu·zido e mais attinente a certas especialiàaà·es, pouco importa e não pro

cede. !Qualquer parcena ou qualquer minimo que se peça no exame de admissão 

es tá contido no todo ou no maximo •do exame el e conju~cto. Que é, pois, q;ue jus

tif i•ca este verdad eiro bi,s in ·i,cl(}m r :Será tal~'ez o desejo de apurar a cultura m en tal 

do alumno, consoante ouço à·izer? Tal cultura, meu - s en-hores, dependerá menos ele 

um ex•ame r1goroso ·ou facil de que elo curso seria-do a que o alumno se <tem •de 

sulbme ttl'r dura.nte sete an.nos. Da seriação continuada e da cancatenaçã.o logica 

dos conhecimentos depende mais o preparo i•ntellectual do alu11mo do ctu e de exa

mes bisados, •a que se o swjeita, com pergu11tas a esmo e dentro de alguns nünutos. 

Aliás, não haveria excellencia ou vanta.gens do curso seriado sobre o exame parcel

lad<>. Bem atinou cem o contra"''!J"O o disser to N<pirito ·do Sr. Gnstão da Cuonhil , que, 

no seu projecto •ob-re exa me de admis ão, cuj a iniciativa lhe cabe, o propoz tão 
só -pa.ra os alumnos elos exames pa:rcellados, sem rcferencia exquLpathica a · a1umnos 

do curso gym~asial, ofü<;ial ou equiparado, .nos quaes, ao tim dos e<~tudos, se 

subentende a cultum mental, pro,·eniente da seriaçã.J seguida e aca·bada elos conhe

·~ imemtos exigidos. 
r..'fas si é prrciso optar por um ou outro cxa.m c, eu sou pelo ~xame ele ron junctn. 

feito no fim do curso sccu.nda 1·io, ma.~ com a assis tencia de dou· lentes das e colas 

superiores e com a presença el e um fiscal elo Go·verno. Tal exame deve ser pt·évi>t

mente regulam entado pelo Govemo, afim 1de evitar que elle seja, ou uma inutili.cJad ~ . 

pelo m1nimo rigor, ou ·uma. impossibiliclate, pela exigencin em.cyclopedoiat. 

Os .lent<!s das facuMa.cJes superi<Jres apena s tomarã.J parte no exame de conjun

cto do ourso crmplr.mcntar . 

.Para o exame de conju·ncto , <Ut·nto do cul'So fundamental como do curso compl,J

mentar, ac<Jnselharia tossem seguida a normas actualn1ente em •Pratica .na. Belgica 

e na Ita.Jia. ·NeSte" paizes. ~m época marcada pelo Governo, forma·m-se as /bancas 

exa minado ras, ·das quaes podem lazer parte profcs ores dos collegios ,particulares, 

o que é me mo recommendaclo pelas circulares :minlsteriaes, com o fito de exem![)lO 

d·e "<er iedade e ri•!Wr n<L' provas c de esth11u!o para a inicl·atJva J:>HticuJ.ar. Compostas 

as ba•ncas, 05 respectivos delegados locaes •recebem por telegra.mma c diariamente 
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u• tnemas soDre os quaes o· alumnos teem de manifestar os seus conneclmentos e, 

assim, é lgu.al em todo rei'flo a pt·ova de habilitação em dia determinado. Este 

•Processo ha trazido grande exito pa·ra a instrucção, vorquc.,_ sob re evitar ce rtos 

abusos e exigir nu1ior sevl•r idacle n·os cxana.·s, a ind a permitte maiores garantias de 

fls , alizaçãu, quer do~ delegado' com relação aoo collegios, q uer do Govern() co m 

relação aos dt'leg.a do:-.:. 

Pa:;so agora , senhores, a tra.t.ur ;de ass ump to q ue, po r f orça de um preconceito, 

se ha tornado barulhento e que revela, a meu vêr, [acto '110tavcl de p~ )~chologia 

coHecti v a. 

Ha muito que Yem decahinclo u en~ i nu lb t·azilciro, ta•nto sccu.nda riu co mo supe

rior, tanto pa rti cula.r como orficial c as causas de tal decadcncia são multi plas 

e tcotnplcxa s, de ordem vária, de aspecto6 cl if feren tcs : gcogra.phicos, burocraticoo, 

inlellectuae". pl'dago;; icus c as.~im por deante; todas, porém, par·tic ipa m •de uma 

causa geral cfficicnte, que vc 111 a ser a clesa.ggrcg·ação elos mossas cos tumes; lll a·ni

fcs tando-se .po!yforrnc na condcscendencia dos governos, nos i·n·flul<'OS das politica 

gens, na inexactidão dos devere.>, •no relaxamento das funcções, n as f>ucil!da,des 

II OC ivas cl<) la r. na con ~nivcnc i a c u~posa dos pacs c ~n os habitos obn oxioa de un1a 

mocidad e qm', sem principias de f é c sem a ·noção do tra.!Ja.U1o, incu tidos desde a 

infancia , chega aos 15 usnos a. uma cmancil)ação ele vida ma ior do Que aqucllu 

que os filhos de nossos ·a n•tepussa.dos a·dquiriam por effeito das · leis IC l'Vis. (A'poia

dos.) E' l'icliculo nesse .pe!a.go de cou&as pescar um pretexto para ap resentai-o como 

uma cautia pt·inc i•pa l da nossa. d esmoral ização pedagog ioa, em cr itica acerba do 

rcgimen liv•t·e do ensino, regimen q u é .noYo, regimen q ue pelo tempo ele .;ua cturaçã'o 

não poderia ter pmdutido os tristiss iulOs effeitos que se· lj1c attrl·b uern . 

A Cama ra t<> t'á per,cebido q•ue q uc•·o r eferi r-me aos colleg.i,os eq u ipa.ra cTos. 

Contra Pll<'s. 01(ln.Oa n "'~rd(l rir qur se cliga, se insu.rgiram ao prlncl pio aJl guns 

I< nte.; s~cu•ndario• offic i<t•.-,.; que niio olhavam paTa a ·pro]Jl'ia cau•da c não "ie.m 

co111 bons ol,ho3 a c'lientela que ,l•ll es ofu·gla ela ex,p·loração ·'Pecl agogicn elas a uua s pa r

ticulares, fÕol·a do Gymn~sio . E crcvinhaTam eJ.!cs aJgu.m tanto nos j ornaes que , 

na fa1ta. de outros assumptoo, vol t<l'ram fi llgua111!1S vezes a C::itc, com m a ior ou m ~'

no r inRi;,;tencia e diapasão. Tanto bastou pa ra que se form asse um a opinião i'rul;u, 

um ambiente ing rato, cu jo cspi·r ito <Ie coJolectividaoclc uDrasta •J1om ens que indivi-_,. 
duaim cntc Hão ·poderosos c liberaeti, até o com promettim· nto e p.rc:fu,izo <Ia di'f-

fu:;ão c da li·ber,laC.e do ensino, solicHaclafl, desde 187•2, pe<los •ho mens de ma ior 

r·c''~Jeit.wbll idade poli tlca elo Bo·asi•l. 

ol'alpemoo a injustiça da a.prccillção . 

i!';xi s tiam rl'o us ou· tres ~olole;;loo etJuipa.Jaclos P<td icuJa.re.s a tê u <Jecr etação do 

l.ndigu {10 lcn~ino. <·m 1901, épo.ca em qu as concessões a ug;mentrur am consoa·nte 

o test •. mun ho <lo Sr . Dunshee de .•\ bran c<hcs, ono m a.>;•n"f ico Te'l<t tO'r io qu e d~ve S'er 

ma.n.useado, não .;ó sobre as equi·paraçõe,, senão tambc m sobre Qu-tros uss·uonopto; 

r2 ferentes ao ensino. Ora, os Al.Jud ido< co:.Jeg io · só pod erililm fo11nec·er a:lumn os 

ás escolias smper iores de 1903 pfl ra cá. Vê-se , poi,,, que o tem po clccorr id'o wpen a .; 

pcrmittirla um a fol'nacla, a indn por ncaba·r, el e cli·plom aclos clectri•cos, ele <Iou t o-

1'<'-'· l.Jachareis e ·engenheiros anail)habe tos, scgu,n{1o (! ele ·h::,oper b<il~ d izer hd.ie · 
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.Ac<:l'ef'ce q ue os !J.•lumnos dos collegio.;; equlpa:raclos, que só agora pollerlam estar 

term inando o c·u rso elas academias, as frequentaut ele envolta com •Um numeru 

t'l" t•ito m ai or claquclle.s .q.ue mellas se ma·tricu•laram em caudal dos famosos x:t 

m~s ele .p repa.ra·tor ios . Tcnl1o ·Lsta ti<>ticas e ·p<'gu numa <lcllns ind istinc tamcn te. Em 

l9úo hou·ve noo colleg.ioo equipara<tos pa·rticula~re · 6.151 a·pprovações, a.,; quacs di 

vid idas por 25 ( n ume.ru dos referidos collegios) dão U•mn m•édia de 2·16 •J 217 

appr•o vaçõcs a ca~la co~l·egio, il·p.pr uvaçõcs, en t retanto, qu•e não significam s6mentc 

exarnes f inaes, n1as tambciln cxa•nes de l)l'CHnoçõcs ou de sêr i c~~ de anno a anna 

do cu rso. !Exemplo: ~e· no 5° anno IKt 10 alumnoo c são 9 a., materias a "st·udar, 

0 .nu m <'J.'O elas ap]J•l'OVaÇÕCS será d'e 90, no Caso el e não ha.ver llC nlhUmtt ol'(}]Jl'OVa 

ÇãO. :gs,ta estatís ti ca , colh·ioda no relator io el o s .r . J . J. Sea.bra, é ele va•lor some 

nos qua·n.cJo se a com.pam coeu a estatisti·ca elo· exames P<trceHa dos, todos clles 

finaes, cx.an1es que subirarn a u n1 nu•mcro Pxtraordinario de 17.778, no anno d2 

H0 5 . A<! Ui temles, meus senhores, a ·prova patente do exa~;;,•ro que ha com re

lação âs ap•p.rovaçõ1es n os cO'IIIt>g.ioe cquip<tra.clos . Supponhamo.s, potiêm, que todos 

os Blum nos des tes estabelecim entos ga1lgaram at os derradeiros un•nos de c<>colas 

:su:p<'l'i(JrC's; por que os profes,:;orcs ctestas não o~ t"t:JJrovaraun ·no 1° ou no 2° anno? 

por qure e. con•descendencia ·burocratica ha ele S<'r conn>veJJtc com a. condesccnclet'

cia m cnca·n t iliZ'a<da? ( a•po i ct clo~ . ) 

Qua•: a m ais respcmsavcl? I~' sabido (Jue o Prof s;o1· Oha•no·t IP•rc vo,;l, lYC•r

dHl o. ·ha pouco, par.a a t:;Cienc ia e para o -.Bra~il, era apontado cmno cx.cciJÇáo rara 

dos ienoles q ue rep rovavam seu · alumnos . 

Dir - mc- hão q.ure. as e.~colas superiores' equi'para l'a:s comp•lctam a dcsmomliz>t 

ção dos ·Col'leg.ios (Ju ipal·a·clos secundarias . :-ias CJLI L'm nã.o sa•bc que não são e.!lns 

que tanto concor.rcm para o })I'Oletar·iado intel•!ectuwl, que cnx•amcia o pa.iz? São, 

:<~almen.te, as e;;colas HU·periorcs fcd·erae , onde é m u.ito maior o num<>ro ele ma

t ric·uias , •de a pp ravHções c .cJrplomas, que já eram ma•l•bara ta clos e mal ·Vis·tos eles 

ele ante do reg imcn elas equiparações. 

A IFa.c.ul daclc de ::-1edicina cl1csta Capita'l, em 190·5, teve 9n a·lu~nos matri

c.nla<l os e ·5~5 ou v1n tcs; em 1906 . teve 836 m atricu·\tdos e 588 ouvintes. Na Fa
culdade d e ::-1ediclna ela Bahia, em 1905, houve ·164 mat·l'iculaclw pant ·511 no 

a.nno •r,re~erito. ·:\'a Escola ele Direito ele S·. Pau1o. 536 c 56~ r espec t ivamcn·te; 

n:t elo R eci'fe 4•3·1 e 507, idem . 

Voltem os, porém , ao mercantioJismo; se o hH no jento •nos collcg'ios cqu i•parn

llr.s, tambem ex iste concloemnav"l nos co1!•e,g ios govemomcn-taes. 

!Quem ele võs finge tg•norar que d'etermi·naclos ·lente,; officiaes, profes~o·res de 

lin 11:uas extrangciras, envidam todo os e. fo.r~os para fazer pa.r~e das bancas cxa 

m inad·oras ele certas sc ienc ias, cu jos JYrepa•t•a.tor ios, seg'unoclo é .voz pu!Jiica, ven

dem a ta.ntu ou quanto por e~ncHdato m al ·prepar·ado? O.U'troo .]la que ensinam 

preparatorios, ·ga ra .ntind'o ~x i to C"mpleto ao ~ seus al url)no · nas bancas exam ina

<loras . Isso não é el e •hoje. O Sr. Dunshee de .·\ ln·antes, em seu rela.torio, pag . 48, 
1'c!e1·e-('e «á. baixa i?OCl!ts tr;a que se faz ia elos d~ rti'f'i cado - ele estudos secuncla.rjos, 

sob o regimen dos exam es parcehla dos 1lP prcpal'a.torios; á SOt'rtlbJ·a das chama

elas meBa.s geraes, con&titu ielas po1· comm issões .iu lgaoclaoras JJomeaKlas pelo !Gover

no, ou spe1os seus agentes da in11ncdíe. ta con riança, mais un1a. vez se denunciar3n1 
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vrrcie.deiras fabricas de appro1·ações. nas quaes a condltJScendencia criminosa de 

muito-s examinadores corria Pfirel'has com a ganane1n so.rdida de outros» . 
O:!Dstas praticas conünuaTam o tê n~sos dias. que não ~ao lllC!lhores, neste 

mi stér. 

!Não cuide a Camara que pt<etendo dimhnuir ou mega.r os a·l:Jiusos dos collegios 

equiparados . Apresso~m~ !lm dlzel-o ·para que, ama·nhã, na õ i ~flculd•rude de uma 

respo~ta, ni!.o se •venha dJzcr que advogo ou de1'endo abusos ou l•rregu'lll!rldades 
dcsle ou daquene co1!eglo. Quiz até aqui provar: pr,melro, que o r egimen de 

-equlparaci!.>o, ain .1a envolvido nas fa ixa s (lo, infancla (se é que e'He, devéras, nas . 
ClU no IBrasH, o que eu fonnalmente nego), não teve tempo material para pro

duzir, em -relação oo ensi:1o, os grandes .maleficlos que l•h'e são lmoputados; e se

;;und o, que, se •ha a·bus01; nos co!ole.slos equ iparados. os ha ta·m'bem nos col!e. 

;;i os Q~f.!daes. 

O .<; n. 'LUIZ DOM!NGUES: - De facto; lê para •lastima.r que nito se pOSSU il m o

c:l'elo mrno.s ruim para enquadrar as equiparações. 
0 i::H. (pASSOS DE l\l!lnANDA: - Diz V . Ex. muito •bem; d vi amos eqU,ÍJjJal'ad' OB 

~olleglo• po,rticulatres a esta.beleclmentos off\claes m eDhores. Tod•a,via , os a.busos 
não devem con.<;tituir re-gt'a. l:\1as, se lelles são communs, tanto ao ensino livre 

como ao ensino zyt)ficiwl, com muns devem se r tombem as cenS'Ums. !Não se com
'J) rleih n~t· que .se denunciem i! condetnnent uns coneg-ios, silenciando c occuoltan

ào .sobre outros. 
!Posto isto, digamos que o.; dc.-atinos dos colo!e;;ios equiope•t·ad·os nada. p rovam 

c;mtra <' re.g-Im en da equipa.ração em 'sL Nã.o se deVIe rej ita.r o que é Jegltimo e 
bQm, sob o pretexto ele destruir albusos, porque o ahuso eleve s<>r tVencldo pelo bom 
uso. Aqu'e.lles que iml>ugnam o~ colleglos eq ulpa·rados opelos nbu os com mettidos , 

I:Jc ldem ono sO'phiStiila que os c1ia1ectlcos cham am so'J)hism a ele a.ooidm~tc, o q.ual 
consiste em tomaT como eS<Senciol aqui•iolo que não passa. de secund!nio e acciàen. 

ta'!. •E' ocomo ~* alguem, pe.rtiondo doo abusos e desatinos c que se têm i()restado 
a llbCl'cladc c a imprensa, conde.nnasse a um a ou ootra por má., em si mesmas. 

E' sabido que Joã-o Ja.cques Rou. sca.u pcccou em r3docinio, quando, referlnào.se 
ás 'infllu<."l'lcia-s d'eleterlas a que se csM. nccidentalmenbe sujeito na sociedade, C()!l... 

clulo por a.tfirmar que esta era e<'<Mncialmente má p.referiveol a eHa o estrudo dd 
na tu reza. • o nosso caso d·istrl nça o SO'JYh lsma, fa~.lando como um Olurysos-tom~, o 

meu opero'so colle-go de Commis.são, o Sr. A'ftf·on o !Costa, o!HlS ;fu.ndaii11C'Il•tos CO!ll 

que nssl•gono.u o parecer elo projlecto em deb1üe . \Esoreve S . Ex. : ·«iE' prem zo não 
confunõ lr oo gymnasios e..xistentes, c m~ nos descreve o talentoso Deputa-do ma
ranhcnse, C{lm a 'J)rop.ria institu.ição; o que não pre.s!Xt., o que testá. calhi'!ld'o d po. 

dre não é o regi.men, que 'é utu, que é li•berll!l, que ê prog.ressivo; o q•uc nãn 
presta ~ a opratica que se !he tem dado, lê n .·ecução que s·e l'he tem pen11ittido. 

que é o desvirtuamento mesmo do syst~ma». 

'.ram.bem disse a verdade sobre o assumpto o Sr . iJ3ar-bosa LiJna, nestes ter . 

m{)s: «A cxis~n-cin de cdllegiu" cqul·parados está. uborcl1·nacl a (J. tiscalizução 
cummettlda .ao Poder Executivo, 'llll1ico res-pons;wel Peolas allc- .ntinas praticadas, 
J)OJ'.ventura, ncs;;es e ·t'ltbelecimento~, c, m a is a·lntla, nos col1le,•:ios <Yft'lrnll S» . O fa 

cund o Daputo do pro.nuncil\va esta.s pa•lav.ra , qua•ndo, de par corn o twmlld·e verbo 
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io o>r.ador !l quem ouvi.! e com 11 f' tE!Ijoda eloqucncia do S r .. \ugusto d~ !Frei

tas, <:ombt~Jtia, em Outubro de 1904, o pr<Y.iecto sob n. 292, de 190•3, cuja rcpro
ducção oé, nesta IJO·rte, o ·p rojecto em discussão. obre ta! projccto, rlt.jeltado pe:Ja 
Camara .naq.ule.Jla época, escrevera an tet· iot·mente o r. DuMhee de Abranches; 

M sy·nthcse do seu rel•atot·io snb1·e ect~tiparados: •cciNào •bas.ta, toda·via, a•l<vejar rupc 
no.s os <:oHegios equipat·ados, des.cobr!nd'o ne!les a un!ca fonte da deoodencia Cl"€6-

cente cio ensino entre nõs, com o se p.rocurou faze r o anno find'O na Camara <lo.~ 

Deputaclcs, 6tt'R\'é.< dto projlecto do lllustrado Dr . .José lBonHacio, V!WdR.deiro pa.1-
llóttiovo diante d~ uma crise tremenda, que a tod a•larma! . 

.Referindo-se â. ,cltiscussão c á vottlção que ·houve na Camat'a sobre o p.rojecto 

r.. 292, ass lrn fa·lla o Sr. Pinh iro Guimnorãies, •no ex c !!Qrlte c rul,}rCCiadlssimo lt

YI"! · que escrc,·cu sobre o ensino J)Ubiico: «A idéa, pois, de rootrinog.Lr aos athe

neüs egtadoa•cs a eq uiparação, - uma trans'i-gcncia com espi•rito <lc politicagem 
- não corre"ponde a.o inten to de J>ropuls ionat· a inici<ltiva privlilda, que é 'Um do

gma •h J!é republicana, nem sof.f·rel~t os de ·ncertos, 'Foi 'esta a cause. da <ler. 
rota do JProjec.to>, 

Re,·l<lando -se a questão, eu permaneço cohercnte, Jast;n,ando as fundas di

vcrgenocias que trago com o meu il•lustrado ccm•pamhei.ro de Commlssí:i.o, o Sr . 

J os·é IBon•i•facio, n quem t><li faz!'r a tnNi.;cida ju. tiça pela sue compctCllcin, nos ne

gocias referentes ao cn ·ino P pela sincerLdadc ee r<uas intenções, nestl€- assump.w. 

Outrosim, m e é <l evérn.- peno.,o disscn.tlt· do no-bre :VIini~tro d<> Intet·ior, em cuóo 
a•mlstOf'o ·trato encontrei scmpttc atmO<'tJ:Ihcra de maio•· to:era•ncia do ljlle uquella 

que, talvez, encontrosse no seio ela C 111m lssão de que faço 'Ptlol' te. E.'ta to! ran
Pia me fa•cuoltaTia. o direito, qunnd•o não fosse de n~e u dever, contmria·l-o nc.;;te 

ponto ! 
l t I , 

,Pa<t·a S· . tEJ<., o regime·n de cquipa•·ação foi uma experlen•ela qu e f,racass()u 

no Brasil; Pd•t'a mim, " experienc:a do regim'<'ul de equ iparação ainda não se !fez 
em rigor entre nós. 8ão fracassou o systema· em i, fru~hou si111 o systcma. tal 
quai estabelecemos, c nsccnaJo com programmas i·n'e.xeq.uivels, u toplco, por uma 

flscal1zacão pl•l•herl.ca (a.poialàos), -burlado TJela lnercia <los Go.vcrnos (a.poia<los) 

e !ncompatlvcol com um conjt!nto de cl1'Cum staonclas <lh'et·scs, reconhecidas por to
dos qu~: entendem mcno;; superfic!almen.te dos assumTJtos de lnstrucção c mais 

q~e bastRntes para expJic:n o mâo r sult.ado peda~gogico, do qual, al!lis c seg~.ndo 
tooas a.s in•formações de ortg'Ctl1 governativa, mmb~m se ,resc'l1'te o proprJo GYm

nnsio ·aciona.! . Enttlc a< cloroum~tancias, cuja c-numeração seria prdiJxa, sabr>e

~ahe a coexistcncia doo dous regimens antagonicos: o do exnme de madureza e o 

dcs cxnmes TJarooNatClo .. :--Jão ('"caparam oo talentoso Deputado mara-n•hl~ nsc, em 

seu mrugniof!co reln-to rlo, nqui mui c itado e, tnmbcm, mui omittlJo, estas crlte
t' lo~l\s ~lond' rações do iJo!ustre Sr. ®p ltttcio Pessoa, 

«A d'e~<cent relização do ens ino sccundaorio só teve começo <lcpol~ d'e impla.n
tado entre mós o r.}gimen de .madurez,a, para cuja execução clln o~ferccla moiot· 

!'a.rlll·d•aode . .O.m, •adiado inon'e(!nidam·ente o exam•e d mucl.ureza, <lesavparecc <t 

ll'azão de ser <la êescen tra•liwcão, que, nas condições actuaes, em vez de nuxi•llor 

n ~cr ! edade do ens ino, con<.!Ort·e em multo para a sua desorganização. O a'h:'conhc

c!ml•nto de institutos partictl'la·res ou m esmo estadoaes sõ é justiflctl!ve! e utll na 
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vlgencia tle um 1·egi n1en ou fle modurrza ou de baC'hnrclacJo, .:.tn que o estudo de. s 

hvmanidade.s obedeça a uma eriação e int~gração un i fo:·m es. Só assim poderi :t 

o Gov,,·no confiar intei!'arncnte ne.,ses es t>~b~lecim ~n.too, sobre oo qun.es a sua fis 

ea!iznçiio raro é com pile ta e efficaz. n 

Sem o regimen da madure?LI , •fiel mente executado, o a.l u mno vai nilé o 1n ·ei •J 

do cnroo seriado, ao qua: abandona '))ara co•Ter âs m eses ·los ·P'""Pa•ratorios, os 

qua~.- .,6 lhe cum pr~ tcmlinnr ap•reSBa<lam ent{!, um a v ez que certos exan1M dll - sé

lie ;1 ão proscgutda llle v;.l·lem como cxa tnrs finftcs t;ara ns academiflS. 

O Sa. Y ALOIS o& CASTI<O: - Deu V. E x. no ponto prhnc i pa•l e ve•·datdeil'o 

<la questão . 

O Sn. rAssos DE YflRANnA: - Em balburclia tal, com o ottrlbuir o o reglmen d e 

eq1 t~p a.,1 uç;ão o q ue se de\·e incrim i nar á nos:::tt JC'g is lação v lcla cln l' n nlli'Ch ic'-Y? 

O 1.':H~. YlEI~Lo :yrATTOS: - Ylulto IJem. 

O SR. 'PAssos DE ~IIRANOA: - Não <\ tudo . O rrgu~~unento do G;<mnns io IN'a 

clona•l <11-põe no art. 27: 

«-'a primel•·a quinzena de ,\bri·l realizar-se-hão, P<Uil novos a lu mt1Q<;, exa 
mes rlc allmi.~sclo " qualqurr !l>lno elo cu rso, m~d'iante rectuerim•ento dos pni~ dos 

cundldntos ou dos seu; responsa,·cis, •entr~guc na secretaria durante 11 •,gundfl 

nH·tade do m ez de ~[a rço. » 
Com o Yê.l~s, o collegio modrlo plermitte uma séri e sem principio ou tolera 

umn !'<{; l'i e com sa'l tos. Que ~c !w. pois, ele c perar? Qu~, <f.n de adm i t·n,,· noo sn.ltos 

dos eq uipa,-odos, quando a l ei mod!!la•· os faculta c os ~ ISCJles os aHs lstPm , 

prazcnteinamente? 

•Fa.Jiando verdad~. senho1·es. <!Pv~mos tlizr •· qulfr o r cg- inwn de equi'])>ll'ação não 

é uma cau.qct da dcc>1deneia elo noo<So ensi no, >111t('.-<, o mão rc~ultado de tal reg lm en 

t em Rido o etf ei to da~; causas m ul ti]J!As e complexAs que tl'aba lham o· no<so ap

p.1"c;ho pedagogico. (A?JO iaclo-• .) 

Afn temoo clcJ.le o• ricmentos que o .Ja mnifi c.1 m, ·lim pem ol-o da.s incongrucn 

cins (!liC o emperram. ll'gisl•,m<M L>nlfol~n e e não dispruratadamentc e não tem amos 

o concur<o da inicieti w< Jlrlvoda, multiplicada pelo fecundo princip io r1a asso

cinçi'io, que, aliâs, se to r na prccixo ln c •·cm cnta.r em ·ben efici o da d rfofusão rlo ~nsino 

c ~on~equentr dcscn ,·oi\· i m~n to cco nomi•co elo •PA i z. (fl pnia<los . ) 

'rlrar aos P:ll'ticula1t'e5 a s rt .... ga lin ~ ela pqu iparnção é rnaba r a iniclati·vn 

pn:ticular em r un<lar c'>i'legios pela falta <lc <tim uolo que se .lhes clevr ministrar;· 

é larn o<m d i friculto.r o aprendi za do •e a cul tura m-édia do inte•·io•· 'iwas·il~lro, que 

ainda <; um de.;;c1·to rea-l c m oral, pois que a t<1nto importa obrigar o.' ,]jr~ctore.s 

dos collegios a rrnzcrcm seus niumnos - a cxpcnsa.; dos rCSJYeCti>vos pai , mu.i ta;; 

veze .... S( tn maiol'es p~st's. - durante se te nnnos consecutivo!'; e ooàa anno P•)l' 

wrio.; dias (apfliaclos) . a certas cida des, quiçá di" tant~ on le ha ja cstflbeleci 

nhntos Ntu iparados officiaes. :-.'e;tc pas.-o, se m e perm itta a •Ieitu.l'll d e outro 

topico ele ou1·o do Sr. Affonso Cos ta, cuja auscn cia, n este m om en to, .•lastltm G: 

«A creaçiLo do.~ equipa-rados se nos afi ;:·uwou "em prc uma n ecess iclacl e . E m 

um •pa iz de tilm an hn ex;tensão le>tTI to•·ia·l, sem ofA ceis e 1lrocn.pto.~ me- los d~ com

mll>nlcaçil.o em todos os senticlM , carecend o d•e 'facilitar o mais pOI'sivcl a todc~ 

mundo oo conheci m entos mais ut ls c preclsas que a instrucçã0 do 2• g1·áo mi -
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::!St!.Xl, quanjo o Governo não púcite ma ntc-r eon cadlU c i dad e u111 i·nstituto n1odclu 

df:ssa ca tegori-3, " fundação de gymnas ios di•ri.gi<dos por particu lares ou associa

ções, eq uiparados aos offi ciaes e su•ieitos á directa .fiscaHzaçãQ do poJer publico, 

PO,.. .asswmptos mais importantes elO ensLno, é un1 dos mais po:lerosos l 1nstrun1cntos 

dte ci vHõzação e de progr esso . :\a vigenc ia do raglmen Instituído ·Pf)IO drcre t o 

n. 1 . 075, de 1890, c rcan cl o o 'baciln r cl>a cl o, obedecCJ1clO a uma srriaçã,o os estudo• 

€4t:CUn(1a·ri osr que tcnnina·riam 1J~1o exan1 e ele m a clur".eza, t itu lo que ha1b ili tavtt á. 

m<ltrkula el os curso~ su.per iorPs da •Tie.pu,b.!ica, a. /C,C'ltMa d e c/;a eq uipa•raçcio e,.a 

urna OO?Mequ encia ·nat1t?·at,, ine·vitave l. 1)?·ecisa. 11t-e8mo., aji111 !LC não se t01·uar a 

?'ejlli'?M' ULVI VEXA y['ffi aos qnc nâo se C?I•Conii'Ct-sse?ll ás jJo?'tas do 1nst'ituto 

off1ci.o7 .. » 

~ão são cstn s a .s V~'l'Llad('i l'l:h~ jn1f·!Uiencltui do nos.'So il:11r i o, a qu e S. FJx. se r~

fl.!;~ etu sua ICO. nclu~.: ~LO , C\' iílrn t ('rn enbe tfôra dn·s premissa.s? 

:vrn s, senhor,, , 'eria tole:ma su P·pôr q ue os co·IHeg io' equ i parados oflfi clacs of

Ü'reclf m , só por ~c.~·em officiacs, mcl•hor cs guranti as ele se ri eda de e de severiéa elc 

no '<"n.sino. •Quem não sabe que ncl·lcs muito pôde in·O!uir a politicJagcm: a) na !1)1'0-

vi~ão 'Cl~lB c:ldeira ; b) n o pror~"sso elo~ exam í"s; c) na ob;.;e l'vancila elas leis pe

·lagogic.ns? (M1,i /o v em) . E qual é o pif ssoa.l ·habilita.do act hoc que possu em os 

F.st~rlos, que não tê tn 1estnbe.Iecin1entos n-cccssarios á formação d e pcd~, ~~og·os , oc

Cl'l'Sf'cn-õo a cs tn lacuna n. fnltn· de ren\un cr·ação sufofici enbe c ni ntde.. a falta âc cn -

tlrnulo p ru.a concu•'r enc ia com os p11rticu·lares, ao vei-o do pensamento elo projecto 

r :u c:eba1c? 
. 

Dil·-n1.Je--thão que não se in1pcd r o e ns in o nc\s collc-glos pa•l"tlcu!al'r . ...:, cn mo Ft~ 

ve ela ·lie ttra i do projccto . Co nvEm cliXCI' qu e cu I'Cjo ('<11 ta l tloi<'·POA ição u m JW

ri;; 1 p t cla.gogico . Aqui per g-untarei á i llustr:n1a Con1n1i s.~ão : 

iVnle.m as mêdiaR ou as notas 111 1?nsacs dos allu11nDt~ .l ')s eollegios partlcu :a 

r cs pnril o.c; exurn t s el e pTomoç;.ão au ê.c sé-r i e, fe ito:. n0l3 ~ ~)!!egios o·f1ficiaes? ... 

Não v~io n<: n hum m embro (la Commi,sã.o qu·e nne po~sit eluc idar. 

O Sn. \TALOl S uE CASTRO: - IHa dous presentes: L''.l e o Ol'll<lol' CJLI 0 c·stfL 

na tribuna . 

0 \SR. ·PASSOS DF. :111R!\.NDA: - iPcrdãO, Nl [t\lolle•i \le CO'I.Iego que me p uel0RfiC ei~I 

Cidttl'. Concordando V. 1Ex. co mmigo no que é pel't inrn t e ao rc.gim en é.a equipa

rac;ão, qu e ambos propu·gli. anlOS, ê be m de v c·t que a•nbo.:.. prC'c i.za m (kC; c. c-1-mrec i

n··ie ntos sobre CP r tos p ontos rlo p·ro<j ecto , qur Y. fEx. cabe mui bem co m o [o i as

signa<Clo. 

·Ca irlo, ,pn.ré 1n, ou e ns not::t:'i a que alllu clt n~io pod·cm \'a lrr ~)at·n os <"'XAnl<'s 

~::er ia• clo::.:, pO I' f!LH' ~<"' Yal-e:'ih('!11, Q .'-: co lJ eg ios partilcu~(ll'es SN'i.nn1 outro~ tnntos equi

p;d·ndos C:c facbl ct qni.cl e'mJ st>m as .ga ~t·antie. ~ dn fi'sco,Jiz«ção. Mas Sf' não Y~len1. 

'1 ·'"111 podenl afCirma r qu e os e ·tudoo foram {r i tos scgun~l ·o 11 série c no temp" 

neccs,;a•rio du aproveita m en to? .Qu em poclic l '{t. gft!rantir que ~lles não fo r a m fPitos 

~11 un1 ou douA mezcs . p eo1os pro OClSSOR cn enbl ·<'s rf\Jp!clos c 'fugnc e.13 tc1 os ('-Xfilll l'S pa~r

C'ellaclos? QuNPmos acabar com es tes c elrixnmo,, na 1)l'Opria ·r cform .A, a s0me.nte 

{J llll os 1fat~á rebC'-nta.r e !florcs,cer C:. 'e 1:ut·uro. 

o SR. TmxF.TRA 'BRAl'.'DÃO: - Ouvi d izer que V. Ex., ha pou co, Pl'ocura'' a 

um m em·bl'o de Comrnis são de I11strucção IPu·b•Ucn . Não é y. ·Ex. •um cl ellcs? 
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rÜ r.S·R . PASSOS DE MIRA NDA: - J'á respondi, 111eu CG l'O coJ.legn. ~."'Jes tJe a ss unlrpto 

de equ·i~Jaração, não me entendo bem com as opiniõ~s d-e muLtas membros da 

Co•nmi;;:sã,o. Para este.; en quiz a,ppe-lla·r, l'lt•ceando de miJl•ha pa·r te ll!1g·um erro 

::':e int-erpre tação ao projecto, (!Ue verifico não terem cornmettido. 'Volto ao q.ue 

ia dizendo sobre os collegiw ·particu·lft.l1€S. 

E' vrccizo .q_uc no !'c-gu\tmcnlo dt1 lei que votar~110s fique consignado que a 

fiscalização seré. ·fa·cul]tada aos cl ircctOI'CS Ide t ll!es e,;ta'belecimcntoR, qua.ndo a so

licitarem; e a inda; se contin.uar em vjgor o AI't. 27 c: o actual regu,J~amcnto do 

0ynl ne.G1o, é necessario que, no regu!larnc.nto para réxecuç~LO C:a J·.efornJ.a, se esta

tua que o exa me de conó unto do 2• Cl'C·lo oõ poclei'á . cr oprestllldo tres H•nnos de 

pois de •f-eito o ~xam,e d-e con junto elo 1° cyclo . E' "-<>Sim que se d•á na I.ta lin, cli f

ficult<lHilo açot:amcnto na obtenção elos d1plomas pa·m as >eat'I'Cit'AS l·i'bero es. 

,l·ens o que a.os coMegios lJtll'tl cu lares se cl.cv.e conccclcr, d•t<Po i.s d-e r-egular tii'ú

CiJüo, as r eg.a,Jias <la equ ip~ração: 1é u1n esttm·u·lo, c :Un\ prem io que B·e ·fn•cult-:'\. aos 

que •bem ,;e des~mopen1harem do cumpt•im cn to Ide dever-es que enten dem com a fo•r

mac.ão ·intellcctual c:e .nossa mocidad e . Porq•uc impeclLr as -equipat·ações de >futu

ro, qua-ndo 0s abusüs das a ctuaeo proman,lm menus de llas pro,ln·ias que ela noss a 

ll' gislacão pcdagogica in•congrucn t:<e, cJ.a piol'herltt da .fisca'lização, da inercia elos 

Gov~J'll<JS? IS-e es tes têm cruzado os h raços diante ce a-b uso . ., rê·la-taaw H·bé por tle

lcgaçõr-s cs•pcc ia es, se tol>e1'tt m l'iscae.s ·relapsos, aH>ás empregados dem-ls~iv eis w t 
11 u.t'll/Jil 1 -con1o prete-nden1 offe recer g·a·ran tias <l e atproveLtnnHm to, .pen•h orcs U1e se

rieéade no ensino of<f'ici(t'l por pa rte do ·E - taéü? Decla·r ada a bancarrota da [iRca

ll7.ação, não I'~ .•cguran~n na acção gO>VE•rnamenta·J. (Apoia.clos . ) 

l;a ·o ).H.'nl cu r iuso ele ac."um i.ni.slração iJhligcna: os tGo vernos nbren1 [ atl.Iencia dOt:i 

ri·gores de uma lei, que .el'l es j•á.ma·is executaram! U'orq ue impedi•· as ,eq.u\,parações 

de fut!.tro, qud·núo são ·conservad as ns presentes? L\~ão fican1, ar.;.-;imJ OD col•leg-io.-:; 

cc,uipara<los a<:! tua.os em situação ·ver,iad l'i•ramen.te •IJI'i•vilcgiada em relação aos 

collt'.~ iu.s .Particula r-es qu~, por\·cntura, ernana i' C' Jn ~ es ttl nrfonna ? T a.l privi,legio 

não seré. •um meio ele estiola r ;t fundaçã;o <le ou tro.~ estabciiEcimentos, que ·veg eta 

"'ão em in'jU6to -pé de <lcsi•g.ualca:de mani>f-e;;ta? -E' cxquisito, seruhores, que em 

pngtt c u castigo elos tão d'l'ca·n t'aldiQs a'busos d e agora se quclora cl·a•r o ,premio, a 

~ecom•pcnso de um v{' rdadciro ,JHi vi·legio '])a·r a o fu tul'o (Apo iaà.os.) 

A i \J.u.• traC:a C'ommiFRão tem confiança na fisca.Jiza.çãu, tal qual >Vem es ta 

l>eolecida no projeoto, m ed irrntc os t:td<litivo.s c aa •peCLrl iaridttcJ e,; que o regulamen to 

da a·cform a estabelecerá . 

'l'<lmbem eu nutro conf.ian(:O., desde ·qu"' al'n·s tcm os os fiscaes da exploração dos 

coHeglos e <ia po.Jitiea-g~>m nus E:sbados, !desd e que o.; wlte rnemo,,, ele clou s em 

dous annos, pclas diversas ctrcumscripçõcs •pcda•gogicas ··m que se vai dl-vlclit· o 

pa iz •para este mistêr, desde que o.; ,;u•bm-c ttamo.s ao Consel•ho de Instt,ucção pela 

nomeação c por informações ou :·ela to rios rrmi.u-dm:los e minuciosos. •Mas, Si! uma 

fiscalização tal serve ele .ga rcmtia para os colle.giw equiparaê.os actuaes, orfi>e ia·es 

ou não, requer a ,Jogica que tie diga que tambiem ,ga•rantirá a s equ i•Pil>l'açõcs n o 

porvir, >perm!tticlas depois 'da lei Ida r.efo'lnn, Se · a ques tão é el-e m a ior numero 

ele fiscn.cs; que se os a~mentcm, tendo em >Vista a maior d \ffusão do pn,,\·no no 
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nrasi:. Se t1 ê.'-'Et'.iP é dr outrol'i rcquisitt1G n1ais ri·gorosos para u conOê',-s;-lo da~ 

<' JUi ra:·<1ÇÕ ~, que .-t·.ircn (•l!es. estabilecL..lo:'; no n•gulan1 •nto, elo vaio -da autoriza

·<;Io do 1 rojecto. 

-''" iio C'SQUPÇa n1o.s. sPnho:·r:-;, que o Estado precizcl di--"~M1inar o ensino qui\:.! 

;J<tra tnl objectivo, são in;;uffi<?ien.tes 05 el<'<uentós ele qu-e elle <lispõr. •Ha pe<rt,, 

rle 80 an no .~ ~ntn_ ... ,gámos :l instTucção prin1a·ria. á~.::; tProvincia~ 

t1os c :-1inda agora sP cuic~·:l e n1 subvencionnl-n.s ou a~uxi-lin . l-os ,para ü J i-ff"usão elo 

.. nsino do p rim.c :ro gráo! Quanto ao se-.::! und<tt·io, ·ccmt'Cc·nlOS pc:o !PoclL'l' C entra1 -

lcm l83S foi fun .iaelo o <.'ollt•gio 'D. Pcel·rn JT, elt'S j obra:lo mais tar-~ .- d e J860 P. 

l~·70; pOl>uia, então,.:~ C:t~)ital elo •paiz ele -100.000 a 5GIJ.OOO hlbit<tntt',;. H djc a 

J)opulaçãc pal~so u ao clobi'O, sr~11 Q·Ue nu.gn1C'ní:tlssc, na devida '})'roporç;ã.o, o numero 

r.os e:;tabel·Ecin"lento nffic~ars ~f·cundarios. !)7os 1Esta-.1os seria C'3tult i cc pcns..1r 

-iJUe el ic·."" hã.o de ·-cr n·Jml•rosos, no m ot:m ento em que o Cong rcc~o Yüi '\'Otlll' auxi 

: io~ •!Ji'l l'a a in..:trucçàn pr:rr..:!.ria, que a cllcs incur:mb ia pt·ovcr mais cliffus:•vllcnente.. 

·U ~? nc:;illc- s u pcrifll' , r·stt--. - vt,~ b('m o co·nhecl'is - é tninistrado rm v ·ar .. Hciros ve

.:, f·s, ·baidos ·dE: LUclo. d€Sd·ê as inj j S'pen:· ~;L--.i-.; con-...l içõrs ·11ygieni as até aos ncccs 

.c"<l~· ios utcn.5i\ios pa : ~1 o c'-·tur:.o 'Clus sciL'nciars e.o;pc:i~H'S. l'\cstas cond ições, her:a 
co n dcn1na J' L' 1..:-:t iz a ~m 1ongo estaciona n1pn to, se pn ... tend·~::s . .;;emos en tr-eg;vr l ·ó 

JiiCl1tC á.-; forç fl s govrrnauH'ntaes a instrucção brasileira. (ÂJJUi·etclo . .., .; 'lnnilo bem . ) 

'Prec izo se tc·rna, pot t::tnto, que recornunos á inichttinl 1>rivu-'!a e que tanl 

l·L'IITI a C'stimulC'nlos ccn1 e:~'mC'ntos de vid:t e clP expansão . Ora, b:tü FÓ te-rá fei

.f'•J<:ia, dand0-SE"-lhr. protecção n1ais ou cn eno5 id·entica á que se conce-de aos co!

l1•g ios governath·o..:, 1' 111 f::t r: e é.a extensão elo t.crritorio, das cli(•ficullacles de ~O 

eonl o~ào1 da dC"f:cipnc:« :]P pe.':isoa•l idon-e o, d<l ·insuf(iciencia pecuniaria das fan\,_ 

!iacS •i.:rasi'!-tiras, da falta le esto.,bclccimL'ntns p:·opoP: JOna~·:s ao pt'\\ j)nro da tota

li.liadc C.os joven!S ap.to.~ pn.ra o es tudo e a cCOG111110d..ados ás nec25 ·dd :-ld0:;; cvolutivad 

<1(\ Ci.lltu·ra intc·l:Pctual da nação . Importa não ll:ll'(•.no.stl.lbar 1os qu.c 8C dã.o a•' 

l{jli:-;tér d(l e:1.~ino . tPndn r'=11 \'ista u m ideal .supt~.: n1o, que não dev c. n1os ·bitolar pe la 

l:!'<l\'('i;·n commt:Q'll de .... inlPre,.·Rcs c-go i€tüs; n1onta não -ê. uvidar !dos no br L·s t•tnprc 

lwnd imt-ntos, 86 porqUL' e~l s se apre5ent.::-.rn e:;upcriur0's â~S co.nccpçõt?.s ·-;: st~'(\ itas rlo~ 

llllSSOS tno ldP-!'\ '}JIJ! i ti ':. 1 .R. ( .Ll}JO ii.Ul OS. ) 

S·er;.ão que. não ~6 con1 a cliscr!c.ninação, n1as blmbL'lll com a :ibêi'dad-e de cn 

::.ino t-ntcnC:c o rPghnf"n <l c. equ iparação, sobt·etujo, no no,,:..:o p:-liz. en1 que, 1 c

g·unch) l"l C'xpre:-:são elo p!· t.: c!Hro Sr . Ruy U3nrbo~n - (( ·:1a uma opp :·,.ssão at.he:sta 

j!!t.: se abr i f ·J. ...;ob a :1 ypo.~ rish1 de uo1 C'S;Jeciuso lilbcralistno, peln fal.SPt..lmC'nto do 

·('n . ..:ino lc·:go» - pTaticado, C'ntrc nós, en1 t' .. e:1t iclo (11Uito oppfxüo áqu ... lle que sa

twnlos pra ticaol: o na X o r te- A tnerica c na s~u iss:.t . 

tlfa tres concci1os rn1 CJU·e se cHv i rl e~11 <.\:; op iniões ;e os pub: icist;ts á eer,ca lia ~ 

fJnC(:ÕC'5 do l~st~u~o no tocante ao ens ino: o conceito de um !E l·Üaclo profe;::rlor uni co . 

·~:nponcto idéa" c s~'StcnlA.tS. repudiado tpor eocm p·lcto, H11 nossos cl i;lS: o conce i!.o 

·1lo ensjr.o li\ re S.C·!TI ing<'l'Pncia algu n1:1 do Es.tado
1 

que é o ideal P~"'clagogieo, n1as 

-Lc ~111possi\·e1 acc('itaç;ãn no · Br\'lt:-:i ·l ~ attcnt(H.; as con d ições n1·t: no . ., seg ura s do =nosso 

meio social c de nos a mça; c o conceito 'elo eni;;no ·Jivrc ao la lo rlo ensino offi 

c ial, (Jlli! é, por emquanto, o que elcv-conos adoptar, sem ·prcjuizq <la nação c ela 

libcrc1arlc . 
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Que o Estarl••. pois, C.ê n i m pu~so, {ornrça o n1ode~o . zclC' H O·r.1em . f iscH:izl' cr 
t•ffieacla elo t'nsino minb:tr.::tdo na nação, mrJs srn1 collidir com a.- 1-a~.:.rada"' Jibe:·

clachs do inJiviJuo c ch familia . 

E' ·princ ipio as:-c:nte -e i n ê. i scu tiVel no nn undo a11ocl~:rno . qul' a P-luc~tt ç;ão dn: 

prole pertence só c intl?'!groln1cntC' ao don1inio ·patr'l'no. po is que do ,_: i,~.: itn biogl:"

nico não ::('1 pô,r di-ssHf'ÍH r o d i rrito do aJ)21rfeiçoaml'nto da esp ·c iP. Lrgis:·Jr . poi~~

qua'qu"r rc[orma que clifficultc ·~ · Jibcrclncle t.c·'t<• J irr i tn ê commdt r a·b>o~utn 

Ir.., a. v -úc justiça. 

lira, o projecto e m d l'batC' tnuti!n PSt(l l ib.;:rcladP., CfKllO o provou r<o !Ut'ntr

anenl f' o talrntosn Sr. Pedro :vr oac~p·r. O •projrctn só !l a~q tn i tt<' (<•menti -Hll l Pntc-. 

Xa y,•:·Jaó(', qu lé a libl'I"claclr? 

.s,'tn tt·npo.s fJU "JP'.'::t ll'C' Ífl.s SP pó ~·c . .JC'fi nil-a: lu O pod';:'r qUI' é d ad o Hn :~o n u:ar._ 

ou â. ~ocif.;:adP cl1\ cheg-rtt't'~ll ao 5PU fitn, p -e los m rios qur hntt"\·'l'tt'm t'scc':t:·do)) . O 

prnj(:' :·to facultH os ~lll·ios, n1n•3 faz t!nonopolio óo .fim. que o." n1eio..; :.:-,·C't.ll co·~l i 

mat (' conse~uir. isto é. a con[tiJ'içüo ·dos gt•áos, a inn'sti du:·.:t ~l1•s ~i.p''rnlíl3 . Pof 

rlh: :;.:ú tprá... clP ora :1 ~:a nte. valhnrnto o d iploma t'st..:- '7llpH!": a cl o e buro·c- t' ·1tizad o, o 
que é inacl~1is.si\ e~ e ronr:ra ~ictorio. qu.1n:!o !SP :H't.•::etH.:r inst'tuir t:m 0:1sino li\'l'P 

ao ltl1o do ('llki•t"!n of[:C'ial. l.:"sn não é li rt·dad~ l~f' ·t n.;inn. d i re! r:J ao •nru nnhr·' 

c\1lll'.~vt t' v rlh o a~nigo Sr . .J osé IBonil'·:tcio; 1..::-.o é da·r an en.s~no :JoT mf'nagrtn IJo 

t ~.'I'L'i iodo do tBnlsil. cnn 'C'J'\'a nê.o-n sPmprr ~..:oh e>t.::sto ·ia. forç~ tvln-o r· \'OI ta·· :'r 

pri~ào t'lll dado nlOI.l.1l <' J1lO. (A7wiado.~:.) 

.\ ·libPr .1 nd e do p:·njt•ctn l'Jll d ebatt• sp C'llrlllilclra n1ui bfo t no ff\ITrn·:·.o con

cc~i to tlo Sr. .\ n:t to I C' FrH n ·p, a -:;:: im -expresso: ui~Ó5 quct~t 11103 a Vf'l' ~ac~p:.ra libr-r. 

<.\tth•, nqur!h1 quC' nãn nclm itte outra ·l!bp rdacle contra nó..:>> . . . 

n /.._,H, PASsos nE )lJRAN ::JA .. ou. na bL-.:onha fól'J nu:a de FPr .. linn:1d· Bu is-

Sí*D, ar~:-: im ('X•J)(lt~tn: (! L(•gislc::nlOS a Hbrr.~aC:·e \'('1\.iade irn, 'Qlltlll ' lo ·2~.tabt':('Cl'.:110S \t' 

no~st clespoti~a11n prdagog-ico)). ~ até ao b111·athoro do St1Cl'ificio das nl,:tl..; ~n·g J·a

clh~ Jib(:-rcladt·s. clr C'n\·otta com e~..:;te~ l;<ll'H5o~os ra .Hcacs. rtrlou a F'r:lnÇrl C:.c 1 sr~ 
p::tra cá. Pena é que em to! p:tiz se fo~s·e tão ~..;ó insp ir-:H· o ultitno cn~l0ga 11 qu1· 

n1e n'ft•ri. a:iú:-. Ulll e·qlirito libC'ral. p;u·li'l.ment:J.•r ·llr J·Jciro do 111 r.nr glor icso do

.\ndr3das. PorqJC'. ée par com iFPrr~· r Snu!lt.l', não allu.clio S . Ex. oo ino!·v i_ 

~~avc·l t:\Iontalenl b~ rt, o arttuto do {~ns~no livre ran _EOrançfl contr a o cle·-3-pot ismo u n i.

\'ersit- 1 io Jlí-t·JH•l{·onico . accotnnlr•ttido e clerr~ado por sua E'loqucncia hoclll'r ica, con1 

n acceimção d:H lrL~ Fa!;1oux, dC' 1S50, leis ábias r moJclar-e-3 que até ·hoj e vê~·,1 

f('CUtlt.~·anclo todas '.lA insti t uiçõC's p·Ed::tgo·..:. i cas do·5 paizE>.-; a :J i;l:-ttaclos? Porqur Ii1L 

nwou S. Ex. aprna:-0. SPm a anenor cito.ção. :t g randr e s~··mp at:> i~a l'~gura .. :: .... 

I.aC0l'llail·C'. <ra p.l la\Ta cnais fecun 1a E' mais tt)h'I<l ntc da 1Frnnça no ,..:eu tPJnpo)l . 

. ..:('.~Uitdo o ttstl·mu.n'l~o insnsp('itn C·t? 1Gu izot. · n o discurso cctrn que o rrcebPu 11~ 1 

.\f'.1ÜC' min · :F:-:1n I'Z.:~.: 1PorqllC', d e prefr-1·enci: t ·á lF rança, não e:-.collwu S. Ex. ou

tra~ noçõt"S c:ulta.s, e:rcmpli gralia, .-\ustria. rnglateTra, Suhssa. ' cl-gica r as cle-

4llf\hs, qLh•, no tuc.ante ao l'('spcito <\a liberdade, olham hoje lJ•l.·rn a 'Fra.nça co n\o 

.,ur.·m olha ele cima para baixo? 

O Sn. :Mu:t.r.o :.\IATTos - :Muito b~m. 
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O SR. PAsses DE 1:.Vl1 RANDA - Ot'fereccndo ao proje_cto emenda que !i.bcral'z:l 

a equiparação Boa particulares e as."iOCia ções, een1ato min h as con~ i ..a •e:ações neste 

aB.s u mpto ccnn as .seg uinte~ pala vras de u m lh-ro pub1i ca:o em lS 7. mas que 

t em ainda hoj e tod a opportun.i cladC': «'N a es.p hera 1flo en :- ino. co mo nns demai s 

questões socia us . ·não devemos clrcnittir ele nós a g rande [orça da i :üciatiya incli 

,·i d uai, centuplicada pola as:;:o c iaçào. p a-rn conrifl. r a.penas c cega m e n te no poder 

elo 'Estado. _-\ ' in te rvenção .~ es te oppo.nlu11m o a a cção e-q ui ilna do:n c fccunds·nle 

ela e3pon tancicla .cl•e incli viclual. Sem a. v italicla<Le dct .. • ce!h•l(:.: 01'{/anti.co.s. o C01'po 

~ccia l.~ como co?'Pú ani1no1.~ n~io é ma is 'ClO qne 'lllm cada·ver S1 t-bm.ettJao ao 11Jl'OCPI·>ilo 

de {)Wl't;o.n izo.r;âo . . X(' nhu m a ,su1n pto é ma i-; d igno d a con\'--c•rgen c in dos l'-Sfor(:m> 

do .:; brazilr>iro·.~. O pu t rio.ti sn1o r cflec ticlo e g-ene.ro::; o,. aQuel! e CJUC s a·b e in1SIJ i1l'H r - sc 

n os ve:dad eirn:-; i ntcr ef:scs do. •Pn i z, tP m nclle um \·asto ca n1 po de ma 1üfe~tação. 

)Jas questões C.e t'l1Sino t odaS as C !H S.S f'~ Sà'O intC'l'C'~·aclas e d C\'C't:ll e m penhar- ..;o e 

:'-·-eriatnentc pan1 'con\9Cgu ir a r ealid ade cl <'s tn asp i ração comrn u.m" f!U C' a todos apro

vr i ta. Siga m r-s o ('X.e in plo da s nações c u ~tas onde o e~p Lri to de inic iati n l, -sccurl _ 

da d o p.e.! n p.rin ci·pio de asso.cia.ção, t C' m opernd o yerdadeiroo pr odi·g i os:.)> O livro n 

q u e m C' r ef iro é rlo S r. r.rwrq u ini o ele Souz::-~ Fil ho, i.ntitul a. ~ o - En.qi?w Tccllni.co 

a PToji:;s iolto/. 

,Sen.hnr e.·· . o prn j ecto cc11 dt>·ba te apre~entH uma lacuna: in .'H ituin d o lou vn\·cL 

n1 ente d o vs c.rcl o · dr estu çl <'s F"-ec un C: a r i r ·.~. o p tknP iro d os qu::h'•3 dever á fornecer 

uma b::t!-l' CO ill!II Um cl .: i ns tru : ção a tod a~ us cl asse .. .; soc ial's . nada l rg isla para o~ 

a: um-nos C)ue-, sa hi 1iclo p.r epara.dos .d o tprim eiro cyc:o, nÊLO t\'em onde dHI' cultivo 

tnai o.r ao :-cu e:;;r~ iri to. ·por falta de es-colas apropri ad as ás di v:e rsas profi sõe~ q u e 

pretendarn rxP:C'c· r na soci r· j aclr . E ·m 190-1 , pergunta\·a eu: tc~rrja mi sté r provarl' 

a uma Cama ra 11:'-lstrada c patri ot ica q ur o conjuncto ele sc iL'fli .)a.3 e artC'," qup 

formam o ensino t echni co , c t:azem o c.on.:cnrrciante , o i nJu:.:trial ,. o agrL.ultor f' 

Rt ê o simplr.-; operaria, é o que mais eli rcctann en te concorre· pa ra o ptogeesso eco

nomico d p<Jiz? Nü .. o consti·t u cm elle3 a outi o ri a da noss.a p()pulação ? }\Tão r ppt·c

sentam toclcs P lle.~ a s ch.H·ses co pe-ra J ol'as e1a nessa riq·ueza pub ~ica? ::..Tão con.·mb 

;-;t::t n c iam as forç as procluctora~ -da Nação ? E q u e é que se ha feito el e se ria . CC' 

util , do pai ti c u~arm0ntc benefl co em nosso systec11 a ·de ens in o por cl asse.:; laPs. 

afim ele qur cc mprehend2n1 a sua missãn 1 com h eça.m os ·sC'US çlc\·c res. melhorr-.m n.~::: 

sua. con::l iÇÕL'S n1 a t c r iaJ e m o-ra.l, e a ug m en tem a ·producti \ricladc elo t r aba l·l: o em 

"V r ovc ito propr io r do Brazi l ?,, 
T a m bem te ntei pro,·nr naqucll;t época QU e «in s truindo, ed u can do. dcscnvol 

vrn d o n p tidõ e~ .:- ac tividaCe.:; que quize~-srm exc-rccl -asl fo rtificar iamos o nosso 

comm er c i o,. a:(' n taria mos a qua~ i nenhwna i-nicia t iva ind i vidual qur po.-:,.suimo• . 

a \·-igora ri an1 ns a 1111B:o:a incl U=" tria na sce nte, daria mos noyos c m aia fecundos eh'

D) Cnto$ á nos~a a( l'i c u ltura c a.penu·i aol\Os a ssim , d entro ele breve l>l<PSD ·~c t crr.po, 

t.una revo: u çà!o sé ria c cfficaz no mundo do tra·balho na cional>>. 

Lembro-H! €", nut rosim
1 

ter dito que · <~.nenl só cl r. protecção prr1· taxns nlfat~tH· 

gatiHs altas . nrm só ele cted ito u.g ri co:a r s ubsrdios outors d.evC'm vi \'C'r r -mant<'r- -: r 

a ind us tria c n a.g rj cultura brazi1le ira. 10 1prima cial aux ilio
1 

a ru.n clam ntal coadj u 

Ynção que lh C' h a v em o.-s de ~minj~trn r , no meu mo--jo d e pensai'1 consis t e n o (l U<" 
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,·i scera· mentc se entende c n11 uma c outra e é a vu lgarizacão da::; le is gcracs que IH'C 

sidcm â. transformação da matcria, o con hecim ento das le is ~cientifi cas c econo mi 

cas que regem a ma :: h ina industria l, o anniqui la mento da rotina, o ccmp!'cgo de 

insbrumento:,; mode rnos e apet·feiçoado;;, qu e trazem economia de C<S·fo rço, de t empo 

c de capita:l>. (JI11t ilo bo11; muito b em.) 

'Continuo a pensal', e cad a vez em virtu de de convicção onais arratga.da , que, 

para vitalizar o nosso tJovo, - que devéra .3 consti tue ma teri a t;>J i ma va.I.iosissim a. 

pa1·a os mais n.levant}ldO~":i com mettt:cne.nto . ..; - preci..sn mos diSSCnlin ar profu rlm cntc 

PBl todo o paiz c:Scolas ll·c:1nicHs 1p ro ~is ionaes, onde se minb;trc uma larga. e ade

c:ua..: a instrucção ngricola, co mrnerchll c: industrial, ele modo q ue a~ no\~as ge.raçõcs 

j10Y··n m melhornr e avo.lumn r a pro-Jucção da riquezrt publica. no pa iz . 

Do ensino tcchnico e -profissional se occupara m·, n esta d iscussão, os .nossos 

J istinctos collcgas Virg ilio -à c L emos1 Deputado pela ;:Ba•hla c Graccho •Ca rdOtiO , 

Deputado pelo Ceará, com abunda ncia. de conce i tos que v ieram afina-r com o que 

eu expuze ra, ha. tres annos, desta tribuna. No seio da Comm i :;ão cs f(}rçar - m c-hia 

para que foss-E'tm iKccita as t'Jn pnd .3.s offc reci:las por SS. EEx., si mão fõra o 

seguinte top ico final da \:\1en n•<;em co h on rado Ministro : «•D i;.pcn san-do-mc el e 

t rat<:n do ensin o cspecia.l con1 Rpplicn·ção imm ecl ia ta á la vou ra, corn:Hn c.rc io , in du· 

t r ia c a•rte~ - m a t eria cuja r egllllamen tação caberá, pela lei n. 1. 606 , ü e ,29 de 

dezembro ultimo, ao :Hinisterio da .-\gdcultura dou por finda esta exposição., 

O venerando Sr. P rc~ idcnte da R cop ubl ica, em :Mensagem des te a.n n o ao Con

grc~-<::o, fez vêr que o :Minis tcr io da Agricultura depende da insta l'lação el os sery i_ços 

q·uc Ih são pe rtin en tes c cnbre elles enumerou a CJ·eação elas esco las technicas c 

p l·on-.~i on ae~. 

1\ão ll'P faço censu ~: t lpmbrando que, n este mis têr. tudo c;tá ainda por fazer, 

.rJesmo ·depois de un1 anno tl c Hua adrninis-traçà.'o, d a. q ua·l continuain a e- per ar 

::onfiadamc nte a.") cla::-ses productora18 do Brazi-1. 

Entc n Jo que o cnl!i ino, em todos o.:; seu g.ráos, em to la s as sttat::i .especiali-

'1ades, inclu ive a militar, constitui.ndo. co mo de ra c to cons tit ue, elemen to fecundo 

e •promi['\sor do :-;abcr. da activid ade, da •J rocl·u~ ção · c da cl c l'.esa na.cional, deve 

l'Btar en rcchado cn1 ot'ão ·~ e. um só or.gã'o ad m inistrativo, que lhe dê segura or icn

utç:ão .e systemntizaÇàO adequada . o':\"ão QUC I~O, entretan to, illVCI'ter as praticas at é 

l ll ll i ncgu idas, nem contrariar o ru mo que neste assum1pto pretende segu il' o Chefe 

o:lo Exe-c utivo, P Jll cuja prucl.encia e patli(}ti~mo confio. 

Já vac pnrJ, mat.. de duns 1-:. oras , se-nh o res, que cu fat ig·o a vos. a preciosa 

at tenção. (Nã o li7J C1'<1 d.o8. ) Tntn~bcm a,l-guma facl i·ga cu vou sen·tin do. 

O Sn. MEu_o :M ATTOS - !Fncl iga elo OI·ador pódc se r, mas nã!o da Cama·ra, que 

~l uuvc com prazer e com provoeHo. 

O Sn. PAssos DE ::v.liRANDA - Muito agradecido a V. Ex. Passa•rei a. re,;p iga r 

<) lll out1 os pontos do .projccto em de bate . 

. Hri para. mim que é de ·bcw consel ho incl'll ir .no pr j cto d is-posição taxati va 

,;obre o ensino que se ha ele cla•r no In ternato c no Externato do Gymna.;io ::-;J"a ~ i o 

nal. ="íaquclle ;;erá apenas lecc ionaclo o curso fundamen-tal, sendo o·bvias as mzõrs 
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qu e m ilitam em f1WOI' •d a icléa elo Sr. CV!i n isl•·o do Interior, rnzõcs ele ordem peda 

gog-ica, hygienica, a d mi n istrat_iva e econcn.n ica. 

Quanto ao concut~o ê ocioso t1 cmon~tra r á 'Cama ra que a .tenclcncia contra 

elle está \·ictoriosa unh·e-t·sH!mcntc. Aquellcs que o propug-nam se Cevem confessar 

antiqua.clos, co mo fez sinceramen te o pri·n1oroso espírito do S.r. !Pedro i\1oa cyr. 

O Codigo yigcnte elo en>ino j á a cnnitte a provisão ele cadei ra.,; sem coneUI'tiO. Ha 

u m m al, porém, no ent regar ·a ui·t:.i ma so:'\Jção ã inf.l uencia do poder publico. Todos 

sabem o que se deu ecHn o notaveJ proCesso.r Dr. Pedro de • imc icla Magalhães. 

Dous ou trc; mczes depo is ele e.ntrar em concurso com Q D r. :v[igucl Couto -

notabilidade que eu não p1cc iso -enca r ecer -, aqucHe sclentista, e m Cace el o; t\tuios 

cxiübiclos, ,foi apr -entaclo .pela Fa culd·a Jc de ·Ylcdicina elo Rio de Janeiro como 

cl i.gno e cap,lz àc exe rcer a ca~de.il'a vaga, ~penso cu , cem a morte do Dr. 'Fu·ancisco 

de Casti:o , ele saudo~'5a. llH:"n1oria. ·O 1Min istro do Interior de então resolveu o ron

t ra rio, EflllJ mcttendo a cad C' i Ja a concurso. Melhor se nne afigu.ra a di~posiçã.'o dO 

p roj ecto em de-bate a e-ste respei to, a quaJ\ copiando, em substancia, o ·Cod igu de 

Ensino (esta é a ·\·et~·5 adc, senhores), 136 offcrccc em rc.!ação a c~le uma dif(e.rença 1 

que ve 111 a ser: a solução fi nal so·bre a. ca1pncidadc ele ha·bilita.ç:ão •Pe r t cn _e, .não 

ao :Mi ni<tro, mas si·m. >lO 1 onsclho ele Instrucção. Todav ia ha na dispos.ição a 

qu e alluclo o defeito el e não .e;.ta·bclecer u ma dec isão un ifor me. isto ·é, o concurso 

pôde :ser de titulos o u de provas. Ora, as congrcgaç;ões, cu jas con1par.-;-c rias em 

ya L'i Oci casos :c teet n nw.n i l't'~tado pa,tentementc en1 favor de um ou ~e outro can

cliclato na provisão cla·s cacleil'a.s, pO'derüu.n resolver utnas vezes P em tcJ.aç;ào aos 

candidatos fa V'Oritos, pelo concurso ele tltutos, outras em rc1ação ao .:; candidntn;-; 

pagãos (·ri..so), pelo concurso de provas, ou viCC'-vrr.sa, segu n lo as cl i:::;cip: inH:-' 

·d ivers-a,..; ou as qua·Hch tões cxposi·t i vas -dos candida,to~ . Prefi ro o ~l .lvttre do nobn· 

.l\[ inist ro ; e.:ltendo (Jlll· de ora avrrnte o concurso deve HC'r cl P titul es ; n concurso 

de provas apcna,; SC'I'â aclm ittido por excepção. na imposshbili dade do outro. Acce ito, 

pa l'a provimento das cndci l"as do 'CIUrso sccu nclatio . o.:; titulas con:-.tantr- da .:\1.cn 

sagC'm: pa ra provisão 1d·as cadeiras elos .cur~o.s su~pc r iore-s_. ad mi•bto os t itwlos in h e

rcnte"' a.o ·l'E'Ig irne.n dC' ·liv r e- docencin, consubstancio a~ minhas idéas ecn en1en rla 

q ue submetto ao cr itcrio eles honradcs collega; da ·Com m issã!o ele Tns t 1 ucção . 

2\ão _..e i l' i é um contrasen~o m gs trn•ho por verdadeira extravag11ncin a con

comitallcia elo con:u r .-.;o de provas ccn1 a livre doce.nc i-a . Esta repre ;enta hO':c tlllll 

inst i tu-to peclagog ico d<' requis i to" t•.-·se nciacs e cHractelisticos proprio~, reconhec i :os 

em todo o mundo : subentende a e.;colha elo a.l u mno pelo profe;sor que melhor l.hc 

ens ina, ao seu criterio e a qu.e.n1 paga ele seu bolso, o ilntcl'esse do::. profr~sore,:;; por 

se us alu mnos. cujo mnior n um ero procura m a:cn.nça r, o Ct3tuclo acurado C' pertinaz 

em fa : e da concunenc ia -e n tre os que professam, o es t im ulo para pu'blicação d<' 

traba1hos P~"'S~onrs, CJUI' au(. mentam a fama c o valor dos respectivos docentes 

o cotej o en·t re o; trabnl hos ·Purbiica d os, o exame elo ma ior grão de aproveita mento 

dos a1u m nos , segu ndo os cur~:·~os que rrequcntan1, a ap u ração das . energia . emprc 

g·Hdas . ch1s espt~c i a~ i C·aclPs a·C.qu i ri clas, qu n ndo se tralnr de vencer ma is um posto 

na hicra rchia prdngogicn. qur n:.:si m f ica d ignifica:.J a pplo ·e3Cotço indh·idual c 

ga1ant i cla •PPlo ti rccin io. •Ora, f:C'nl~ore,-:: , esta:-: \':ln tagen~ e outras muitas nuc om itto 
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por a(nor á brevidade, serian1 diffic is sinão impossiYe}~ con1 n dualidade dos 

sy~tpmas: livrC' docencia e .co ncur~o de provas. 

O SR. nonRIGUEs DoRIA - Perdão, pôde haYcr concur.-;o ent1·e o~ docente>; 

liVl't;.....: 

~o SR. PAsses oE C\1JRANDA - Quem nega? ::.vra-i, o concur.-50, entre c:.Jes, será 

~~e titules abonadores de seu devotamento pelo ens in o, ele suas qUi] ,Jülaclcs oc<lago

gicns mnniff.-itaclas pelo e.-\ t agio que ell<.'ti viera m sc.gl.linclo, ele BcU.'! t:J·abalho~ 

,cienli[icos pub:icaclos e assjm •POr cleantc. 

O SR. HODRJGUES DORJA - iNão entendo assim . O Jogar ele profc;sor cffccti vo 

se â cli~.putaclu por t(Oncur~.o dP provHs publicas ntre o scloct..•ntes .ivrcs, como o::; 

antigos expo:-:itores razinm CtJJlCUr~o para lente. 

O . 'H. P.-\SSOS DE ) !IRANDA - Para rnim, a in .;tituiç;d'o do regimen da livre 

do<h.•nc ia den:' <Jcarretar todos cs J·equi'"'itos e attri butos que .lhe ~ão jnherentcs : 

é a :ivrt' ~uc,ncia allcmã implantada nos outros paizes cultos. 

O ~R. n.onniGCES "DORJA - Eu nã M'i allemão. 

O ~R . PAssos DE ) 11RA:-;roA - E cu .não ten.ho cuLpa clis~o. prlJ'ecenclo-m c que 

não ha ll('CCs i ~a ele de sH1ber ailem&.'o para propugnar o 1 egjmrn ela di\·re clo ~c ncia. 

Sl fosse neces..:;3.rlo, eu, que sou talvez [11"ai ignorante ainJa do {JUe o nobre t])rpu

tndo .no conl:cci JJltnto de tal lingua, não estaria i n~:ütitindo na :;;ua ncceitação 

L'nt ro mós. 

O ·Sn. norJHGUEs DoRJA - O pro.r ::;ser al.lr mã.o D<tniÚ' r . l'm con,·en;a com 

migo, me cli..;s(' quC' clle nunca vira na Allen1anh3. mn.!icia de n1 ulhcr. tRi.so .) 

O SR. PASS • DE MIRANDA - Pelo que Vo.;'jO o me-u c~timavcl collcga advoga 

uma cloct~ncia :ivrc indigcnM, ela qual, a fn C'u ,~êr, .na da se pode r ia e&perar. Ficará 

:=:. 8x. ce m a .. ;ua opinião (' eu ccn1 a n1inha. 

Em C!U'\ peze o pro! C'tta rindo intell<' tual, que ahi V<' mos pelo pa i z, contEJ.mos 

tu·ent<'lti perP..~rinos qur se dcdica rn â. .... cirncia em o1 elo da~ occupnçõc.s diarias 

ela ·luta •prla ,·ida. .. muitos a cultivanl acuradan1 ente, out ros :'ie to rnara m cspccia

listns. qu,... pocleriamo.s col.Jocar, co m lustrC', no lado •ilas s umtnidadrs Ctu r opéas. 

Si i:..;to ~ hoje t:ma ,·rrclacle patente, trabalhC'mOs para q u e xeja IIIH.Í.S bril-hante 

il l'llHnhã. Sem r~t iolar ou arr frcer a.; C'ncrgins c 0s .habitas intC'\.lectu ne:=;, é . neces 

sa.rio que :-:nibam 0.5 estudioso::;;, ele antccnà'01 quac:; as rccom.pen:;a e .honrn que 

lhl'S poclPnl àdvir em consrquencia dos rstuclos fe itos; quar:;; as provas deten1li

nadas ~ uniform~" que podem leval-os ás cll!theclras do profe;sonldO su p0rior. ~em 

surpresn;; de criterio julgador c ;em favores ela sorte Yária. 1~ justamente porque 

(1 gHbinrte não basta para f1azo(lr um bom ·professor, in.stituamos um 'reg"i.mcn e m 

(1ue o futuro l-ente aprende a C'nsi.nnr. em que o tirocínio no ensino garante o 

tH"Of€.·:-;ai.• bC'm . 

' enhot E'~. nf'sta cli!'icu ..:;:;;ão , muito sr fa·llou e rnuito se dis..;c com r e-spe ito dn. 

a ulonom ia d innctica. lVIa , s i tanto dcvrmos preza.1· a. cl·ec isões das co>ngre;;:açõcs, 

vl?m .muito conforme Irn1'brar a manC'ira ~)ú r que ellas ;o:c tf'e m ~man ife-stado ncercn 

ila. livre c!ocenci3. 

Xe<te flllR'O, qurro rdrrir- 111<' ao ubstancioso e frstcja<lo lino elo Sr. Pinheiro 

Guinalrãe:..;, a qucn\ ocmitto ('n .... on1i0):; para qU(' não se prnse que c.lle c cu fazemo.s 
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parte da t50Ciedad·c do e:ogio mutuo. O tal entoso pr.ofcssor do Gyn1nne:;io 1 com tal 

J:>o.n clacle a i1 uclt\ por vezes, a min1, no seu 'livt·ú, tecentemcntc pubÚcado, que 

J11uito espjrilo n la•li :1 icen tc (ri.'<O) pojeria su~·Pt'itnr cl P minhas pala\Tas atbonacloras, 

em r c: açâ'O ao :-:pu con scienc ioso tra•baJho. Cu ido , porém: que .tl i,nguenl contes tará 

.que o livro - <c·O ens ino .publico)>, - .st'lndo CCt11'Plicaçã'o de ·bOnd .:tr tigOt; c cri ptos 

tJO Jo1·1wl el e Co uLtn rcio, fo i J)l'·lo seu autor a ug.mC'ntndo c d e~en vo:viclo e m \·a l·i os 

as .. \ :nl p tos. a:.gu n~S drs ctuacs L'.-.;g o tou, c tambP~ll (JU I?. sendo l'L'JHOclelado c u1 ce J·to .... 

pontos ao ,·eio das piniõe:> elo .nob re i:\1inistro dfJ Interi or, b:tsta t·ia po,· ~i sô para 

ju.,tificHr a r l'fo rma , ora em •Jc bale. (Apoiados.) 

Depois ele a llu,ão ao pl'oje - to de Unh·ersiJacl · ap 1e.;cntado Pelo iiluslrc IHO

rc.sxor Az 'Vf'd•o So Ct·2, no qunl Ye lll instituicl a. a livre do ... c.ncicl, escreYc o !Sr. Pi

nh ei ro Guinlar~L('~. á pa•z. 211: 11 A nossa Facu lda d-e de 11Pcli c in ·~. pelo \'O to u.IulnimC', 

-<lCOlheu a innovação el e s-e u i:Justra cl o .collega, que encontl'OU mo apoio do profcs.--;,or 

n.ocha Faria, autor elo parece-r
1 

um elemento dC' força . Como s e clc n10l'l:l f.:SC n 

conv er~;ãn elo p rOj f"cto cr.n 1c i, o professor ~Iigu 01 C outo propoz á 1Faculdacl e fJUe 

J'equercsse ao Gove1·.no a fiJ)plicação ela medi da, pelo meno . ..:, á:j p::;cula :; de medicina. 

Ning u c m tL'l'á a ousa·tl ia dC' insinunr que :Ro.:: l1a Faria c 0.Iigucl Couto «1110\'C't: ll 

gucra L· a os co.ncu r sos po r t e.tl':OI' ela::; provas pub.li cas )) . O Gymna ..;io Xncional, a 

F'a culd:Hl e lle llir~ ito do :RC'cifc, a m-:scola d e I:Vlccli cina d a. J3nhia approvaram tam

bcm as iclêas co ntidas no projecto ele Uni v<;rsi cla cl <; e, pot· issú, a modif icação 

l'C fc r r.ntc á. en tra da no mag istedo . • A,.. E~coln Po~:ytcchnica elo Rio ·le Janeiro, que 

não o acceitou , tun sido, na pratica, a que tna i . .ti t r n1 exercido o direito concecliJo 

pelo cocligo achwl de clispen>ar o concurso. Os D1·s .. -\ -arão R~i.; c Otto ele Alencar, 

sem concurso, for am cn1 possaclos elas cathr-clras de que srto ornam entos .. \ntcs 

..:1clles . muitos ;C',ntes entrara m ·pnra n Escola e m .\'1ir tucl.e el e conc u r"'os unin;ssoucs. 
q u cOtT .<pon clem a uma verdadeira escolha., 

1E con ~· luP, r efc1 indo-se á C\1ensagccn rlo )1inistr o : (u\ or ientação. po is, do 

Governo faz eno o do concurso, d :1 prova em con1mum, umn excCop(}ão, mc l·rce elo 

g ios. EMa e.-~lâ. de nccôrclo com os usos uni vc rsa.es. CO tn os 111C'lhore~ dictacmc.s da. 

]1Cchlgog ia; t· r . ..;pc'·ibt a~ a-:piraçõcs Jl•acionaes ; acata os con srlho:..; • , l~l s co ng-r cgnçõea 

e obe.iecl' H u m v oto do Cong rc•sso )Jacionn l>>. 

Este \'Oto sr manifes tou quando approv a mos aqui um tlos pHrrc<.'t'.es d a Ccn1 -

missão de Instrucção Pu'bJica sobre a croação de ucua cade it·u el e molcslia~ tro 

_picaes, Fendo Relator , o meu prezado collegn o tal en to,;o Deputado Valois de 

Ca!-itro. lX ,Ps ta occas ião .iâ. el a v a eu o concurso co.mo .proccsbo nll'l'amen te suppor 

tavel n a falta dr outro me.nos ruim. ,. 
.4.. fr rqtwnc ia ob rigator ia 5e tornou uma burla nas no~sa s .e:;cnlas s·uperio rc.:; . 

. A vêr s i ellA F-'<-' l'Nlliza intrres.sando nisto os propi"·io~ n 1umno~. off'crcço nnC'nda 

que pê rmi.tt<' aos mntri ~ ulajos a~siduo3 ás ctulas H pa..::.sagrn1 de um a1nno pa1·a 
I 

{'JUtl't) 11<.1 ::. ·Cacle i :H s d.e mais d e Ulll anno el e estudo, sob o c ri tC'r io das nota5 a.lcan -

ç ada s na ~ snbba tinas e qu e tli~prnsa-Os tambem el e pt·ova Psc ri pta.. 001 exan1e de 

fJUHlqu er •di scipl ina, sob o mC'Fnl o c r iterio. ne rirx~t'o a mai s lig-cinl rccommencla rá. 

este al vitre, qu-a.nclo mais não seja, CO ITI O ucua tentativa para reg-imcn cscolnr 

n1C'n os anarchico e incongru ente. 
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Omitlo o que eu pu llc ra dizer, taJ\· ez sem maior con1 pcten cia (ncío azJoia.los)~ · 

t:;Obre a con::-: tituiçã.o dos cur::;os s u.pc riores. suas clis~ i plina:-5 , creação o·u desclobra

mentos cle ... t;~R .e o mais que o asst:c11pto com porta. 

:.\1ui to co.n fio , senhOre", em que este mis t é r merecerá toda >1 s olicitude do actua L 

'Ylinist ro, a quem 0 projec to faculta CiCOiher os primcitos membro,; do ·Conselho 

d e Inslrucção, de.ntrc as diEfc rcntes F aculclaclc;; elO paiz. •Esta r união ele c Gm

pctC'ntes artendcrá âs necessidades e\·oJ>uth·as da tiCiencia . nos va ri ados ramo,:; do 

eqnh ccinlL'n to hutnano. Convenhamos q ue as dicicus.sões : .. obre materht , mais ou 
mcno:; adhe-ia á genera.lidnlCle de um criterio ·pedngog1co, que ha (!.e obedecer a 

actc rminad•Ht; espc-r ialidad.cs . poderiam se t· brilhante::; ne.sta Casa, ma s tcLlvez cmn 

r;acrif icio do ensin o e m geral. Qua ntos hn d.entre nós que nã:o preten deriam col 

locar no u ~ timo n.n no , na'S .escola.!' ele direito, uma cadeira de philosophia. qu e 

devC'ria ser a synthcse .(los c: tu~do ::c: juritlicrs, o que é um a nov idade, bem rei, c 

mai nada! Como cadeira 'd e ta l objecto "ci.entifico ou ser ia uma s uperfetação,. 

p~la rep-et ição d o que ryá se v icr·a cst uclnnclo em ca.da. instituto especial ou seria 

umn. monst l'u osidnde, u_Je lo prepur·o de c ncyclopedia, que l1avia de se suben tender_ 

E a::;~im anuita no\·ida clc ou tra . .Para. mim. n reg:-,, deve SE"r a ncce,.; si,dade c .n ão O· 

d eYa.neio ; a applicação c nà'o o a .ppa rn to. 

::.Wati, Sr. Prnsi ·:: ente. ê preciso qu e eu tcn:nine as minhas consid eraçõe.:; so'br.t~· 

o project·o. Pela minha g rande fad ig-a, cn1 dia tã.o cáJ:iJo, eu posso ·bC'm avalia r· 

da maior que pczn sobre todos O.< .nos,< os co i: c• .• ll·s que me o·uvcm. (Nüo a,pouulos.} 

O JH'Oj ecto ea.n debate, .meus s~ni~ Ol'l..!~, ê digno -dtl acccitação da Ca mara, .(eitati 

as ·pcqu cn-ao> correcçõc ou adld itivo' que l•he p. Pt.cndamo; enxertar; attcn dc á.s 

n r-c<"'s.•ü ..i. ados que no:; cumpre retnedi~ll· . alveja <-l anarchia que ·nos cumpr cum

bntc J· .• !Não pede .aJ\'içaras pela c . ..:qu L;;iticc clOi:i inventos ; merece app ausos p.elo 

pat l'i oti~mo dos intento!-: . ·Rasga brfchn 1}JOL' onde a União possa., não d·irc i. inter\rri.l .. 

na jnstl'ucção primaria dos Esta-do:-; mas pronl O\'C'r a organização systnua.tica do. 

cn~ino em todo o tl niz, adc,ptaclH u cmonda nmpliativa offcrecida; mi niGtra bas e

co mmuut de instrucçà'o a to-d as as c la~~·es sociacs. çoot (l en•sino secll'n~ario divi

dido em dous crc.los . o ultimo dcs quaes, tão .-;6 . enteud e co m a . IH'Ofi,.;õc" libe

r acs, preoccupando- se con1 o pre Jhll'(' das outrn~.;;; . a~ iás d e• maior proveito para 

a Nação, fazendo-As adqu iTir ·nu lu cy-c:o o ; conhPcJm e.n tos nti.lizavc is
1 

Que até· 

hoje lhes faltaYanl .para or.; c-."'tudos tcch nicos ; l ·EU!ecle:ia no antagon ismo dn!':i r egi

mens secu·n d a rio.:-: nctuaps; ce-rcêa. nos abuso' existente;; tanto no en i no m édi o· 

co mo no s uperior. median te fiscalizHç:ão 111 3 ii3 con8en tan t"~ n. com os mü;ter es auc· 

lhr são in hc rente.:, medin ntC' a pt·esc ripÇ[to dP t.:.C IHt p rova .só de exame, mediante

a obrigação do exam e de toda a llli-lh'l'i a nas ·d i ve r~.as cli."':iciplinas; crêa u•11 Conse!h v· 

Superior de Enr-;ino_ orgà10 d e cnlH'~ão pedagogica, meio d e con~ u.lta nJ mi n istra_ 

ti va . anteparo co.ntra a" inv('"s ticlas ela politi ~ .a; i.nstiltuc e m base~.; IogicA s o

rcg inH' n da. li v re doce nc i·a; l't' (Ol'lll:l u ma d(t.s dil •C'c torias do clepa;t.ta.mcnto do inte

rior, ~1 c ·!!~~dv a pres tar grand es GCtTi~~ no t ocante á e"tat i ~tica e d isseminação 

dfl ins trucção e tudo mai s, nenhorcs, quanto t ereis reflectid o c quanto importa 

para garan.tia e sericclnd e ,dos estudos, no entendc t· d e nós outros Que, desde annos, 

nos rnt r cgamos âs qu~stõcs refprente~ ao rn~ino. Sim. :-1::.: i il éns do projccto con· 
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den.-am cn b ou mencs as do r. C\Iini:-:ti'O. que. por sua vez conden.Sa as opiniões 

e~.par:O:l:->. mns clominnntc~ no critt-rio do comPt'tcntcs e no ambiente ~ocial e 

nb;to e . ..:tá o :-;eu mC'rito c a .sua sxCL"'·l~encfa, pois quQ nJgo de pessoal ou occulto 

não exi.st c que as ma cule Ou d(•slu~trr . 

_-'\ppnwemos o p•·oj<'~to. sem , epticio•no qu~ o<{'ndo enfe rmid ade que ataca as 

s~.. ... ieJ ndt.·~ rm decndE:mcia 1 não pód"-· innulir n not:~a que é ainda de hontem. 

1\~t i1orn prc:·'cnte, fazer .polit ica , ~eja ttabalhar ::-em intermi ttcnc ias de esforços 

para a r alização dcstC' nobre cmprehencli mcnto: dissemi nar a i.n~trucção no pa iz, 

fomentai-a c gerantil-a con1o elt'lmC'nto dt.• tnl•balho e de \"id a., tira.ndo no::sa Patria 

da apnt hia bonzicn rm qu jaz. quPrcn::lo apparentar o que, na verdade. ainda '1:1o 

pns~uf" .. \ ,:\[ensag m do ·Sr . . :.\Hni t ro ~J o Inter ior é uma affirmn tivn de v igoroso 

d e:-.C'jo goveDnamcntal; dcantl' dclla a ane:-;t hes ia par-I•acncntar seria um crime, perante 

o pniz ,. pc rn n te o mundo, ~111 cujo ce• tn111~n civi.Ji~ndor ha de o Braz·li empenhar-><' 

no lado rl as naçõ,,s adC'a nta'Cl.as que precisH €11 dizer de nó que so mos tambem grandE', 

peln cultura e nf\o só pela natureza. ( J.fni/o bem ; muito bem. O ora.clo1· é viv<•

m ent e. fclicitrwlo e abt'<tçad.o 1JOr t odos o.• collega,ç prc,qent e.s.) 

O Sr. Ferreira Braga ePnte-s~ .nn necee. iclnde de fazer a lguma rcn~xões 

~"bre o proj••c to m debate. tã'o cons id<'ravcl julGa a influencht elo problema d o 

<'lblno :-obre o progre~sO::i dP uma Nação. 

X .ão tC'm a m ai s leve d·u,·ida snbr C' os nobili~.simos intuitos que inspirttram n 

a.r l'e.>entaçiio d e se projecto. mns pensa qUE', >em profundas c raclicaes modj[ica

çõc~ , el:c não correspon(:C'rá aos e:en1d o::; desej os do seus autores, cujas illusorias 

e~pcranÇdS se de Yfi•ní'cerão em p re~C'llÇA do primeiros resu lta dos da projectnda 

rPI'orma. 

Ar::si stiu á 2 :t discussão co m o interc~~..,. que lhe in spira a grandeza -.lo pru

ble ma - eterno nssumpto da preoccupaçãn elos povos em toda" as phasc · d<t c ivi 

lização - accmpanhando os brilhantes discursos com que os diversos onodOrP> 

que o preced ra m illuminarnm PSt<' r ecin·t n e ('Stá conve:1~icl o d~ que o illustre' 

nwmbro;; da Comrni>são, QUP flll:t1'a<m E-111 defesa do p roj ecto. não de truira m um 

, ,J dos a rgumentos que apn•. en lou o ontdow para fundnmentJr o seu d'('Snccôrclo 

cnm as l' ~ is po ·ições capitar~ dn refvr.ma cn1 d.ebatc. 

Ju >lificando as emendaR qu p api'PsP ntou. vae ter o ensej o de patentear á 

C:unara quç t=;UlJ:..-isteml todas n~ 1'3 'Ôl' em <1ur SC' fundou pa t·a nffi rn1 a rl como o fe·-: 

em segunda clisc u~siio, que o ,pro je to ,.n,·oh·e disposições altamente incon\'Cnicnt(>' 

no l't1Sino C' qu e, s i forc~m a.pprovachts. produzirão Ot=; ma i.;:: depl ora v.eis fruclos, accc-

1era nclo o movimento dc,cencl Plltl' da (' i ucação inteJ·!ec tu al que cons titue o obj('_ 

ctivo do. institutos de ensino ::.ecu nclal'io ou uperio r. 

A primeit':l r mrn da apresC'ntada 'pe lo orador contê m um pla no Ue ensino parn 

Gyn11Hlsio tXacional. 

)l~s.~e p!ano [o i •cspeitado o pr incip io fundamentai Que procla ma a subo rd i

nnção nonmul dos e...; tudo. CllCJ~C IP•recl i cn:o:. :-;egund\l a genC' ra li dcH1C' decr('scentP c
complexiclncle c r!'Scente elos phenom~no~. 

Aso;im, n math!'matica c as tronomia •cientifica estão incluidas nos primeit·c, 

cinco ann0c-; elo cur...;c, ao pn!-i..:o que a plly . ...;ica ~ a chirnicn fi g-ura m no SC'Xto anno. 
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O seti<tlO anno de estudo~ compr~hendc a biologia. isto é, a theoria abstrac ta 

tla vldn. 

X a di~t1 ib:Jição do:-: diYl'rso:'i ramos fla s il'n<: ia tnathl'maticn pe!os pdmeiros 

~:::1n ",o c:ur.~o, foi '"' .J.Pita o n mP.~ mo pr incipio, d o111inou a llh>a ma oril•ntação. 

Parecer sobre as 

emendas 

Ela1Jnr:1.Ja cm1[orutc a ~ua constitui~ãu nor·mu l l:-:-;~a :::c iencia apreci a a exi' 

~t.·nc ia unh·.._.r .... a•l I"t'..; uzida aos mais simples e g r·Od:-- e in~ attiibu t o:'i. O !'\L'll objccto 

,~ .i i~a ... titt iç··o da.; ll• i -; gl'nh'S do numrro, da PXlt•nsJ.o e ·l o mndmt•nto, bto é, 

Uus propt i c> nclt.:-; r ud imr-.n cnrt\" qw• ccnvé ul inài:\tinctHJuenre a todos os sêre • 

:-;y:-.t flll:t ti :ando o !'.ent!nlt'nto dp um n irre . ..;isth·t·l P\· L .. l·ncia, constituindo um 

t.nw de ext 1nor iun.io C;Jnho d e pr('ci~ão e cl1treza. o p..;tu<lo d L·: .:t iL•nci<t ttrrasta 

u tspiritn :1 ac::C'itar convicçõc . .; tão inn.1J a1a,·eis qu e ella~ sobn•vi\·,• uJ ás mctis 

ln ten:-Ou:-; tl'lllJll''tHdl'o cl3~ .palxõ<.'s. 

O un1dur ju-.:tifica e m ..-t•guida n collocação du.; tli n·rso ramo:;, cln hicrarchia 

.-.:cl1·nt ifi cu no~..; ... Ph• nnnos do cu rso. 

Diz mais CJUl' a suppn~~são dos concurso~ produxirá tcrrivt:'ici r e.;ultadn .. ~o 

t·:1s lno ~.ecundario t..' ~up<'riot·. 

Pensa que os advf'r::;arins d l~:.:a bt-. J;issimn in.t'tiluição não tet'nl tnxà'o quando 

artil nwm qul' os nncur.sos estã o dt.'Smora . izadoiõ. 

Foi o cnneurso que Hbriu as portas ela Faculdade d e f).ledi cina aos seus m ais 

f u J.gid o:-~ Ol'llHUH·ntcs. Hastn citar os nomPs aurcOiilclos de Rocha Fnria
1 

L\liguel 

L' uto: Franci.:í.:u <.1~ Cas tro t' tantas outras glorins dn nwdicinJ brazilt-irn, para 

t'Ullpnht• tHlf•r- sc 4uantas acquisiçõrs .precios,gs essa instituição Pf'l'm it tiu â.q uclla. 

Fn ulda ~e rralizar. 

Foi tJt<o con·_ UI''O que p( nl'trnram tH. Escola Polytcchnica André H ebouças. 

Pra·ira .HPis, .\ntlocho Faun•. Pau1o d<' Fron tin, L icinio Cnr.-1 o e t<tntos outros 

vu 1tcs pminentcs da Pngenhrlria nn cionn·l. 

.:\I ninr,•sta -~1' ainda contra o Conselho ~upet ior de E .nsino C' ju:•t ificn o clCU voto 

ontrHrio :1() -Jli"Ojrcto. ( .lluito bt>m: muito brm. O oratlor P cu mprim(ntatlü 1w1· todos 

o.~ ( u/ lf'!Jas prr."f f 111c.'(.) 

Xin'.!tH 111 rn ni~ JH' -indo n pala\-ra. é encerrada H di:-:cu .... sã~-. e adia ~a .i votação 

:~tt ,. t• :t re-~~· tiY:t Commissàn dê rnrrcrt· :-;nbre a .~ Pmend:ts offt?!'t'.:id:ts. 

J,arn·r-r ... obn· u f', ,J endrts ojjen•cifla s 'na. 3:t fli.,<u.~scio do JJI'Ojeclo n. 2-12 1 d te 

rc1• no. !J ilr au l rJri:.a o norcnw a reformar o t· n~i1ltJ ·'iecuHtlurio e superior e a 

pnwu.~rr·1· o dr ... cnrolrimcnto e a. rliffu~'(<I'J (/o oHsiao prilnto·io., ele accôrclo co1n 

os l•asP.o: fJII" c.-: /abelccr 

Su J·-tituti\"o :.1n projecto n. 212. de 1~07 : 

.\rt. ].o ·F it a o Govt·rno autoriz}l do tl l'C'fm·mar o ensino sccun ~ lrio e upe

:·it" r ti.': tro à a~ bases srguinter.;: 
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. \ l'f. 2. o f:i ·J-, Iltt•.o:: substituton ~erão nnlH'il ,o .. , rn<'diantt."' lJ rnpo:-;ta c:as con-

ar<·~a~ões dr.J5 in--titu tos, onde hou \·er \':12c.ls, dcntrf' profí'.~ orcs que pnr mais dt· 

tre:-; annfls tiVf't'l' lll Ieccion:tdo. l ' t11 cur .:o:'i livres, an rnatC'rias '! ll , cção. a que pt'a'

t<•!lÇ(l o lu 0 r11' Yago ou quC' th·ett-:'111 pub~i·cndo ~"'ob r e as tne mas materins. ompC" n .. 

t' if\:: ou ti ·:t fndt"S 'j ~ J!gaõ.os u.tC'i....;; pf'!H-s l'··S;l(':tivas Ctlngregaçõl"s. 

Xãc. ·:1a\·C'ndt' pr:;::;r(l~ Pt :n tae_, con ~ içÕP5, a n on1eação se farã. m~J iant c pro_ 

\;;,;; de con ·urso. <•scr'iptas, nrat'..:; l' prati c11 . ren.11zados •publican1e nt -e .sobre pon

rt.•:s tira·d o~"' :t sort<", arguin .io-sr• r cc i·p ro t: :lo.11ente ,.,.. ca.nclid•ltos. quanC:o '1ou vcr n1 Jit5 

de um, t. • rn Jo n ju:g:.l tnt ·nto :1or votação nomina ~ . 

0:- lf'ntE~ c1:1thrdratic ;;: s rão 'lcmPa.~:ns, por .:1nti~uid c1dl'. dl'ntrc os .... ub. ti t u 

tos <:a rr P<'Cti '"'' ecção . 

. \rt. :; . " 0:::: J~ntcs poclt'ràn ~n..:inar li\"l'Pn:l·~re as doutrinas qu,• lht'..:i pn n• 

c:r~ ·n cnelhorEs . 

. \rt. ~ . 0 Q . ..; •p rogracnmns :..:c ·c.n.sino se-rão fe:·ros p e:o ... len te\...; da...; -re . ..;pL~:tiva 

r>u cle ii"as, l'Xa(11inados pt'la cong;:·pgação, dPfinHh-<IIliC'nt,e julga do.."' pelo Consp:·h o di' 

l.1st1 u cção Sup<'rior t' 2 <•cunia.-·,, <' pub:icado.- nu Di(IJ·io 0/Jic ia/ . 

. \ rt. 3. ~- A re~oluç:ão C:.os assun1:lto .,. pPculiat'ts a cada i·natituto co mpl'ti rã fL 

l't' - pl'cti\·n congreg·JCào, S(;b a •prêsid(•ncia .Jo ã irrc tor, que . ..:f'râ um dos lf'nte . ..; C<t

t hedr'J ti c s. Pll' itc, Pt•la congn•ga ção . 

. \ .--upt·;::n"a dirPcç:ào dns instit u to~ .. será co:1fial~1 ao Con -e1':1o dr ln ~ t.ru c<!ã n 

-:tl; 1l'l'io!' "' Pcun ia ria, rt'fe rido nn arr:go . 

. \ 1· r . 6. 0 ~ 11;· garat"!tiC:a cl esd<' a ela ta dd postS<' a vita:icied(lclr dtl\S Jp.n l í's c:t

t !ledJ'ati cü.s L' ~ub..;titutC's, cg.1e só pn:l erão pPrdtll' o.s lu~arcs por C' f ft~ ito ,c st'll 

U•nç:a juô le ia I 't<t ··sacla um j ulgudo . 

. \ rt. . '' 1•:• HS .: <'gurad:l ..:1 to:..l s o-; institutos a tH .. rsona·n·- tlde civ i l para a 

constituição c lin·e aC:mini<tração do patr imonio qur par:t qu,Jiqu ~.- dl'li ~ -< IHO

,.i l' de ubvt•nçõe.s, legad(ls: <' donati\·os. 

~ \rt. . 0 O Governo conc<'dí'rá a o"" ll\ntcsJ que brn1 cu m p.l'irrm 1:cus dc>vt?- -

I'Cd venci men t es bnsb1ntes, para qur . ..;·t> d-e.l iquen1 <'xc:usi<\ramcntc ao ma~g i~h"'rio, • 

(J grati f i c,.lÇÕl'S pPriw.lica". 

~ ' rt. 9. o Dc tt'l\5 ccn trt'S an nos •JJ Odt'lrâ noml'tlr um lf'nte d-e CL1 ~ a instituto. 

~ nc.".ic-a cln p·-·la congrt'gação para. na l·~ u roptl ou na Ameri cn, vis i tar os instituto...:. 

.1:1aiC·!!liS e f;lzrr viagt'lm cl P in3tt·u·:"ção . 

. \rt. 10. Dnrá prPn1iO:..: •.:to.s lPnt-a..::. autores :::l P !ivros conBi jcnldo, ... êP utilid<l

dc pC'Jr, Cnn~t'lho L<' Instrucc;:ãn l.~.uper i O•r (I' St·cu n chrria. 

~"'-rt. 1 ~. I<..;Ja t\lnt i·rá aos lrntt'S c01n ~nois cll' 25 anno . ..; de c:isti-ncto t'xcrcicio 

no n1:1gistp :·io. direito á j ubUaç;ão com os vc ncim1•nto.s intt'!~Ta .;.s c setTI d rpcn ... 1en 

c·;a da co n1ição d~ invalidez . 

• \ rt. 12. Man tlat~á rnarctlr a~ •ra:tos elos alun1nos n a..~ aulas, (:t.lterm intlncln 

t;.ttt· , ... ~~jam C'i·Ie cb1n1ado<:: â..; ·!iÇÕP~ r sabbatinas. tr.ns uni :-an1 ent0 p a.rn que nn 

julgaJ11('!l t c c:os l'Xnme~ pnEs3.n1 apro\· e it.J.r-I hf.'s as nota" de ll::;sicl uidade I! apro

Vl' iram Ln to J r ·3 t'l' tllclns . 

. -\rt. .i.3. O exnm c se fará. por m atc.ria c sobre pontos tirade>; li sorte, C:ent.·,• 

c:s :lrtigfH fln p1·ograrnma que d t'V e.râ cornprcthcnch':' tnd .. t a n1at ria t' ser csgot(\do 
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até- o l irn do an•no ·l!ECtivo pelo cathc:dratico ou, q:..:a.nclo este não po~'"sa fazcl- o, 

Ptll' êHPH·lle q ue o di1·cc tor elo· i nstituto C:·es ig n ar. 

l~ ' a 1· a.~ rap ;1 o u nico. O lente Qllt', dur~1nte dou.s ltnnos, deixar de esgotar 0 ·pro
gTRUlll":<l d a cadP ira, perde o di!'eito á vita!ici eclaC:e . 

. \rt. 11. S·;:.rão cone<' l idoo pr emins ao!': tre..:; mcX1orc::; a1lumnos c!nss;f icadoo 

CP.i11Ll ra c:::; pé la eongTcg::u,;;ão ele cada instituto . 

Art. 15. O julg\H11<'nto dos ex.a1nes .o;;;crá SOOlPrc por votação no·nlinal. 

-~ I't. 16. S!'I'á c: ispensado da tax a C:e matricula em t:<n<l sé rie o aluann o ap. 

pro,·au.o com d istincção nu anterior . 

. \rt. li. Media nte prévia inseripção. serão adonittil.los a pr-es tar xame dl• 

f]Lial'1Uror nun1ct·o de ffi'!ltc•rhls do rc.:-pec tivo curso nos institutos .Cc c nRino supc

rjltl' todo~..; aquel!cs qu e: o rP(} u e.r ~ l'C'l11 1 sob as condiçõ·Es SC!gui.ntcs: 

1 n. a prrs!'n tR r certi c: õrs de exacmC' elas matcrh1s ex-ig idas para IiJ..a t r icu:a i n i

'i<~ I no r eo;p·ectivo instituto ou <l:lc< qu~ fl•ntecedercm âs dos exa me.;; r Qque r idos- na. 

orde m do •t>rogrllmnY.t official; 

~u . pro var a id entidal1r de pe . .;;:sc.:\; 

~.::•, pa.;;·a r a knportan·cia da n1atricu :a na proporção C:os exames ·requeridos ; 

lP::trngTn pho unico. Os ('oX:l~lH\~ p concurses que t en.haan d-e se :e.1.1:'fcctu(lt' du .. 

Hll tl· o ünno lect i vo serão !H'Ps ta;Jo~ ante~ ou d copoir:; elo hoi·ar io daG a•ulas . 

. Por Ps t c cxcc.~so a~~ trabal•h o o Govpr.no pa>gará ao.-::: l-e ntes uma grn·ti.fiC.ll çãu 

i:,. ual a os 1·cncimcntos q u ellcs recrb<•m pe!o serv iço 1ectivCI . 

Arr. 18. 'Para a m atricula nos institutos de ensino sup·e rior s~rá neee.;sario 

o ccr tifi.caelo de approvação c:as m~1 t C' riHs que fore m exigidas pelo prog·r a n1a11n elo 

t\.'.--•pcctivo instituto. nos rxnnnC's gradati-vos do •GynHl ar-;i•o .NacionaJI ou dos gy mnn 

sio;; c.;tacloacs ou partlcula·roo e~ uipandoo . 

Art. 19. X os ·e cliricios onde funcciona'l'e m institutos oHicia.es, pode rão os 

I'N'DE:c ti \\ts congrcFações concc ;(' I' sa·la. 9a ra cursos ·livr~ C: e ma terias ~h i 

pt·oif":s.....:a c: as . 

. •\ s pessoas que pretenclervm abrir tAes cursos d·e•verão cl iri·gi•r ao instituto of

ficial t:m requerimento, ll c.; ignando o nwt teritt qu e pretendem .:ecciona r ~ o p r o

gramr.na que F~ p·ropõeon srgu i r. 

Da dt:Cif.:àO da cong~· gaç;ã o con-cccll€ nC:n ou negan d o a in s t:Il;ttção do curso 

E~r,., o ,lll'e tenclen tc poderá .rccon-cr p:ll"a o Consel•ho .S up0r ior •J e Instrueção Su

per ior r I:;;Pcundar!n, o q u r~l, OLrvinclo a congrega-ção, rCGolvc1·á rt m :ultim·:.t insta•nc ia. 
1Xa. falta -de su.bstitouto..;, •rP,C' tié. o ~·rs <' pre·paradorcs, a~s cong.r C"gi..1ÇÕC.3 chanl a 

rão. C:e prP·fP.r encia . para cxgrct .... r esse~ .- lugares, prov isc·r i·Jmen.te, professor C's lM.r

ticuhl rr·s ela m:li s provada cfmpp.h•n cia . 

. \~{D11 elo~ ·prore:-:sorrs n ac ion at".S. pod t::: r:lo ,-.:;er aclc:Hi ttidos a ab-r i r cu.r-3o~ l i\rre . .: 

0R proleP,:o;on•s de faculcla -1·Eti t•xtrange!ras, r econh ci :i os prlos r espe-cti voo governos . 

. \ rt. 120. No ;G~' mnasio ~ xae;ional ~·e ... •v·~·rá <"X i g- ir odos matriculandos ccr·ti 

dãt· àe ap r>r ovação nos rstudos que con~..:tituanl o pro.grnfl'"!..c11a el as - co~as publi

-:c:-; Jl !';m,:t ri as . 

A r r. 21 . ü curso gymnat<ia l Rerá el e sc.te annos. 

' 'u •·a'ltr ·e lle St'r·ãn -e ns i na : '1.~ as GPguintes materias : 
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.Portugucz. l<t l:on e, n1nis •pntti co que theoric~lm nte, fr ct nccz, in gl,~:~. e n.:t'

t11ão, b t n 1 comtl ar1thme ticn , algcb r a, g-êumPt r l..:l p~ ... tna c no fs paço, ;.!.t'O~t·aph ia . 

l·~pcc ial~ncntc da .\ merica c B r:.1si l, J1i toria, espt~...:ialmentc ela Am<'r ica \;' \lo Bra

·il, physica e c-:,:cm:c,1, noçõc-' d e· c:::cienci~ naturars. biologia, t~ g"r i culttHt."l, h~· 

giene, logic&. c ~ycho~ogia i:!Xp~rimPn tn l (costas ''m urru1 só caLeir;.t ) L' noçõf' . .;;; dt' 

(.irl"ito C"On ti t uc ;un aJ pa trirL 

Art. 22. Os ..:studos serão dit-:tt·ibuidOó gr.~tdat i va c ~.n etilodica~lH'IltP, de mu

"0 que, .-só no ultkno anno, seja prC'sta<lo exa me fi!r:ü-! àC' tot:~s tl :i matPrias do curso . 

• -\ rt. ·2t3 . Se Pá continuada a ertUC<lÇào physica, in ic',J.da nas caco las prinla 

r ia.s, ob r i g;.lndo-se tod Ot'i fJS tt'lumnt1S a <"Xt"'rf' ici os ~ym r.<1 ticos, C'ntrc os (JURtoCs a 

natação, equ i tação, ·êS6 t' ima e prutica 'le tt'tlbrtMlos c!cnl cn tar.~: li de ~a voura e 

in c us tr ia . 

rPara o C:."nrl ino p ratico serão v r ga niz,::t . .l ilS Ct 'r.ll rSopC'c ial cuidnlo os n eccssaric.w 

n1 u ~eu:-:, g-abinett s, :abo ratoriCk;;, offic inas c ea~11 pos d<' expcriencia. 

Art. 2~. !.Será SUPJHim:c:-o o Internato do IG.''m nasio Sa~ional. 

~\rt. 2·5. ,E' plcncuuPr.t~ asscgur(t d o a l}Q:•.t !qu r• r E~tado, a socinção ou parti

Ct ila r o clit·eito de (U!l 1 ~lt· institu to~ c' c ens i no supt•rior ou :-ecunda·r io. 

Os gráoo Plll" ellc co nfc.rid·os t erão 1r3 m~.;: mos pf fe itos !cgaps quP os dos insli

t uto.· f cl craes, dc::;de (lU se .s u .i-..: i tt'm á. in:-.-p<'cção elo Govc.'t·no lFL'deral -0 observt tn 

nas i1abil ih1ções para ina triculas O\S --xa>:n .; s, b n1 ccan o nos cut·--.o , u n •g iu1en dtt

qu('llt\~ institu t o.:; . 

. ·\rt. 26. O ;nst ituto pHrti cu:·nr gozará ê.t.....-sas prt ... rogari\·as d>õ."' d t' qut' pre-cn

c:~. a as seguin te;; condiçõc", attestadas p~lo Conselho d t> lns true:ção: 

~ 1. o !Possuir um patrimonio de 50 :000$, pelo me no , t•m <l pnl ieti· ela divi.l,\ 

put·ii~2. f ede ral ou brn1 ele rai z, 

~ 12 . ° Funcciantlr m1 edificio ~uf fi cientt.:' 7 tendo con liç:õ-..s 1Pl~Jagog'c1:tS c :hy-

f;i€ nit'!as, la1boratoricr' c g·abinctc.-s c'awpletus !l<ll'<t o e-studo pratico das cir.ancia-5 

co l ' l'~"· pondcn tes . 
~ e.·• Ub . ..:{l J' \'9. 1' o rcginlento l' ~~ progl'~H1ltl1as arlopt<tdns no in st ilutn fed.'Er:l-1 

cq u !vnloiJt<e. 

4 . o T er runccionado regularm<•nt{' durantt• sete anno,.., con .. e·.:utivtls e mais 

d e ~O a:un\nos se-us conscguié.o o g r ão ou o a iplntna do ins tituto fedt'l·al corre.s

pond~n te. 

§ 5.o T er siilo ~ompre fisculiz~clo pelo Conselho SuJWI·ior d<' Jnstruc<;ãn . 

.Art. 27 . A (lqui•pararão f ica·rá. c: ('lJ<'ndcnte de approvação do Con;:rr.,.:.:o:o e\f\

donatl. 

A!·t. 28. rve1·1ficacln a tJ ra t i ca. ~.1e abuso-; r m utm in ... t i tuto li'Vt·-e , C'evr l'á o Go 

l'ei·no multai - o, suspendcl-o e até ml'•mo ca~sa r-l llc o titulo co m todas a;; prerv

ga tiYa.<;; ao mt'€nlo inhcrrn te::: . 

1:\c:>tc u!.t imo caso o Go verno ~ubme rtcrá u t<eu acto ;, :1PJJI'•>'·ação elo Cün

~ re.,so ·acior.a 1. 

A r t. 29 . O· cursos. pro\·'unento d·os cargo6 do ma·gi. tt>rio ,. l'XHinrs nc' ... insti 

Hl tos livres serão Ceitos d<" conformida-de cno1 as leis, C.ecrt'tos ~ in ~ t rucçõQ"' ttttc 

Yigorarcm no in$ titutos fec:c raes: o..; cxanll'S valerão pnra matt·icu~a n0s cur 

tl0:; (1 c,; l cs . 
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.\r t . 2•0 . Sc:rá c r~:ado t:.:m t.'onet•'lho el e 1n~uucção Supc.•rior ::=l•:-un ja ria com 

n SC'ti:.J:·nte organiz~ção : 

ma:g is;tç r io swp<.'rior; 

0.,; cliro,ctore.!" (os instituto« ·re.l•Hae, situ.ados .na Capit:ul F eclentl: 

Dous lentes cat.:leclratico~, que, dentre SC'US ~1Tt·mbros. clf'gCJ'á. cada u 1na da~ 

coi.grflgAções el os Jentt'S de ... .:ses in.:.:titutos; 

Dous de~egHclo . .:~ q!le cada Ln1a da.· con~ J·rg.. t çõ -fs C:o.s institutc-3 fPcl~rae"' si

tuados nos E, ... tad'o ... C'J.;gt•t•á dcntr e o•s cida::lão·" q ui' tf'nl~ooll C' XC'I' ~h.1 o com clistin

< ç;~o o n1 a1g:~te-J·i o super iol ' e ·l'C'Sic:am n.::t Capital Fc·~c n11~ ; 

o.'\ din•c túl'f'S elo.· institutos •equiparados aO:' fC'dl'l'.:lCS, situn•d t l' ~ r:-..1 Capi-

tn; I!TPderal. 

(P()Ja•,g:·ar:;·>o un:co . o~ Cll f' lllbros c: o C on :-;elho •?Xl'l'CPI'ão St'U l1Y1 1l ·.· · ... tn por qua

l r<l nnrw-.. podP"'l~~o ~wr novamente rlt•itos r n c:r.nea ::!o:.; . 

.u~.t · t. :~1 . C'frllJlL'te do Co nsel.ho : 

§ 1. u . .\ jJp :·u\'11' os prog ranuma s C: e ·e n..:in o . Ol'f d niza·d os pelos in.stlt :.: tos .fe-

1.~r:H·:S e: H vr·t!.,, fnzcndo a:-; modi ficaçõe~~ con vrn jentes . e pu·b licaJLfJ'3, cl epoi.; de a P

p t· ovadf•S, rns principae .... jn:-naCI.; dü. Capital .Fc.jeral! ·e .... ios :Es t'acl0S . 

§ .2 . 0 .Julgar f lfll n: ti ma i nstancL1 os recurso.; i nte rpoS~tns ·.J o .... actus c dC'ci 

... (ir s das congJ·rg· tçÕ L'.S . 

~ ;],ci tPrupôr an Go\'<'i' ll o: 

:\, J, regu!an1cnt0s rr-lativcr.; a cxanlt .... , colla ção dos gráos, i nspC'cçã o do..~ 

<· ut·•ms JYHticulan~., <' institutos : ivrc:; . adn1inistrução e disciplino.\ e :ola r C's; 

2, 

~. 3, 

1\'. 4, 

creac;:ão dl' 110\' CM instituto:::: 

c!·eação, trctn,.;fonmtção ou suppressão Jc ce.cldras; 

nom C':1çã o C~P f iscaC':; C:os institu t o:' ~qui paradOG; 

rcconclucç:ão, n ra ti[i cação, preo.nio~ ele obras, permuta de cad e ira~ do . ..: 

!L•nte . ..; dos• institutos ft<rra es; 

t:'< . 5, 

:'\ . 6. eanittir rn r ecPt' sobr•t: qua rsquer Gonsu:tns elo ':'I'Ii nist<'rio 'Clo Interior 

l'<•la ti v oH· ao cn.3 ino . 

Art. 32. O Consel.ho cm11prehC'n ~"!r râ a.:: t'irgu i ntP..s ~ecçõrs: fi:l culcla ~rs d e f"\j _ 

,·,·il o, laculcltH1es de m ed ic ina , csco•las polytccoh nicas c imltitutos el e ens ino se-

_\rt. 33 . Soifrt• ()!; a:;su mptos ele interc~se commum a tod a,, ac< s ecçõ e..<, clis 

\,utirão e votarão toC:os os 111 C' mbros do Consel·hO . 

C\n d iscus~ão c votação de as,;uonptos pcculiarc., a cada um<1 d ~~J a, só inter

\'irão GS n\f'n1brns q u t• 1-he cnrn"'spnndO.lll. 

,\ rt. 3 I. O Const''i•ho '' Efectua rá se..<"ões por mcz, sob a ·presicl<'nc ia 1.10 r eitor. 

qut• poclC' r á. f~1z~·r convocaç;Õl'.-3 cxtroordinariat:'\ . 

A rt. :J5 . . ·\o r eitor con\})('tirá pres idir ns Sl'~SÕ05 do Cons-elho, apresC"ntar nn

n L:c1iml'r. te no :\fi n i stro do In t cr ior nH'n10ria :his tori ca sob r~ a n1a1' c.ha g·crt11 elo 

~·n:-;ino llll P•1iz f' suas !1('~('1s si ja-dc· . ..:, v is itar , sranpre que pll'dcr, os i ns titutos cx i ;;: _ 

ten ic',;- na Ci<pil<tl Fec1•ral c no.; Es ta :1oo c exercer outras attribuiçõe,; clêfinicla" 

nu Tegulamcnto . 
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.\l't. ~6 . ·As f'UI1C\:Ô!~S el e l't'itor S{·l'à(l inCOil11IXtt iVI'iS CO !n a," c"".,e qualqUCI' OU

tro cai'go ou crnprego . 

. \rt . .:, •. · ~ara o l'XJH•clil'ntp elo Cnn :-:c:~:1o han·rá um ~t secreb""!r:a. con1:wsta ú~ · 

-..un ~t'l'I'c:t ·J.rio . quatro ('S CTi~1 tui·nrio :-; , dou::; continuo:-; C' um =--0rventt: . 

O ·n ·ito:· -perceb<'J'á ~ :0 1}0$ ment'\ars c t:un t:iUbS i i.lio pr1ra a ... visitas q u e- te~ 

nl1a dr fazer ans i nstitutns nos E~taclns. 

Ci.'lda :..1m do~ outru..; nw~nb ro . ., dn conse.:hn lJPI-..:: t•brll~á 300$000. 

O seC'ro lario •p •·•·cdJc•rá GOO$, caca .escripturül'io 300$. cada continuo ~00$00IJ 

e o ::.c•n·entc 1 OOHO,o. 

~\:·t . 3·8 . O ~l'Crelariu l' t•sc riptu rario· . .; Sl'râ.o n -:lH.'al.o.; pein TII Vt •r no1 111C'-

cli;.:tntt. propo~ ta~S elo r itnr. t::stp n<:itlll'·.1 r GL C5 co nti :1 uos e .sen·eni.t• . 

. \rt. 39. Sc .. rá org·an iz:wlo o srrviço .~y~te mat ico el e fisca~~ i zaqdo d o r nsino oC O'lll 

Jc lcgndtlS e.~co~ares ou fi-.; c~I P~ . ao~..; qua es C001'Pt' tirá: •v isita r toJ·os o.." 0-...; ta1 l•t:cL 

J.tlC'nto:::. d e rnsinn , n ffic i aPs e parli cuht•l'l'R . equ ipa ra do . .; ou n ão , con.si.gnanC:o rn1 

;ivro C'~p -2c:-.11 a!=' in ~·:J rP-ssões l'{.'CPbi..:~n.:-; , as medida, ... acons~I.:l~Hlar.;, o grão dP ,f rc

q IPV"JC itl In~·dia obsc•n·a :o. L"ll\'Í<·lr t1'i1!11en aln1en tr ao Co nsElho d e I nst ru cção rc

lat1H'i0 rninueio:-;n r:\'S~P . .; trab:-1J1:1on e C:<' tudo que pos!$a inte :·o('S.Snr ao clê.St'n vo ~,· i

DJ Cnto do ens ino, á or;;::t nização d :l fti ta·tistica c Jr~<gislação e.sco h:u·c..; . 

Al't. ~O. O IGnvt•rno estabr~·CCC'Pâ cl i verEns catpaoi·ia~"' d e delcgH do•3 [ii;;cal's c 

or; cl ir.:tribuirâ pelas c ir ct.: anscr i pçõP~ . m1 qu e, Ptll"a t'stf' effeito, fôt dividido 0 

tPrritor;o c: a Hepublicfl . 

Pnragtapho uni co . IE m C•:l:-:o alp. ~Jm os delegados fisca es pC'r rn:tn-ecrrão po1· 

111r\b; clL' àous <l ll llt Jo;:; n a H! -::: € an a c irc.u.m':icripção. 

l\rt . ·11. :\" as racult~ ·:lc1 Ps clt' clii"P ito s{· rão organizados trt. s cur:..:n-- : u m do 

rc irncit1S jurLiicaos e sociHes, u.n1 é.e clit)l ocma cia c nJrni n i :-:traçãn. um el e notar:•::\. 

do c !)l'(lCUradoria . 

Art. -12. O cu:·so de sc icn c iêls juridic:Is c sociHP" terâ :..:ris ~~ri tc :::, ass in1 

ol'ganizaclas : 

1 11 séri : 

lu ·cacl ei r a · 

~a cacleir:l 

pan1 tivus) . 

J:t <.:adc:ra 

t2:t sérir: 

1" caclC'ir.:t 

2n cadr i.rn 
~~~ ca·lt'lra 
~~~ ~éric : 

1 a ca .lrira 

12 11 caclt' ira 

3• cadeira 

4• série: 

1" cadeira 
2a Ccl :rird 

r' ro13edcutica j•urkl ica c noçõ e-s êr ~oc i o·lngia. 

Dire ito publi co ~ nna lysc Ca Co!1st i tuição (c.,,, s tu :os com-

Dir~ilo I'IA11ano (lnstitutos), 

U i :'l'ito inte1·nncional pu·b!ico C' cliplen1a c1n. . 

i1irPitn civi•l patrio (Fam ilia) . 

i Hr r ' to r onnano. 

[li!'cito c il·i[ (COU~il) . 

Dirc•ito cnrP.nnercial. 

l1i rei to criminal , 

Direito civil (obri g-Hções c Fucc~s~ão). 

D'1·r ito commercial (fallêQCi.:t c édl't ito marit:mo). 
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~:1. ccH.l~ira - Dirê!to crkninal (sy~tt' llhlS pen i tenc ia ri os e cli:·t.<tu ~wnal mi-

litar) . 

-1" cacl<'im - Fina:1ças e contabilidade elo &staclo; estatistica. 

5" série : 

1a cadrira - T•hweoria rlo pr0cc so . 

2n cucleira 

,zn caJcira 

6• série: 

111 cadPira 

Dirrito a~miniJôtrativo. 

::\1t!clicina pub"!ica (mecllcina legal c hyg iene) . 

Pratica elo llrocC"so (ci,·iJ, commct·cial c cr imina:) . 

2• cad Eira Dirci.to int<!rnacional pri,·odo . 

ga cadeira Legis1ação cornpe.racla obre o direito privaC:o . 

. \rt. -IS. O cut-..:-o de diplomacia e ll•dministração constará das SPguinte.s ~é-

rles: 
}'I ·ériP: 

1• C\.tdrirn 

2a cadeira 

~~ões. 

2" :série: 

1" ctlr1cira 

2•· cacl<'ira 

3•· cnclt•i:'c.l 

3" sériP : 

1" ca .h ir,t 
2·1 tacl eira 
3n cacle!l\1 

Prop~'~.leutica juridica. 

Direito publico; analysc c estuC.o comparath·o ela-s C"on ·ti tu i-

Direito dal..; gente.s, dip] ,l:macia c historia dos trattldos. 

;Finanças . 

H)·giene publica. 

S·ch'ncia de adGJ1inistração c é i re i to adminhstrtl ti\:0 . 

Finança~ c conta·bilitda.Jc elo Estoào . 

- ·Leg-i><lação comparaclll sobre d ireito •pr iv aóo (tXoçõc,;). 

-~1·t. I~ . O curso ele nolü.riado c procllrniloria constará das duas F('guintc.3 

,,érie.s: 

1" 

1" 

trativo . 
~tl 

C'<'ll. 

2• 

1" 

2" 

série: 

ca kira 

cndPiJ\1 

~é'l'ÍI ' : 

caclcirn 

C:jclCilD. 

Exposição succinta do direito patrio consti tucional -e aGminis-

- J<;~q)licação succ inta c:o clil't..•ito .patr.io cr in1inai, c i \·il C' coc11111Cl' -

!Explicação succin ta do dit"Ci to pa trio processual . 

Pratica ".:1"?' pro.ccsso ci \',i'i, comn1erc:al c criminal . 

Art. 15 . Os al u mno.< c: o, col"lcgios ]l<lrticu lares não equ ipa r a do.' pod<!rão 

(·n'H'OlTC'~' ao . ..; C'X anc-s nrstEs ou nos i nstituto fcdcraes, sa.ti~:;(e i tas a.~ fon11a·licla

·J . .l~ !'eg·uJacmrntares . 

. \rt. 16. O serviço leclivo nos institutos ele en5ino secunda·r io será d istr i

buído de fórma que cada !ente ou prafe~sor não Icc-cionc a turmas de mais ele ~o 

.al tnln(:tS. 

Aré. 47. Cinco annos c:Ppois ele entrar em execução c.•.ta l-ei, o \Governo co

l1JeÇ:1r!l. a ·promover a cxtincção gradual do ensino sup r ior o(ficial, aScS·e.guran.lo 

(\':i dirC'it~ aclqutl'iclos elo n1agistcrio correspondente c introduzindo na legi. laçã1) 

e !lu app•Hel-ho clt> ensino as m oé.ificações que o novo r e·g-imcn de •libcrdaJc exigir. 
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r}-l't . ~S. O Govemo fundnt·á ~.-colas el-e ensino pr ima-rio nas civis c mili

tare" e no• territorio;; fedcmes. 

Art. 49. O Ü')I"Crno pod~rá subsidiar c~co:as primarias, r.undaclas por pa;·_ 

ticu"arcs e associações não l"eligiosa.s, bem como auxiliar escolos primarias mu. 

o11t;!.<te5 ou c"tadone~, preced·endo requisição C:o t ·e~pectl l"a autorldnd · e prova 

<:tm pleta da i nsu fficlencia dcllas para 6 população. 

oE m ca-;c aJ.guo t a dirccção de tacs cscultts será .cumulada entre a União e 

o lD.·Ha>dÓ ou •n~nicipio, competi ndo se-mpre ü es tes u•lti mos a organlz~tção do en~ 

sino lH"lmarlo. 

An. õ() . ..\:-; municipalié:a,d-es dOti Estado;; prc;tnt·ão rigoroses contas, an. 

nuaol m ente, ao Gove.-no ,Federa l do.-; auxllios recel>iC:os 'e sua detal·hadft appllcaçà•l, 

devendo ser Jlcs suspensos á pt·imeit·a irrc•gularldaJe c l1J}rovad•a. 

An. 51. Dentro das lxlses é:e.;ta lei fica o IPre:ticlente da ~Republlca autori

~ ... ldo a abir os crc-ditus neces:::arios âcl prlm ira~ J.JI'O\'it:encias, expellit· r-e-gulo

•nentos, 1'efoa11ar o Codigo de Ensino, fixar s vcncim ntos do pessoo l cl·c.n.do, 

r:;Ct entrando Ll11 ylg-or, neS:Se. part ·, os aHudidos regutlttmentos C:.epols de a..rp~>rova

dns •r, elo Congr esso as tabcl!a" es t llJbelccidas . 

~t.\.rl. 152 . ll1evoga'lln-se as disposições etll contrario . 

,,Sn! a das Sessões, 30 de O.utul>ro de 1907. - Pocl?·o ,lroaoy?". 

i,ubstlttLtlvo: 

.. -\Jrt. 1.° Fica o !Govet'no da l'niã<-. autorlztl-O a refor~un..r o cn.:;ino prinlt11'lo, 

~!!cundario e uperior. becn acSS im tt promover o alargwarnento e descnvol\'lmento tln 

in,t t·ucção publica: 

C/) pot· accõt·do com os E•tados, m ediante ba..<l'-3 que forem comblnouas, tcnrlo 

priJh;iptümente em v is.ta tt obri.gatOI'icdadc G.o ensino 'lH'imtwiv; 

l> ) subvencionando, tcmporat·inmentt>, escalas m a·ntldas por particulares, OR

"'ciftÇÕPS ou municlpa•licla.des; 

C) creando CL"'colas nas colonia.s ci\•i c rnilitarcs rrirorios fedet·aes; 

d) instituindo o ens in o profis~ior.ol prlmnrio c o serviço d e hyglenc <"scolnt·; 

r·) funC: tnclo esco:as r.ormaes de cn~ino secunda rio c swperior. mu ~c us, blbllo 

t-1". • ct •. ~ e lll!boratorios t<"chnicos; 

f) ot,gani zando o preparo pratico pflra toLlas as 1 rnfi~';ÕCS. 

A r t . ,2 .o Entre ~~>' bases a que .~c rcfct·e a lettrn a, serão nbs~t·va.clns a~ se-

guintes: 

J. Jtloncidné:.-e technica e moml do professo •·; 

11 . Qu~ n ão possa se.r crea la mois de umn escoln opara cadn mil lhabitaonte.>; 

Jll . '.rer a [~co'la uma frequ nela üliiHHtl de 25 al·umnos, pelo m:\.no..'i; 

JY . Ser o ensin-o leigo, cnas não a•nti-l'cligtooo, gratuito qu:1nto no prh11f\irn 

gt·ào, c obrlgntorlo -a Indo. em rela~ão a este; 

'\F. Todos o.s progrtunm a~ sé cin.girf:m a s que ~forem off i clatltn ~nte adoptndos; 

•VI . tF iccuem as e.~colas se>b a f i scal"lzação dH U ni ão, emctuan(n subvcnc lo-

~nt\C:as; 

,V II. T er o Un ião o dit'cito <lc sUSJ)"Cncler a s-ubvl'nçã.o desde que venflque 

ni'lo ser cumpridú qua·Jquer das condições ~stlpuladas n a pre3ente Jel. 

ala diiS se~sões. ·5 de );'ovem bro C:e 190í. - G)"(ICC!t o Cm'Ctoso, 
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Ao art. 1 •. 'upprima-sc a tettra c. - Sá F'ref1·o. 

Ao n . IV do § 1•. Supprima.se. 

Ao n. Y. Sub>titu(l.;;e pelo segul·nte: «submette r oo programmas á a'])p ro

''<l(;ão do Con>eih<J». - Per eirct rlc Ly?'a. 

N. - Ao n. VII. Supprlmn-sc. 

ACI § 2• do nrt. 1• . Em vez de: ~m qu:.~IQut•r dos c,1so.~ dns l~ttra•<; b e c, di

g.,. r;e : no ()aso da •le ttra b. O mais ermo <stá. - Pc-rei•·a ele Lyra. 

:N. - •:\'a fundação e manutençã<l d~ cscQia.~ primarias, a Un ião' só a u-

xiliará 'OS Governos estadone.s q.ue {le'"Peon·c1c.r m 15 •I• de SLhl s rem:las com es&< 

S('l'\"lço. 

!Sala das Sessõ~s. 29 de Outubro dP ~907. - Baltha.u,.,. B e>·nm·cl-i?IO . 

.X. 5 - A Jettra c do o.rt. 1• Rubstitua . • c .pelo seguinte: «fundar c manter 
es<•olas nas :oçalidad·e,; onde .-não existam ou, existi>ndo, forem ins-ufflc lenti'S pO I'.l 

a respectiva poptilaçãu, mediante acc0.1'd'O com 'OS Governos esta6oaes ou munl
clpacs». - Pereira de Ly?'O. 

L'<. 6 - EmPnda substitutiva !\s i ttr11s a, b, c c ao ~ 1• P n;;. I, Il, III, 

IV, 'V, VI c •vn e o.o § 2• do projecto n. 2 42: 

a) fu·ndnr noo Estarlo~ ns c.'<coolas normaes primarias q.ue ó·u lgar n cessa rln s 

ao ;)l'etJtJ.ro de :}receptores da in'fancia. 

F:stas rt.Nllas normae~ tNão um cunho cssencia:ment~ •Pcdügogico e tcri'io por 

fim r,destrar os seus alumno.s na trC"hnica c:oce<nte. 

I. (['am n matricula nesta·; escola., o;; ca•ndidatos, além de cx.h i.birem attes 

iado d•a app•·ovaçllo no p1 imriro cyclo gymnasial, eJ·ão subm•e ttld<Js a um cxa!llle 

de <>dml~;são, qu lhr apurará a capncidadr phy.sica e mental. 

Il. lE' vt ... C:adn a matricula a indi\·iduos maiores de 25 Q'nnos, oo.'lvo o car;o 

àa alucnn....,.mestre,.; diploJTllldOs pela<; ('SColns normaes dos /Estn<:los, os quaes se. 

rão a<lmittidos á mntricuh até :lo annos, comtonto que prov m cxerc icio c<Jn 

tlnuado ·à e sua profissão. 

L'llot~tc ultimo caso, al{m da exhibiçã.o {l e sru titulo, o canC:Idnto ~<orá sub

tn&ttld<J a um exame de Cl}njunto de to.lns a.~ disciplinas do prl.mei•·o cyclo gy-m . 

na.sio•l. 

IIJ . •N•os primeirO" cinco 11nnos ,tp(ls n promu!g.ação d<>sta le i, ê permltti la 

a matricula, mediante um ex11mr espec ial C:r cada u.ma das ma·teriB.s do prlmeir·1 

CY<·!n co gymnasio. 

b) fundar escola,- primarias nas colonias civis e miJioto.res, •nos üwritorios da 

União e nos Estadoo. 

A •J!undação <:lesta,;; ultimas fica ,l eprndf'ntc das seguintes condições: 

I. lnexistencia C:p outr~s escolas no locrulidade: 

JT. Existcncia de trinta menores, pelo menos, de idade MC<Jlar; 

rn. tPctiçllo aE'.si.~nocln pelos pais, tutores ou respoonsa v eis desses menores . 

Rio ·de Janeiro, ao rle Outubro ele 1907. - Vi.r g-ilio ele ILem.os. 

:-<. 7 - Sub.<titua-sr a a!inea c do a.rt. 1• J)clo seg,ulntc: 

Funêar c ma•n tcr es~olas primnrl.as, meJ!ante a-ccõl'do com os IGovern·os es

to.dú~es, nas iOCülid,tcles onde não exlstir>fm , ou, onde existlnd<J, forem in uffl

cientes para a respectiva popu•lação. 
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N. S - Accrescente-se onde conv>er : 

tFunelar em todo~ oo l]sta<los csco l·as nl)rmaes pat·a a fo rmação cl<> professo 

ruco primario, cream'Clo na CaJ)ital Federal uma escola norm"al superior para Cot·

m açãc. do professorado elas escolas noTmaes J)t'imarias ,e do.s cur os sccunclnrios, 

e tambem elos inspectores ou deleg•a dos fiscaes C. e ensino. 

IN. 9 - Accrescente-se ao numero I do ~ 1• do ~~crt. 1•: 

... ·p ne.fer in é.o -sc sc.mpr e a,, escalas ·regidas por pt·ofCS6ot·es q.uc têm o con

cu.rso das escala· normaes. 

N . 10 - Accrescente-sc ao numero VII do § 1• do o.rt. 1•: 

aesim como a •não d~ninuir a .porcentagem da sua clotnção orçamenta

ria F-stabelec ida pe.t·a o eniço d·e instrucçã.o primat·Ia, na <lato. em que se fizer 

O aCCÔTdO. 

N. •11 - ·ACcJ·escente-'!e ao § 2° do . ati:. •1•: 

./VUI. Os recursos forneciéoo pela União pa ra <l•e.<c nvol•,·;mento ela instru cção 

prim aria nas cliv·ersas zonas elo paiz, serão cal-oula.dos tomando-~c com o base a 
relação cntt·e a. receita do Estado e a ,-espectiva população . 

• ~. 12 - Accrescente-se !J.o numero I da alinoo e do § 1• do at·t. 1• : 

... e tamanclo em consld·emçã.o a ca paciéade dessas escolas, limitará as rcs

pec•tivas m atriculas, adoptanclo um maximo q.ue prometta fa.ze •·-sc o ensl•no com 

pt·ovelto e method•o. 

Sala das .Sessõe.•, 4 de .:-<ovembro de 1907. - Manoel Bomji111. 

:N. 1'3 Ond·e convier accrcscente-se: 

Ar.t. Os pro{es~ores P·•·imarios das e-scolas croodas pela União ou ca s esco

las omunicbpaes c e;;tadoaes que forem a•uxil iaclos .med iante nccõrclo, serão no

mead.os pro~•lso r\.umen~e e, sómentc a.pós um estagio de t rcs a nnos, pode•·ão obter 

a tit ula•rizRção effectiva, em vista cl~ bon•s s rviço.-; c vocação ao m aglstcrio, cl e

molistt•acos nesse' per iodo. 

~ala das Sessões, 6 de Novcmb•·o d·e 1907. - r: m echo Ccl?'flnso . 

'N. li - Onde convier accr sccntr-se: 

- Art. O Governo 01~gan i zará o ensino profissional prhnnPin c o ser'Viço de 

hygicnc !escolar. 

!Saia das •Scosões, 6 de .'lovembro ele 1907 . 

IN. 15 - A.ccrcscente-se onde convier: 

G>·accho Cnl'doso"' 

Art . A g·mtuidade sPrá e.'ta•b l·ecicla apenas pn1·a o ens ino primarlo e PI'D-

fi6sionA I . 

IS·a•Ja el as Se,sõcs, 6 rlc No,·embro dn 1907 . - (l,·acc.ho Ca•·doso. 

~. 16 - Onde convier: 
,1\,·t. Em tNclo o tempo, fie>::~ o Go brno nutorlzado a promove.r, m ed iante 

;~JlS('S ';lc .anten1ão suggeridas aos 
1
Governos c l·~giS'laturas do.~ B;t~dns . :1 cctn·Jo 

ou a·justc entre ellcs com o fim ele Rystematizar ou Ot•gonlzar o ensino public6 

brasilei ro , cl esé.e o gráo primurlo até o s u perior, em con(oJmidndc .com os arti

gos 65, §§ 1o e 48, n. 16, da Constitu ição. 

S. rR. Sn la das Srs-<;õ s, 5 de ~0\'Cm!b ro de 190 ·i. - Passus d e ,lJirallcla 

.P'il/i.o. 
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.\. Cú111m1ssao e ae paracer que os dou.s substitutivos, bem como as mcnüas 

de ns. 1 a 15 inclus ive, •não poC:em ser acceite.s: umas porque alteram su.bstan 

~:a:man te o pr{)jecto e nul'lificam o.s seus intuitos, impedindo {JUe fus municipali

<la·C: es e nos Governos e;;tadoaes seja conced!jo auxilio ou subvenção P•J.ra o des

cnvolvim,ento e dif>fusão do ensino primaria; outras porque, autorizando {) Go

VI rnc IF'edertul a crear c funclor e-scola:..:: prhmll.riüs no...: Estitdos, SC'Ol accô1~do nen1 

a1rdl'lncie. dos Governos J•espcctivo , offendem os princlplos cnnstitucionaes, am

plia.nà.o ,]JOl' demais a ESJYhe.ra Ce acção do GoveJ"'no F'ederal, fazendo-o intcrv.lr 

em causas que são do peculinr intcre~se dos mun icipi·os 'l dos Eo;tnclos. Quanto 

li. de n. •16, a Comm issão a ncceita por se tratar o,:le simples autorização . 

N. ·17 - Ao n . IV da Iettra c do mesmo artigo. Suhstitua-se I>é•lo segluinte: 

<:.Serlí. supprimicla a cln•S"e <Õos su•bstLtutos, respcita>dos os à ·lre i·tos elos actuaes 

que tenham concurso ou, então, quatro. annos, no m.i•nl•mo, de maglsterlo e ff -
ctlvo na ~éspect l va escola, e d;Jsde q.ue, <1uanto a est<C>, repr'lSente a congrega_ 

çãl) em uma maioria absol:u.oo, a•bonan•do-·lhes o zelo e proflciencin. - Cct?'>beiro 

da Rezende.» 

A Cornmissão acceita a em nda, porque cxp•l ica o ar.tigo do !]woje-cto q.ue e; 

refere ao ;p.rovimento ces cadeiras que .forem <Õe.3-doborruclaos e a pr.imclra hyopo

tlh•<se ode não scr~m aproveitaaos profeesore~. cu-ja competencia foi provruda por 

!l)r.,g{) tirochnio e qu.e, por clrcumstanclns 1ühcias tl. vontade dellcs, nào •fizeram 

concurso, consid•crando prejudica·clas as <Õe ns. 18 a 24. 

.N. 18 - .E' ga rantido nos ><ubstitutos das escolas c fHcul•dad·cs superiores 

da ti-teJ)U•blica o direito ai) provimento nas cadeiras cre~té.as por desdobram ento, 
das disclJYliona s da respectiva secção. 

LS<alu •d as SessõeR, õ <l•e :\'ovembro de 1907. - .José Cal'! os ele Can·valh o. 

tN. 19 - Ao n. VI da •lc ttra P f. o art. 1 •. Accrc.scen te -se ao texto: 

<<E>'te· serão fiproveitados, conforme n.~ aptidões cx:hLb idas "m concursos an

terlol'es, no Pl'Ovimento dos ca deir·a:s q.u~ se crca.rem por forçn docl doodobmmen 
tos que se verificarem nos termos d-esta le i ." 

Sala das Sessões, 30 <Õe Outu·bro de 1907. - Vi?·gil'io de Lemos. 

!:-:!. 20 - Accr esc~nte-s·e onde convier: 

. Emquanto nas !Faculdades de Dli·rito exiBt ircon lentes ,,u~stitu.tos, nomea 

dos m ediante concurRo, fi estes ca•berlí. a sub~titui ção trtnpor·.rria. 01U d·e fin itivtt 
dos cathcdra.tlcos . 

.Sala das •Sessões, 5 C:c ::-lovembro õc '1907. - José Lobo. - Cimci?ra t o B;·c<

!}<1, - Costa. J1í1liO?', - Galecío Cm·valhctl. -A/tino A?·am.tos. - PalmWira fRi.P-

7'<'1'. - J. Nog?tci?·a Jaguaribe. - Gnwict?IO Neves. - Alvaro ele Ca.?'va.!ho. 

Fm~·ei?·a Braga. 

iN. 21 - Substitua-se no lcttrru e o n. VI pelo sc.guintc: 

!Cc':vtnnt-erá a classe dos substitu•tos, •h avendo pelo menos um para ooda ca

deira o.u nula. O substituto accunwlará os funcçõe,, d•e J}reporador ou assisten te. 

Qun•nclo a cadeira tiver m ais ele um substituto, a congregação C:esJ.gnal1â. a or

dem de successão. » 

IS·uLstltua-se na lcttra e, n. V I U, •dez annoo" por <C cinco annos». - Me

clci?'OB e Allntqtte?·q?te. 
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0\. 22 - Ao n . Vl da le tt r<l c do art. 1• (DLm·io cro Congress(Y, de 12 c 

Sctembru ·Jc 1907) accniscenflo:-se, logo depois da pa lavra actu,aes, o eguinte: 

ü<Jstcs, porém, serão aproveitados, conforme as sutts ha•bi•litações exhibidas 

ern concurso, nas p.riDn~ü·as non1eaçõcs par a as C(tdeira.s que s <: rN\ rcn1 rau vir

tude ,c c dcsdo'braomcn to, '"'5 termos desta lei. 

Rio de Janeiro. Sala d as Sco,;sõcs, 30 de Outubro de 1907. - ralois de 

Ca:st1·u. G•·aco/w Cardo-• o. 
·=-<. 123 - •AO mesm o artig•o c Jettra e n . oVJ: 

Substitua-Se o que está pelo segu inte: Os act•wes substitu tos sc1·ão apro

,·ritaclos '"' clas.•r dos p•·otesso,·cs extn<lll'di•u<rios, creacla de acc6rc/o cum u •·c

gi111 en ela doocncia. li vrc . -· Pctssos de .Jl i?·anda . 

N. 24 - Ao n . V'I d<1 lettra: e do a.rt. 1° 1l!Ccresccnte-se no fim: qu e tierão 

nprov~l ta•dos nas cHC:eiras c rcadas >Em virtude desta :e i . 

iX. 2·fi - .. -\ o n. 6 da lettra e elo >1rt. 1• (Diario elo Congresso) <1c 12 de 

·c tecnbru dé 19tH, acc!·cscentc-r:ie: 

!Esta dispos içã<J se estenderá ao.> preparadores diplomaé.o.;, <tuoe tiverem ma.ls 

dl' íiO annos de exerciclo; pddendo cstt•;; ou aque1le,; ser aJ>roveitados nas prl

m~iros .nomeações que se derem, cunformc as sua,; h a bUitações para us cargO<S 

d e lentes. 

!Saia. t:as Sessões, 28 de Outuobro de 1907.- Cunha Jfa ohado . 

. -\ C<>mmis.~ão não acceita a emenda. As :provas ex<hibidas pelos preparador>es 

não lhe · d'ão direito á nomeação de lente, etc. 

?~. 26 - E.mcnda substitutiva d<~ lcttm. d e ns . r. li, lli c LV do prdj •_ 

c to n. 24-2 : 

cl) a reformar o K>ymna.sio ':-l"nciunal, sup.pr imind o o internato e organizando 

~· externato em dous cycloa ou cur~os. um fundam entai • outro complementar. 

I. 1 10 prin., iro cyclo será minis trado um conjunto de con hecimentos utillzá

v,•is ·2rr. toda. as -ca rreiras da vida, m as em fe ição é. c ·pccialida<les teohnicas. 

O cur o deste cyclo dura râ. quatro a-nnos e comprchendcrá o ensino da Hn

g~a Pociona·l, da !ranoeza, da ingl~za, c. (á escolha do alumno) ou da ui ngua 

all<?l1Jã ou ·italiana: r ué.imcntoo: ele la tim; geographla geral c ohorographla do 

iBrasll, m athematica elementar pratica, 'historio <'la AnJClriC<l. e especia•lmente do 

r.rasil , noções d;e scienclas physica s c naturaes; nuçõ de economia politlca, 

ele dirrito u,;uaJ e de hy·g iene; ca:l!igra.phia, gymnosti~ e d esen•ho . 

li . :X o seglU·ndo eyoclo se d scnvoh·rrão nos alum noo os conhecimentos adqul

r :r:.o~ no prim.eiro, dando-se - ~hes uma <•ducação mais perfeita e.m sciencias c let

tras. 

O cm'6o deste creio dura ra. trcs annos, e se <lividlr!'l em duas secçõet>, uma 

ele scienclas e outra de lettms. 

IIT . E' commum a !:unbas as secções o ec;bu<lo llttcrario da H·ngua nacio 

t.:ti; o da p l •~·sica e ela c himica; o c!.a m C'canlea c astronom !a (1• 'pa.rtc) ; o é.a 

historla unlv<! rsal, m·enos o ela America e <lo iJ3rasil, c o da phllosaphia (•loglca 

e ':Y!O!'al). 

IV . Na secção de scienclaa os o.lumnos contlnua,,-ão o estudo d . envolvido 

elas .math m aticas, C.n m ecanica e da astronom ia c: mcntar . 
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•V. Na secção de iettras os alumnos conti~uorão o oes t u•do el o latim iniciado 

no pritn><iro cyclo e estudarão os t•uclimentoo elo grego," contin uarão o estudo da 

phi·lO.SO'P'hia, psychologia e apreciação synthetica d-o<; principa•es systemas philo

so)l'hicos; e farã.o o estuco das Jitrerabu•ras dao; línguas vivas quê tiverem np ren 

did<> no ·p rimeiro cyclo. 

VI. As cadeiras de noções de of'conomia poliliea, direito u:;ual e h.y.gienc pet·_ 

t·encente aõ primeiro cyclo, e a philosophia, pertencen te ao· segu ndo, <m: in a<los 

eru .fó·rma de conf!frencias, con1 frequencia obrigtt toria, não sendo exi gidOti os 

respect i ·vo~ exames, salvo para os aJ.um no;; que é.eraru ma is doe v inte •ffi.Jtas . 

,VIJ. Os alumnos que terminarem o cu rso el o CY>Olo f,unclam cntll!l o·eceberão 

um eertificado, com o qual poderão matr icula•r -S« em quao\'qu•e r el as s ecções 1o 

segundo cyc!o: 
N>IJl. T erminax:lo o curso do segun do CY'Clo, os ll!lu.mnos r'eccberão o d ipl•o ma 

de ba-chi<1'CI. em sciencia·S', ·ou ·de bnoha1·e1 c~n lePt r <'·•, .con forme 1t secçil.o em cuj o 

CU!'SO •houver·em estudado. 

IX. E' prdhi'btdo o estudo simu.Jtaneo ele lll ma o outra secção cl•o seg-und·o CY 
clo, •se1ido, po1·ém, fac u·ltado ao alumno, CJU•~ t ive r ob t ido o d lp lom a lie IIJacha 

re! en1 un1a da~ S1ec..:ções, ma.~t.ricu ·lar-sc na ou tra, rufi.l!n de nlcançar o r especti vo 

clipiomn·, fi camJ.o clispensaclo de fazer os exames c:as discipJi.natS como11'Uns ás duas 

secções . 

X . T'a m os a lumno•s rnatr iculados que ti v•erem menos <}e 30 fa>Jtns, a pa~sa

gcm ele uut anno para o "eguin.te se fará pela. moê-di"- <las nota,; mrnsacs ol>tlclns 

d~t"antc o nnno em cada m a teria. 
IQtw.ndo, pot'ém, a di~ciplina fôt· estudada em u m só anno. ou· qua n•clo o 

alumno tiV!Cr de fa2er o ·exame do u ltim·o anno da d is ci.p lin a , es te xam e par.1. 

:.m c outro caso co11stará ele prova escripta c ora·! . 

O pritneiro nroces~o clf> exame ácnomin~L- se excMno ele 1Jro 1noçüo ,; o segundo 

ex a me f in a./ . 

Os a•lumnos quoe clerem mnis de 30 faltas pe rclJer ã o o anno. 

'Rio ele Janeiro, 30 •de Outu'bro ode 1907. Vh·g ilio el e Lemo~. 

A Commis.o;ão não acccitll! a emende. supra. 

•N. 27 - Onde conviN na· lettr n d: 

Art. O curso funtia!ll'ental Ect·ã lecc ionàdo no •In ternato e no Externat o 

elo G~'Jnnasio IN acionai c o cu no co mplementar s61nrnte no .Ex ter nato. - P c•s.sos 

de i lh.?'!NU7<r .. 

A Cüt'rlm is•ão acceita a emenda . 

N. 28 - Ao mesmo art . 1°, § 2•, lettra J, n . . 2, accnescrn te - se: 

IPa-ragra:pho uni co. QuHndo seja muito grande o n um ero de candi,d'a t os a 

cx<tme de a·àmissão, poê.erá o Go'I'Cmo nomeat· um ou ma is delegados fiscaes ad 
hoc - Josi·llo de il1'(14lijo . 

A .C<J mmissão não acccit!t a cm<'lnlia . A ma teria •dre que tra ta é evidente
ntolte regulam entar . 

'N . 29 - Os a~umnos das aooodem ias e mais escojus superro.res, gY'mnasio e 
coliegios •equipnm-do<i, que ho uverem com plctad·o m etade do curs , poderão con 

tinual-o pele regu lam ento actual. 



507-

•Sala das Sessões, 30 de Outubro de 1907. - .Perei•·a. cl.e Lyra. 

A C<lmmissão accelta a ~menda . 

i:'í. 30 -Onde convier: 
.\ os a .:um nos do 5• anno dos cu rsos gymnasiaes fica facultoé.o o d ire ito de 

trniJinarem o cu rso segundo o a.c tua:J reg ulamento . 

·Rio, •28 de O.utubro de 1907. - .tl!VCWo ele Ca,·viblho. 

•Está. .prejudlca·da com a acceitação da anter ior. 

N. 31 - Os 11s. I e II da Jettra cl do § 2• elo art. 1• substituam--se por es 

t·.'• qu·~ s e segu ~m: 

I. O curso fundam ntal COill'P rehender á. : portuguez c litte.ratura portugueza, 

e,; tt: õo pra.tico ele franccz. inglez, aHemào o.u italiano, á esco~ha elo alumno, ao

t im, mathematlcn, geographla e h istoria, cspecia•lmcntc do Brasil, escripturaçã-o 

m ercantl! c conrobililclade, nuçõcs ·~le schencias .physicos e naturaes, desenho f: 

Nh•cação p'hy-.slca. 

JI. O CU!','O complem enüu· com•p re<ruend·erá.: portug.uez e ~itteratura. portu

gleza, latim, grego ('faculta tiW>), 'h!stor ia universa l, especia lmente ela Amerlca. 

matlwmatica, ·ph ys ica, ohimi ca, h ist·ork.1. natural e ed.ucação 1Jhyosica, distribui. 

das estas m a terias em t1~s annos. 

•Sala das Sessões, 2·8 el e Outwb•·o é.c 1907. - Affonso Gos ta. 

A Com ml<;são, contra oo votos elo Deputado Antero BoteVho <l do :relator, 
acc r ! ta a emcndn sup ra. 

N . :3,2 - Ao art. 1•, § 2•, lettm c~, n. II, Sll iHWima-sc ru prula vra <da t i.on » e 

suLstitu~m-se R.<> CXJH0ssõc · : «psychologia, lo;;·ica c sociologia» por esbas : lllOÇões 

de ·pS:fC'hologla, logica sociologia. 

Saia elas ~'e.-•oões, 2·8 de Outu•bro cl<' 1907. - Josino cl.c ArCt1ljO . 

Está prejud1catla. 

·K. 3:J - Suppr iman·,_se 'do curso complem entar: psyohologi.a, Log ica, o so 

cio/ r,gla. - Ba./I11Clzc11· BCI' 11Ct'rdi1lo. 

Está projudica·1a. 

N. 34 - :No rurt. 1•, 1lettra d, n. li, onde se d iz: «•psycho!ogia e logican, 

d iga- se : «psycho·Jogin, logica e 1noçõcs s ummaria.s sobre os var ias systemas phii-o

sophicos ·de ex.plicaçã.o do· u niverso,. 

--No ~ne&mo artigo, lettra e num cro : suppr ima-se a socioloyi.a. 

No mesmo artigo, lettra cl, n. V, accr.escentc-s c: «nas cadeiras de scic.ncla. 

ele 3{) nas de linguas e de 20 nas aula,; de artes.» - Medei1·o.ç e Albuq1.erque. 

E s tá .p rej udlcada . 

\N. 35 .fuccrescen t e- se onde convier: 

Art. O ensi~o será. leigo, mas nãlo anti-religioso, crcando o Governo no 

curso parallelo (ultlma parte do n. n. •lcttra d , § 2•, art. 1•) uma cadei ra de 

ili ~ toritt das religiões. 

Sala dnti sessões, 6 d·e 11ovem'bro de 1907. - G1·ctccho Gtlll'<i.oHcl . 

A com.m lssão mão accelta a Cllllenda contra os votos dos .srs. Passos ele lMiranda 

e Valols de Castro. 

N . 36 - E m enclu. ao a·rt. 1•, § 2•, l ett ·,·c~ -cl, elo projecto n . 242 B , ele 1907: 



508 ' 

As materias do curso do Gymnaoio '·· acionai serão clistrihuirlas por sete annos, 

da anan.eira tleguinte : 

1° U1l-1W 

'i:' cadeira- Arithmetica (e,;tuclo completo) , precedi ela cl " theor ia el<lUJentar 

da a b~ tra cção e ,cJasslficação ela:; scicn cias. 

2a cadeira- Portuguez. 

3a cadeira- Francez. 

4" ca<l·eira- Geogruphia physlca, especialmente ilo Brazil. 

Aula- Desenho. 

1" cadeira- AJgcbra ~lew entar . 

2• cacle l r a- Por\ugucz. 

3• cadeira- Francez. 

J 11 cadeira- lnglc:l. 

5• ca dei ra -oGcographi<L polític a, ec·peciai UJente elo B ra.zíl . 

Aula- Desenho. 

au unnu 

1" cadeira- Geometria preliminar. com prehenclenclo o eti i.Juç,,, á .manei"a clus 

antigo~. tias prlncLpacs proprieclaclcs ela s secções ·~o ni cas, tia cyso ide tl·e Diucles, 

cycloi cl c de Gulileu, espiral ordinuria e lieliec le Archi mecle<. 

2• cadeira- Portugucz. 

3a ca de ira- Ft·nncez. 

I " cadei ra - lnglcz. 

5:l ca dtd ra -Latinl. 

Aula- Desenho. 

4° (L? I no 

1• cadeira - TrigQnomctria r ecti linea c esphcrica, gccll uet. ria "lgcbrica: algcl.Jrn 

sup I'iOI' . 

2:l caclt' ira- Portuguez. 

3a cndcira- Francez. 

~· cnclci ra- Jnglcz. 

5• caclc ii·a- La li111 . 

. \ui a - llt•,enho. 

1' cu cl ei•·a- Geomet ria -d ifferencial c integral, m eca.nlca rt bst rnc ta. :imila.cla 

ás lhC'OI'iHs g-era et5 do equilibrio c movimento dos system a . ..; inYnria,·eis. 

2n cadeira -Astronomia: geometria celes te c noçõe.: cl r J n PC~l nic:1 cclest\.·. 
3" cndeim- Lat·im. 



I' cadrim- Allem ãn. 

5R cadeira-Gre-go. 

Aula- D eoenh o. 

1n C:Jclt•ira- r hyEiCd. e Cl1 l JllÍCa. 

211 cncl r it·.a - Latim. 

3" ·c·adcira-A llemão . 
. ,p~ catle1ra- Grcg·o. 
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5 11 ca deira - R ev·1:são do êti'tudo d·C nri thm otica, Rlgcbcn e~pme-ntar. g-ronH.'tria 

p rclinlinar, geometria a.Jgcbrica, nlgcbra super ior. geom dria diffc1·encial c in tegra l 

o mt.:C ~tnica ge ra I. 

1• ctt<lt'i ru- .IJiologia. 

2• caclcira - lli~ toria natuml. 

3' cadeira -Historia do >Bntzil! 

·l " cad,ciJ·a- Li t tera tu·r a. 

5a CH·cl Cil'a - 1R cvjsão do es tud o ela. Hliti'OllOlllia. pllys1ca (' chimi tn . 

·N o .q ui nto a1n no do c urso. as Jn ateri.a;; que formaru a prin1 cira ('ddt~ in\ r:-; L•rào 

lecciona<lus m nula.s d i~ria s durn·nt a pr.im cira n1·eta~d e do anno lcctlvo p :1s que 

constitu em a ~cgunda ca'cleira em aulas a.ltCJ·nncla:;; na seguncl<l n1etaclc clu lllt\S IIIU 

a.nno. 

Sala da.; 8e" ões, 29 ele outubro de 1907 . - l~mncisco Pcr rci?'a JJ•·aga. 

E.-stâ. •P I'l'jllcl icada. 

X. 37 - A' clausula I da Iettra e, accrescentc-se o seguinte: 

J'arngrnp ho. O exa.mc de admissão ser!!. exigido tambem d•JS ~an<lidat<• o; QUC. 

pelo r egulam ento actua l, se h!l!bilitaram no cur.<o sc t·inclo gymna"ial ou <' m ex<tmcs 

pa "cel'la cl os de prepa.rato rios. - Victo1· <lo .•lmara.l. - Ga1·val ho Ch aves . 

.-\. Commi s;;ão Jlão acceita a emen da por j i!. constar do p r.o jcclo. 

::-:1 . 38 - Accrcscemt c. se ao n. I , .Iettra o. § 2", do art. 1• : 

Paragra·pho unico . Nas es colas d.e direito, o e.vame versar!!. sobre uma .prova 

escripta .c] e rcdacção em lin gua portugueza e <Jral ele franccz; nas de engenha1 i<~ 

sobre p rovas escriptas de mruth emntica e nas de meclic ina sobre proV'ns prati-cas de 

sciencias physico- ch imicas. 

IR.io, 28 de outubro de 19 07. - .4//0II-•o Costa . 

A JCommissão opLna ]Je.la rejeição desta emenda por cons id•·ra t· •111" t.•ria l'<').;U

l;:u11 en ta r. 

1:'\. ~~ - Ao n. I da lcttrn e <lo ~ 2" elo ar t. 1", nn cl.c ~c •cl iz "e lcmcJI/os basi . 

co.s •cL11 pTo/issclo». cliga . se : cl mentos basi·cos elo cu rso a qur se ' cl r,t ina . O ma is 

co mo esta. no projccto. 

Sa.la das S'C<lSÕcs, 28 de outubr·o de 1 90í. - A/fO?t-'O C'o., t a. 

A Commis :lo aoreita a emcncl:t. 
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S. 40- Ao n. I da.Jettra e do art. 1° : 

Bm vez d~ «elcm ntos baslcos da profisscíu, diga-se: clem ntos basicos do cu.?·so, 

etc . . - Carneiro elo R ezen<l c. 

Estã ~Jreju d lcada . 

N. H - .\o art. 1", ~ 2". lettra u, n. 1, dcpoi<S da" polavra;; , •. aptidão inte!lc

ctuai >J, su•bstHu am-"t' pel a s s r guintt•;;: e a so m.m a de conhecimentos ge raes neces 

f.iarios para o .a.provL•ita lu entu cl u cu rl-iO a que .-.;c cleti t ina o ma.tricu !amdo. - Josilvo 

c/1• . [ l'(l.l,jO. 

Está. .prejudicada . 

N. 42 - Ao n. 1 da ll'ltm o do projccto n . 2 ·12 : 

Supp rilll al11-SC as pa ln vra~ (( ... e a o~5ommn de conhl'ci.mentos que sobre os 

c;e ml'll tos basicos ela prof if:~ão a que ~r cl f'st inH po...;f.:UC' o ma tri ;:o ula ndO» tenn1inn ndo 

o texto do proj e lo d<·>lJ ma neira: como meio tlc a.tJurar-IIJe a capacidade ph,·sica 

e intellcctual. 

11io de Janeiro 30 d,• oHtub ro de 1907. - Fi.ryilio rlc J.,emo,. 

Suppri ru :t -SP o n. ll da lett m c do art. 1• do JHOjec to. 

11 io de .fancir·o 30 d<' outubro de 1907. 

EEtá pr~ju di c"ada . 

l'ii'!Ji'/i.u de LCIIW .S . 

~ 1~ -Ao art. 1 f) , *~ 1" e 2°. accr~·sccn l e-sc : 

'Si o matriculando mão l'Xhi bir a::: p rova ., que cl omon trem essa aptidão P 

HOtnJnn de conlH'ci.mc.ntos. só poàerá requer er no\ra n1atrlcula .em q uulqu_cr escola 

superior dous Hl111tl.s cll ·,poi~ el o prhmeiro rxam r ele ac"Lm issã'o. 

Sa ~ a elas ~(·s•õc>, 5 d•' novembro dr 1907 . Jl[ello Flmnco. 

A Commiss:io. po r .maioria ele ,·atos. não accc itou a emenda. 

"· !~-O cxamt• de Hdomb;ãso elo n . I ela lcttra e versará sob re"·' seguintes' . 
n~a tel' làs: n1alhcmatica c-lemrntnr para o;-; ca.ndidalos á 1Illatricula na Escola PoJy_ 

lcchnicn; sc il'ncins physico-.. himicas pura matricula nas fac ulda'àes de .medi cina, 

lati m c logica para os cursos de direito. 

Sala das H"<;sõe,, 6 ele novembro <le 1907. - . Uiino .. ti'Cmt e.s. - C:rctccho Cctr. 

rlo8o. 

F.stá prejudicada pelo parecer dado so•bre a de 1n. 38. 

N. 45- .\o mc•mo urt. 1°, ~ 2•. lcttra 1 n. 2, accrcsce.nte-se: 

ccPa,ragrapho unico . Quando srja muito g rande o numero el e .candidatos a 

exame de a clmi~são, poclC'r{t o Govr1·no nomear um ou .mai s delc.gad·os fhscac6 

acl hoc.» 

Ao mesmo ar·tigo, paragrapho e l tt ra n . 5, depois das pala nas: cc clocL'nte" 

li1' res Hwbilitacl osn accrcsccnte-se: C< depois cl~ provas e(fcctua das p erante as con 

gregações». 

Sa.Ja da' ~e<sõc~. 28 de outub ro ele 1907. - Jo sino ele A•·a ujo. 

A ]Jrlmri ra p>1rt~ da emenda é identica á d e n. 28; a segunda a fi.gura. sc á 

Commi~e;ão dt'sneccs:;;aria. 

N. 46 - Accresccmte-se on'dc conv ier: 

(<...\ rt. .\ o.; rollegios já eq uipa rados ao Gymnasio ra.cjo.nal é garanti da essa 

r egalia. que ser!l. suspensa no caso de inCracção desta lei ou el o seu regulame nto. 
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§ 1. u Fica•rn disJ-ensados do resto do praw, para entrarem no regtm en da. 

quiparoçã'u definiti,·a, os collcgios que já estl'iam nu gozo de cqui.paraçãu pro

Yisorin . 

. § 2 .• Só oet·á 111antida a eq uipal'fiçào do.,; cullegio~ cJUc ~c adaptarem ás IJL'e

:,;cripções desta lei c bCU regulamento. no prazo que lhes fôr marcado no mesmo 

r<'gularnento. » 

•Sa.la chtti sessões, de outubro ele 1!107. - João LLL i.<. . ll vc.,, - Chris~~cmo 

Braz i-1. - 111 • Bra.;;. - R. Paixciu. - Bllcno de JJai va. 

Contra o voto do 'r. :\ ffon ·o Costa, a Commi -ão acceita a emenda. 

~. 47 - _·\ o § lo ela letlra h . .supprimnm-S<' a~ valnv•ra s: ecO nomt• t• a nu tu~ 

ralldade de seu adutini>trador ou pc•sons a cujo carg·o ·ti\·e,· a ~ua clirecç.ão 

technica.» 
.\ rc;;pOntiabilidade de t:tl'S intu itO<S cabendo a s n·~pectivos gonrn<>> pnrcce 

não ha\·cr tH~c·essicladr des~as infurutaçÕl's pe: ·oap:-;, - Victor elo ,1 mural . ..__ C"<l ; ' 

val-ho Clwvc.< . 

. \. Comnlissà'o acceita a en1cnda supra. 

IN. •18 - c\ § 1 u do n. 1 lf llH le ttt·a /1 elo § 2• do art. 1° : 

Substltmt.m-sc a~ I]JalaYras - "" nome c a naturalidade de s u adminlstt·:lflO" 

ou de pessoa a. cujo car.go t•stiYcr a sua elirrcção tecltnica» pc!o seguinl•: «u 

nome d<> seu direeton>. - Affonso Cos ta. 

Está •P I' judicada. 

'" . 49 - Ao § 1° cln lettra h elo mesmo artigo: 
Em vez ele: o nome o a na.ttL1'ctlidc!Cl e •elo •cu admini.sti'Cbdol', on da. ~Je.<soas, 

cliga.<>e: «nome da pcsso(l,, etc.» 

Sala da Bessõe . 25 de outubro d 19f17. - Canwi1'o ele Ro::.cndo. - Br•riJrtl'do 

Jfont eiro. 

Está pr~juclica.dn. 

)<. 50 - Onde convi ri·: 

1Ficam garantida.·· as preToga ti v as ile 

ele ensino definitivamente equiparados, ele<>el 

Aos alumnos das a<'ade-mias. gy.mnas io~ 

que a ctualm ente gozan1 os institutos 

que se sujeitem ao •rcgimrn desta lei. 

r collegios equiparados, que já. ten1Nll11 

iniciado o seu curso, é facultado continuai-o pelo r cgim en actual. - J>c1·ei1·a 

c/r• 1-yr". 

Está pr judica da ;pelos pareceres c]arlos á" emendas antcriot'f.'6 attinentes a0 

m smo assurnpto . 

.N. õl - .-\ lettra h do art. 1• ,;eja modificada de modo a pcm1ittlr n c<>nti. 

nuação .da equtpat·nção dos co:legios pat·tleularcs ao Gymnasio Nacional, com n 

obrigação c1 set·crn os exa.mes de conjuncto el e .cada cyclo prestados unicamente no 

G)•mnasio :\'acionai ou nos estab .!rc imcntos identicos dos E;taeloR. 

Sala das sessões, 6 de nol'c.mbro ele 1907. - Yictor elo Am.aml. 

1-\ omm iStião não ncceitou a emenda. 

N. 52 - Ao nrt. 1°. lettra h, entre as pala\' I'R. «federal» P «pocler!\, accre'

cenle-se: «Ou veios particulares r aR<ociaçõe~"- Tgual accre>'~imo sp raça nn § 1". 

desta I ttro. 
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s. n. Sala das se<o õe~, 5 de no,·embro de l 907. - Pa.so s ele .li i remeLa FiiJta. 

A c 11 mt ..., ·á_io mão acceita a r mencla pc:a ,maioria d seus n1cmbro:-;, contra os 

,·0 ttm dos Rrs. Pa.-;so" cl<' "'liranda . Va,lois ele a tro e L eão V clloso. 

~. ó 3 - AccrescNl te -se : 
«X II. Poclerâ haver até clous clocent~,; livres para cada cadeira, s~ nelo fa cul

tnrlo no e.~tudante escol her o professor el e sua prcferencia entre catheel ratlco.< o 

!ln·es 'docenteR, não sendo o nlumno obrigado a fr quentur mni,;.cle um curso sob r~ 

11 IIICSITIU m a teri:t ela série. 

xur. SerA eelta a reYi8ãO ela .. taxas el o matricula, que passara. a Rer feita 

por carleira e pa.ga em prestações men<'aCB, <lev{!ndo no acto ela matricula o cstu

clnntc de"ignur o professor, cujo CUI'M prefere seguir. 

XUV. 0 livre docente 11ã0 poderâ receber clir.ecta.memte elO stuelan te hono

rar lo algum. ficando JlOi.;; com elirPitO â m etade ela importancia àas matriculas 

dos alumnos ele seu cu1 o. provielc.ndanelo o regulam ento sobre a fOrma de paga 

mento., - Pe,.&iro ae Ly>·a .. 

A Commisl>ã.o opina pela rejeição el!'Stn emenda porque além ele res tringir o 

n111nero el e docentes livres, refere-se a materia •regulamentar. 

N. .S I - ,:uob.<titua-sc na lctt•·a c o n. rv pelo seguinte: «& ta·lJclecerâ n 

llvre cloc<·ncia toma•nclo com o 'base qu0: 1°) toel·o professor li vre, u""a vez 9ul

p(,ela a ~u" !C:~nelda•ele moral c intellecbua•l, t~m o direito de a'brir cm'Sos <la dis 

ciplina pa ra que fo i julgado a}l'to; 2•) desde que. sujeitando-se ao r egimen elo 

estabelecim ento em que lcccionar, clP nos r feridos cursos toda a ma be ria d 

prn<;ramma official, ~<{)b ·a orientação que lhe ·pa.recer mci'llOJ'. tcrâ scmrpne o di

reito fc ser um do. exami na lorrs <los seus alum nos. poclentlo ser tambcm oha

r>Jodo [l<lra fazer part,, da.- ou tras mesa~ . se a congr<'ga~ão assim ju•lgar con 

veniente; 13•) tod<J livre- <loccn le que <lér n~ es tabelecimentos officin e,.; alumnos 

HPili'OYados n exa mes. dm rante pelo menos cinco a n•nos, tem o direito de, in'Cle-

ndentl" ée cu r: curso, .... ·er nomeotdo para a va1ga que se produzh· no eons ino ela 

m ater ia que lecciona. S e. vagando qua lque r lugar em ta s condições houver mai~ 

de t.:m livre-docente que esteja apto p11ra ser nomeado, far-se-'ha concurso entre 
,,:·,," . - Jf(!J(l ei>·os e .4 Tl>nqn c-rqur. 

Por maioria ele votos, contra o do rC<lator e o do Sr. _~\ntero Bot lho, a Com 

mil·são rejeita a emenda supra . 

N. 55 - A' lettro e C.o n rt. 1•, n. iV: 

LSubstituam-se as xp.rcssõcs: p ocl eonio 8l"r <ttJ>'oveit<~clos, pelas seguin sc-

rrio aprove<tacl<Js. Passos ele JiirmuLa. 

A Coma:nlssão não accelta a em nda. 

N. 56 - AQ n. I'V, d3 lcttra a, do art. 1• (Dictrio llo Cong>·csso N<t<'iona7, 

<l c 12 de rSc:tembro é.c J907), accnef>cente-sc : log-o depois das palal'l'as "'"n só 
lC?tfC>I, o eg.ulnte: 

Os lentes cujas ca.cle ll·ns fOI'etll supprimidas ficarii,o em <llsponi-b ili

da<le com dLrelto a todo~ os vencimentos e mais ventogen!i; e, bem como 

06 actuaoes lentes 11 disponibiliclaC:c, sOmente pocl rão ~ r apr!lveitaelo., 
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nas cadei r a.; ~m que não .ho uv~r substituto com dit·.elto a ac~seo, ~ par" 

ns quaes t i verem compctcncla pro[l~siont~l, apurada eJiante parecer da 

rcsp<ctivn Congregação e do Con C'! h o de Instrucção. 

Rio, 30 de Outubro de 1907 . - !la /o i,, c/.e Cas t ro. - Grarr/1o Carc/n,ço, 

·J ul,ga a C0111n1 iS~ão ctue a ernenda suprn. deve ser appt'O\'a.1a. 

1:-1' . 57 - A o dispoRto ·na clnusu l11 X J d>!l lcttra r, accrcRcenle-se: 

"'Para complrm ·< nto do conC"urso :le titulos c;et·á cxig-idn. unu1. dis.oe.rta~ão oral 

srAn·e um ponto sortcaCo c01n arguição itnmediata por utn n coalUllissão ('XHmi

natlora>' . - Victor do Amaral. - On1·vaLh o Ghat•e .•. 

.. '-\ Com•niEt-:ão não acc~e ita es ta en1cnla. 

" . - .\rr. .\ s pt·ime i ru nom~açõ.e P>tra o provimento das cndciras 

CI'<'tlllas em Ylr tudc <:In autot·iut~ão C'O'nferida por esta ld, quer no ('IlS i !'lo upe

rlor, q ~.tcr · no n ... ::lno secundn rio, serão feitas por concurso . 

§ 11.• S n cad<" irfl cre9da resu'ltar c:o desdobr amen to d e ont•·a )á existente. 

neila sCI'á l}rovido o ~u·bs tibuto da resp~ctiva scc~ãn, em J'cspeito noo di reito~ 

~dquiridos . 

§ ~.· No caso <=e vag(l 110 luga•· tlc substi t uto ela secção a que pcrtenc<'J' a 

ct~ Geirfl ele que trat~ o pat·a.;;rapho Anterior, ·-erá clla p1·ovi el.a por concurso . 

. Em 31 ele Outubro dt• 1907. - Auvusto de Frci /Cis . 

As duas prim cims partt'S ela emen in estão pr.;:)uelicad>t;;; a ult:ma não pó-

<1 e ser a ceei ta . 

<-'\ . 59 - Ao n . Xl da lc t tra e do art. 1• êo projecto. 

::;ubstitua- ·e n texto n. Xl por t'-'t : 

e·r a·nto no Gymnasio :'>racional, como nas scolns super ior,es, o pro,·imrnto 

elns cad !l·as, .~a i\'O :l bypot,hese ela segunrla 1ul inca do n. Vl, se forá por con

curso de titu·l os, cu j a discriminação r igo rosa s rá rJ.etermina.cla noo Teguhtmen

los .r~spcctivos; c €m co"o Ü<' insufficic>ncifl ou de falta ele taes ti tu los, por con

.:urso ele provas, cabenclo ao canclitlato q'ue se julga r p•·ejudi cado no que r e.< 

pclta á lnsufficiencia de titulos o direito ele r<'COI'I'PI' do juizo da Congt'egação 

pfl .l\'1 o da ~Tuntu Administrativa do Ensinn.» 

iRio tle Janeiro, 30 de Ou tubi'O ele 1907. - \ 'lryilio ele Lrmos. 

F..stá JJ!'tlju<licacla. 

~. GO - N. ...; T, diga- se : 

'I anto· no IGymnnsio Nacional, co rn o nas escolas supcri ot'es, o p•·ovimcnto cl ns 

cac:clras se farã por concurso ele titulo.; ou ele JJrovas, a }u izo dn Congregação, 

C<' tTobo.racl o pelo Con><elho ele lllf;truc~ão e ele p1·ovas anterionn~nte da nes m 

..:o ncurso . 

.Sa,la das :'cssõ<s. 31 ele Outubro le 1907. - H nmcro Ba)>liRia. 

Está prejudicada. 

N. 61 - !Em~ntla ao priYjPcro n. 242 R, de 1907, pill'a o caso ele 6PI' nppro

\aê.o o a rt. 1° § 2<>, 1ettra e, n . XI: 

•Pura J)rovlrnento õo caTgo el e lente ca the&ratico ela •Escola J:'olyteohnicn, te 

rão pre-f<l t~ ncla, sem preju ízo d os actu ae.; su·bstituto , os protfessores cffec tl \'09 
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(JU I', ·nn vcndo obt ido o :ugar po1· conourso, tcn1han1 exercido üs funcçõe.c; de lcnb~ 

c.'Jtll decisiva cumpetencia. 

t::;ala da.s S('<;sõcs, 5 C:e Xov<' mb ro de 1910-7. - José Lobo. - Ferre·int Bntga. 

No{ruei1·a Jamw ,·ibc. - A/.tino A.,·antes. - Cincinato B1·aga. - Pn/meint 

Flipp e1· . - Deoclecio do camjJOS . - F igu eiredo Rocha. 

~i:stit. iiJrejudicnda . 

~~. 62 - A' .Icttrn e, n. Xl, ~Ht. 111 : 

Su1b:.!:titua -se pPlo :'iE-guintc : - Tttnto ·para o G~·ennasio .Xa.c iona-l con1o nns 

r~.;colas supcr iore."\, o provin1ento de cadei.ras se ferá por concurso de titu los, e 

~'' em falto. deste;;, por concurso de pronu;. 

§ 1. 0 Para o m ag·ltster io secunda rio os títulos Exigidos SP I'ã() : 

a ) diplo.mn C:e bacharel ou doutor por quaJquer c.u.rso supcrio1· ou ele bFL

chnrcl em scl cncias ou Jettras; 

!1) na fo.lta, certidã<> de exame de prufcSBor p;;·rante a Congregação <io G;· m

lH"io !Xa<:lonal (fe i to de accôrdo com o r egul a-mento que fõr exped ido); 

c) caderneta contendo um cm~·üJ11 /111n vi·tce C:e prof~ sor, visado pelos de lega

dos <f iscaes eLe ~nsino em c ujas circumscrlpções tivere m exe,·cido o m agi. t erlo •]o 

~:Jes ino integral; 

d) livros scientifi cos P didac tl cos qu e tiverem .publico do sobr~ ,, materia d a 

Ctll.eira cuja regencin pretenda·m ; 

e) tirocinio no ma!'iStl'rio pa.,· t icu la t· ou dos !'Dsta..los. 

§ 2.• 'Pa.ra 0 ens iuo superior ~crà·o os titU·los in<1e r~ntcs ao t•eg lm~n üa du

cPncia ll·v!'e. 

·s. IR. S-a•la das Sessõ s, ·5 de ,)l"ovemb1·o el e 1907. - Po sso,g de M i?·anrla 

li'i lh o . 

. A Corn.missão opinlt pela acce itaçã..o dt'SÜl N11enclft. 

1)1. 63- Ao n. I1V d·a lettra r do art . 1•- Accresccnte-s·e no f im : «flp ro

vc itndo todo corpo docentP :1 ctuab>. 

!E.>tâ prejudicada . 

1:'>1. 64 - Ao a.1·t. 1• ~ 2• Jettr·a ri , n. 5 - .Su•b<'t ihu<l -" e o ~~t'ti go po1' cst: .• 

ou tro: 

wO rpesr:;oal cloc('ntc actua.l podel'á :":Pr ap t·oveitfi1do, s.e não 1houver inconve 

'l i"ntC" para o en~ ino, nu or·ganlzação dos dous cu t·soS>l. O m~is co1nn rstfi nn 

projec to. - Josino tl e Ara11jo . 

Está p.r ejudi ca da. 

,N . 6•5 - Depois do n. XI éa lettra r. ,lo m esmo art igo, col loquc-s e : 

. .:xrr. OH lt·ntcs do;; c~tn•bclecim en to.-; de t'ns ino .-ec.u n cln J·io ·fund<!Llos J)Cio.s 

R~tcH1o~ c Districto F<"dPrn·l, no gozo das prcrogn t i vas d o 'C ~·on nasio Nacional, 

pt·oviJos ne.s suas caê.c!ras m ed iante concurso, que npllal"i contarem, no n1inimo. 

QIL•&.tro annos ele n\agi.ster!Q effectl\·o, pod erão r.;e t· IWtnraclos, a· s·e u requ~jrln1Ptlto, 

para 111; cacl<·iJ·ns vogas deste Instituto, dcscle que seja m dtl m e..•ma dlsc itpolin.a. 

,Parngra•J)hO uni co, A nflmiE! O.Çii?, porém , só se r.w.llza-rá se fôr r equerida aiL 

tPs C:e lnlcia d<> o concurso para o preen chimen to da cadeira, nos te-rmos d o 

n, XI». - Ccw neiro de Rczencle. 
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A Com mlFsão não << ccr ita eR ta emenda contra o voto elo &t·. Al'.fonso Coob1. 

N . 66 - Paru pro·1·im ento elo CR t'go el e lente oothed ratico nas 11!1a culdad es 

ele L\1 e<Hcin a serão prcfo;rié.o:>, srm preju ízo do ftctuaes sub, titutos, os vr·e pa 

rador es que tiv ... •renl obtido o lugar 0n1 concurso e CJ!UC ,em concurso para substi

tt.los t enham sido cla.'s i ficacJ.os . 

Sa la das S·es.,ões, 29 de Outu.b ro el e 1907. - FroHci.<cn Fe1'?'Ci?'a Bra {J~I. -

Domingo,.:; Jltfnscal'en hcls. -- Yic·lo·r elo ... -lm ci?·aJ. A. lfino AJ·a-nt rs. - Ga/riiu 

C<W?>Cillw!. - .c;,·archo Gardoso. - Jo.< é Jl?l1'1i?lJio. - .d>t/Oll io NogHe>i?'a. 

Riva cl.a v ia Co1·rên. - l •V. 1J1·a z . A. Ca?'V(('/olto. - '.liosanna.lt ele Oliveira . 

J. cte ./S el')>a . -· F'nmcisco B ?·cssane . c>Ic!lo FTm•c·o . - TO?·quato Mo?'6i1'lt. 

l'a./.ois (~C Casl ro . - Jocio BC!j>liS'ICI. - Leite de Ga.< /1 '0, - s~·zfMI.e14o 00?1'/la . 

--José :Lubo. - FJ/oy Chan•es . -José OM·i os . .:.._ Jorr.q?&i"' A?IY"·''to. - l<'?·an

c i sco It 01nei.ro . 

A Corntnissão, por maiori a de v·oto~, ncce itn a m1 cncla, con tra o vo to (lo Sr. 
A rronso Cost,q. 

N. 67 - O provimento dos luga.r~s de lentes elas escola.;; :itupcrlo•·es c elo 

OynHia·~ io ':'\f il Ciona.l se ef f ectuarã. ])0!' co·ncLH'.':i0
1 

s~né o o!).s 1·vadas as d isp{)s iç:ões 

constftntes el o cap it ulo DV elo Co{ligo npprova'Clo pelo cl.ec reto n. l. tl59, ele 3 d·c 

D , zem'b·ro de 1892, .ex cepto quanto 1\. co.mml" . .,ão a que se refere o art. 91, n 
qual ser!\. consti tuída por tl'es lentes cathcd,raticos, eleitos pela Con•grrgação. 

~SaJa das 'c ·sõ(>f.;, ::9 t~ e Outubro dP 19 07 . fl'?'(lncisco Fe-JTPh·n R?'O[Irt. 

Pa lmei?·a. Ripz>e?· . 

E .stá prejudicada. 

IN. 68 - .-\o n. vr . Su bst itua-se p~Jo seg.uint:r: <•&uhmetter n.; j)l'ngl'Am-

• n~\ s ~ .Qipp.r o vação C110 C onsclthG)) . - PCI'ei.ra clr r~Y1'(t. 

A Comm issão n 1Lo a<::ceita a emenda. 

"'. 69 - SupprimR-".e o ConseN10 ele Jns tnt<::ção. 

Sala elas .Sessões, 29 d·e Outnbro el e 1907. - F'?'(l.?l. c isoo T<'P?'I'Ci?·a Rragrt. 

A Commissão não acceita a em en•da. 

1.'1. 70 - .Ao texto principal da lett.ra f do proj ecto : 

Onãc se lê . . C<Ll-/TI Consel·ho de r n ~ tru cção >>, ê. iga-se: ((1/mn J unta Adml-

niEÜ1'Q,t i va do Ensino» . 

.Supí})rLma - se as pala 1v.ras : ((Escolc'l 1le :\!Iinas d e Ouro Pt·cto)> . 

·AcC' rescent·e -s c clrpo i~ dns J)Cllavra s (ctCyn1nosio Nncionaln, o se,g.u inte : «não 

poàendo os ind iv icl.u os que servi:r em 11 csse biennio S<! t' reeleitos para o b lenn lo 

~rguinte>l. 

·I:Io C.·e .Tanei.ro. ~ O ele Outub i'O de 1907. - T' i?'g•ilio el e r"emo8. 
A Commissão não o ceei ta a e>11 e:1la . 

N. H- A' let trn f elo art. 1", n. XT: 

l~• ll'PJ)l'.imam-S•e: c01110 elemento constitu•tivo elo Conscbho el e Tnst.rucçào o 

lente cscol.hielo pela Escola <l c Minas de Ou•·o tPreto c os dons c1cl oelãos ele no

tork~ com,p·e trncia em ma teria de inRtrucção, nomead-os pe.Jo Go"erno. 

S. ;R. Srula clns Sessões, 5 de Novemb·ro ele 1907. - .Pas.•os de 111 iro nrla 

Fillto. 

E.stã prejudicada. 
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X. 72 - O lente <la faculdade, .ele ito membro do Consol•ho clp Tn,;t1·ucç:w, 

servirá por cou.s annos, não podendo se.r reconduz ido. - Ba.l/ha .c o·r BC/11.(1?"

clmu . 

'" · 713 - A cre!ição, clescl-obi"<Hnento ou suppres.são ele cadeiras, proputita 
pelo •Conselho el e ln~trucção, só pi)JN·á vi.g·omr depois el e approvaodo pelo CuiL 

;;:·c·~so. - Bal'thn.~wr Be·rna.?·cUno. 

A Commlssão acccita· a em entia n. 7t . Quanto fl 73, jwl:;a -u desneces-

SUl la. 

:N . 7·1- Ao art. 1°, §, n. iVli: 
Onàe se 1é; sercio insti-t'ui<fos lobora.t o?·-ios) museus e offlcin.ets, digo-se : ((se -

J·;lu instltwi•do.s latboratot·ios, m~uscus1 ob.scrvatorio.s -c officl n!lr.:» . 

::!ai<I das Sessõe.<, :24 ele Outu'bro ele 1907. J/. Perei!·a Reis. 

A Commissão •não pódiO acceitar esta emenda. 
N. 75 - S1U'bstitua-se a clausula lll ela Jertr,, rl pelo segu in te : 

«A frcqucncia. nos externatos dos institutos secundarios ou superiores PO 

... lC'rá sel' "livre; C:t:lvcnô'O "em.pr-e os (!X.tlJ.."llc.s versa r sob t··e a tota.lido.dc das nln

terja.· contidas no p.rogramma de cada <>ér ien . - 1'·i,ctm· cln· Amm·C<I. - Ca?·va

lllu Chaves. 

_\. Commis~ão julga 11 em enda. supra ócsneces:saria. 

N. 76 - Ao n. VI. Su.pprime.-se. 
Ao § 2~ do art. 1°. Em vez de - .em qu~ ·lqucr elos caoos das lcttras b e 

c, cli.ga-sc : no caso clt~ lettra b. O mais co mo e.stá . - P e>·c;n, c/.e Lyra. 

A Commissão nã.o aeceita a emenJa. 

!N. 77- Ao n. J1V elo§ 1° -.Sup.prima-sc.- P creint. cl.c Lyn, . 

A Commis.;ilo, contra os ''o tos c os Srs . V;tlois cl•e Castro e Pessos ele :.VIi

r:tncle, não accc ita a emenda supr·a. 

~. 78 - Art. Para a ntlnrptação do ·G:-,:mna~;io Nncion·Ril f.Ls cx igenci as d·o 

ensino m oderno, é facultado ao .Qovcmo cont ra ta r proCesso•·es em puize-s cxtra n

gt•iros ou d~signa.r, dentr·e o ]JCssoa.l d·ocentc que fõr ept·ovcitaê.o pela refor m<1, 

prnf~ssorcs que vão a esses paizes t"tStud.ar c p.ra.ticnr o J11csmo enr. ino . 

.Sala elas Scssõ.es, 29 de Outu·hro cl·e 1907. - J os ino ~l rr111 jo . - J,,.t/o "\'ri-

los,, Filho . 

A C0t11111iSSão ju ~rgtt a en1endu dPsncc .. ::;í\ ria.. 

tN. 79 - Accretscente-sc onde convier : 

(,Que.nêo excesti ivo num·ero cl{) :exa·min a.ntdr,s - po.J crft. o Govern o aprovei

tnr profjsslonaes de notoria comprtencin. pa ra a rfo t'nlação das n1.csas cxaminn

d·OI·as, tanto nos cu·rsos supericres, co.mo nos c.ursos ru ndnm cnta-1 e com plem en 

tar.» 

IS·ala ela,, Ses"õe.s, 28 ele OubuiJ:>ro ele J907. - Josinn de A ?"a?t.jo . 

A Commissã o nã·o <I·cceita a em en ,la . 

.:-.:. 80 - Accresccnte-se ma;is, oncle convie1·: 

Art. Nos casos dos ns. Il I c l1V é. o § •2•, lettra cl, do a.rt. 1 o c lettra e 
n. 1, .dr) l11e€tno artig'(), os exam inadores se-riio sot· tead.o:s no rd ia an·terlor ao exa 

me den'tre os proflsslon•aes cOtnpctent·es, cujos nomes constarão de lista organi

zadtl pel·o Oonsel•ho d~e Instrucção. 
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!;:a:a das sc~SÕtS . 29 c:e Outubro d~ 19Ui. - Jo&ino ele A?·aujo. 

A Comn1 i ~fião não acceita a C' mcn1a pur ac1har regulamentarla a n1.a.tc-riu de 
q Uü SE' tr:J..t'l . 

iN. 81 - Accr.escen te-se á. •lc ttra e: 

Xll. Cl'E a·rá PH l"a os lcn tes e pr ofesso ra-; a obrigação dú lccc ionaJ·em tod•t 

a m3 trl'ia dO:-\ progratn mas qu-e houverem si·do approve..dos, lfican•C:O-l!hCS o de

·vcr d1e o con tinuarem le-cc ionando, en1 aulHs <.l taJ: iQ ·, Llu.rante o per iodo de fê

' •F•S, se o não ti've r·E.m .tc.rnlinado -dcntt·o do anno Icctivo. Scrn que a mo teria tr

nha f:idn ~oncl u ifq não ~f' fa rão exa~llf'S. - 1lfc<l eiros e .i tlbltql tcrqtte . 

A Comm iss&o não a cceita a em enJa. 

•1\..-. 2 - Acm·escente-se onde convier: 

.r-\ rt . O !Gov-~.rno subt~uettc rá ao '111C'L-ilTIO rrgi-m.e n das e-seco las su•pcriot'es c 

iq ,f;-y tnnasio ·:sracJonal os lentes c pro fessores, tanto do cu rso fundameJ1 bt~l co•no 

c1o curso d<l architectura C:n 8sco!a. )racional el e lBellaB - :\ r te<. 

,\cc l-.escentc-se á lcttra / , in fine: «e da Escola Nacional ele 'B~llas-Artcsn. 

11 io cl ~ Ja nei1·o. Outubro de 19 0i. - il[jon~o Go.< t o. 

A Com1nissão não acce-ita a cn1 en\Ja . 

N. 83 - Ao n. X ela 1e ttn1 c do a.rt. 1•: 

OndC' se lê - (( 6 ha•verá utn~ época ele exames, etc . >> - l·e ia - se : H a vcrâ 

\.111tl seg.u·nêa época ·de e xamas, a que pod N"iio concor rer unica men te os ctlumno.~ 
/ 

qu-e tiverem perdido o ann o 1Jor m oti vo de nwlcstia, ou aque!le$ a quem fulta r 

un:c, só n1atcr ia pa ra co~tnpl ctar o. -sé r ie . 

tS?.!e das tS' ·sões, 30 cl.e Outu·bro ele 1907. - y ;.,·gil-io de Lemos . 

. A ·Commnissào não a cceita a em enda . 
N . •8 4 - Ao texto da l•e ttrH i do projccto: 

Substituam-se as pu·lavl'as: <c poderã o concon·cr a exa .. n es é..c promoção ein 

-::.éril's, ·b-etn cc ~rn o aos cxa•ncs de conjunto)) por esta": t(concorl~crão aos exatnes 

finaef'». 

'Hio d<! .Janeiro, 2i el e Out•1•bro el e 190i. - Virgi/io d e Lemos. 
í8stá p rejudicada . 

N. 85 - Accrescen te-se onde con·vLer : 

1-\ rt. .O ensino prin1a.rio .p rofiss ional será obr igatorio . 

>Se.! a das Se;;;sões, 6 d e N{}vemlbr{} de 190"1. - Ont•ccho Canl.oso. 

A Commissão não a·cceita a emenda. 

N. 86 - ILettra e . Accmscente-se onde convier: 

.Art. 1Ficnn1 conserva:de.s a.s actuaes di~posiçõcs elo Codigo de E ·nsino1 co•n 

Telação oos al.utnnos das csco!as su periores - 'livres ~ ~n at-ric u laê.os - d·csnp-pa

rec.e-n<l.-o, entretanto, as ppe.rogati vas dos segundos de prcste.rC'nl exaauc ,t:ótucnte 

.la nLat C' ria. dad a, c s~nJo crcadas as regalias segu in tes: 

a) o a lumno matricu lo.C:o responde rá :is Clhamadas c sab'bat inas, sendo a.> 

notas obtidas lançada s e m livro provri'J, d•e mo.lo que, a{} ·terminar o estudo de 

ca-da tlisci plina de um a série, tenha elle w.11a m •édia que o C. is pense das vrovas 

de exame, qua.n do a refe-rida n1atcr ie. .. fôr es tu<()ada ainda em anno immec:ia to, 
d ~ prtYI·a es cripta naqucl !as m a terias cuj{} esbudo findar na série; 
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lJ) 06 a !urr.n uti livrp .. rarã,, l'X:une l'atllPll l O (prnva~ ontl, cscrip ta e pra .-

tiett ), tlc eaC:a un1a chu-; dlsl.'iplina::; que con ... tituen1 ad ;:;êri .; respec tivas; 

f') oS alum no. malJ·i<.: u ~a rlo:-:; l t llc ti\'C I"Ctll ma i_..;; de 40 faltas pci·Jcrão o ann • 

::; . R. 5 de ~OY·t:tllbro tle J 907. - Posso~~ de JJ irantlu Filho . 

..:\ Comn1issão não <lt'':eita a !lnenia . 

X. S7 - Onde 1.!0 11\' iC"l : 

.. \ inspccção será re i la por profr ·snr.et:i do.s incititut~ olficiat· · notn<'aóos en 1 

c.onnrJ . .bsão . 

1:::a la. da .... :;p._· Õ~'S, ~10 t1C Outubro lh.l 1907. - P e reira de Lyra. 

A Con1n1issão não <I CC('iLr a C'111en 1a. 

N. - Ao n. JX da lc ttra o do art . 1•: 

~<.)nc"! :::~C Jê npoderâ =-''1:!1'», dig:l-S sel'á. 

tl<.tla C:as Scôsõr.s, 30 de Oububro de 19U7. - l'irgilio <I e Lcmo.s. 

A Cvmmissão não a cee i ta a emendo. por J.he parecer incons titucional. 

u'\1 . 89 - Ao 11. Il da lettra g do projecto : 

:5ulltititua-se o textu ·lo 11. ll da le ltro. g por e.;le outro: 

<· II. Os d€-legados fi scae~ ervirão durante o prazo de quat•·o a11::>os, dt'J)Ois 

é. o qunl til' rã o ou não rrcon 1uzh.1u."'. » 

Sala das S ·.·ões, 30 d~ Outthbro d e 1907 . - \·i1·gilio ele Lemos. 

&tá pr('judicada . 

• 'l. 90 - . \o n. X du l~ t tru f do projrcto: 

Onde bC lê: ''propor as bases»; diga_r; : <(prepa rar as bases». 

Saln das ses ões, 30 de outubro de 1907. - Virg'ilio ele L e111 os. 
A Commi8Sà'o acccir:.t a -en1enda que torna mais pn.\ci~a a redacç;ão. 

U>. 91 - .\o 11. X'V ela le ttra f do nrt 1° do projeclo: 

Onde se lê ... uqu aesqucr propo..,ições )~, diga-se ccquncsquer proposta:::». 

Sala das .,essões, 30 de outubro de 1907. - l' i.rgilio ele L emos. 
N. 9,2 - ,\ o •n. JX da lcttnt f do projecto: 

Onde o e lê (( repre..;cn tar>l ; diga -se : <'promover» . 

Sala das ~cssões, 30 de outubro de 1907. - l'i1·gi/io cf;e Lemos. 

A Commi.ssão ncce ita as duas emendas ela r e:ação supra. 

N . 93 - Ao n. \"I I r, lct tra e, § 2• - Em vez ele udez" - diga -se ucinc .. 
a n nOt;}). 

A Co mn1bsão acc('ira n l'mrn~..la . 

N. 9·1 - Ao me;; mo art igo e lcttra, n. IX: 

Su~titua m-se as expressõe . .;: poc!Prcí SCI' posto, etc., por ~t>~<; outras; Nercí 

po.•to. etc. 

S . n. Saln das S•'"-'Õt'S, 5 de novembro de 1907. - Pa-ssos ele Min:m(l!a Fif./l(J. 

A ommissão não neceltn a emenda por cons iclcntl-a prej udi cada. 

S. 95 - Ao art. 2.• O final do art. 3", d Ppoi" da expressão «do .pe.<;;ao l 

crca<lo» sub..titua.se pelo que st• segue: «entrando iugo em v igor os alludidos rPgu

lamcntos e a,; ta beiJa~ e, ta be"eeicla~ que dc,·erã'o ,Pr opportunamentc submP.tt ido,. 
ao voto do .co.ngresxoll. 

Rio, 28 ele outubro de 1907. - Afjonso Co., tct. 

A Commis.-ão niio acct'ita a c.mcnda. 
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N. !J6 - Ondl• conYier .. \o fi111 dP 20 a nnos dt· exCrcicio o }JI'Ofes~SOI' não 

poderá ~.c-1 · tra.n.c;feddo pa,tn outra cade ira. 

!:'a la cl:t<' M"Sõc.<, 5 de n nwm b1o ck 1907. - ;!Ja nocl somfi•lll. - Gmciano 

A. Commif" ão ju~~ga a e.m('ncla d etin ~cÍ'=-'snr in. 

X. 97 - Ao art. 2" : ;;ub~titull-se: 

·Para cx.e.~ u~ão desta lei fi ca o Governo autori7. :h.l O a cx~ped i r o l'cgulamenlos 

e os credi-to que forem neccs;;nri o~ :lté á importan c ia de 500 :000$000. 

Esses .regu lamentos, que vigorarão d-esde logo, serão, opportunamenle, 

st1•bmcttid·os á ap<provnção do Congn ·~o . na pnrt.c em que -c ontiver ta•be!la~ ele no,·os 

Vt'ncilncntos e a ugn1c11to de dcspcza. 

S . n. Sala das <'eS!<ÕCS, 5 de !10\'Clllbrn el e 1907. ·- Pa8S08 ele JJ;,·a1!ll« Fil ll o. 

A Commi~são ncce'ita a ~rn C'ncl rl. 

N. 93 - .-\o n. lX, Jettrn e, •§ 2•. art. 1 • , depois das pala \'!'as - ile exerci c io 

olfect;ivo no ma.gist r ito - em vez clt• 

P m dis'jlonibilidaclc", etc. 

poderá 8Cl' jJOSto - diga-se «ser§. po~<to 

Sala das s~sõe". 6 de novembro de 1907. - G1'<10cho Cardoso . 

E-stá .prej ud icad a . 

N . 99 - Accre.;centr-'e onde col1\· i r : 

Art. O Governo fu,nda ná escolas no rm aes de ens in o ;;ccuncla •·i o e supetio•·, 

mu _eu~, bib1ioth c.cns c laboratorios technicos. 

Sa.la das se~õe;, 6 de no\·e mbr o <lc 1907. - (I l'(tccho Ql{l·c~oso. 

A Commjs~ão não acccita a emrn d'"t. 

N. 10·0 - Ao n. V ela lcttra c elo § 2", elo art. 1° - Depois .U-ns pah1.vras 

- O pes.s oa ~ doc ent e act1wl - acc re,;c,~nte->c: 11bc.m como os lentes dos extlnctns 

cursos annexos, serão npJ·ovcitac1os. >) - O m aL.;; como ('Stá no ~proje ·"to . -

Affon so Cosi ({, 

A .. Commis:São n ão acc(' it::t n <' 111 <'ncla . 

. N. 101 - Ao n . VH d:t ldtrn f elo ~ 2• elo art. 1• - Depui< da palavra 

e'IMÍtllO - acc rcscf\nte-~c : <HS.ecuncla rio)). - Affonso Gos ta . 
. \ Commi s::;ão não acceita a emenda. 

•N. l 02 - Ao n. I cht lcttra f do mes:mo a r t igo: 

Dcpoi. àat) 1palavrn..s . .::;o b·re cxarmes-. a·ccrrscen te-se : (<e s1ut Jiscalizaç:cio, e o 

""'i,; como e.;tá Trcl igi do. - Carnei1·o ele Rezende. 
A Commíssão op ina pela acceitação desta emenda. 

N . 103 - .~dd ltivo no projccto n . 2-12 : 

Onde couber : 

«0 Govl'rno pod.erá s ubvenc ionar ins t i•tuto• prof!&sion nes e tcchnicos, fun

d"clos 'JlOr particu.Ja r es e P<H' a.;soc i:J ~ões c ivi s, sat isfeitas a6 seguintes conClições 

JlOl' parte do impetrante : 

I. lcloneldnd e lmt€llectual e .moral elo p o<soal clocenle; 

JT. Dcmonslraç>co de pos.<uit· o i nst ituto certo; c clctcrminaclos ele mentos ele 

vid3., de ,modo que n :;:u~bn•nção ~,.j,1 nnen 1s um auxilio e não a ~ua principttl 

fnn·tc àe reccita ; 
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11~1. Po~uir uma clh·.ntella superior n 50 alumnos; 

IV. Só ministrar o cn:iino !ci-go. c não visar o fim de propaganda conl'e....;~ ional: 

1,r, Racionalidade ele um 1pJano de estudos c dos r ·spccti\·o~ progn.lmuw:;..; ele 

en. imo, a juizo da Junta Administrativa dO Ensino; 

VI. Ficar o instituto subvencionado sob a fit;calizuçã.o da União omquanto 

durar a subvençav, qu~ serã $lli<pensa logo que fõr infringida qualquer da.' con

dições mencionada . 

Tamberu poderã subvencionar escolas <le ensino secundado, quer r eprod uza.1u 

o t)'PO do primeiro eyclo do Gymnasio, quer se organizem sob ofó t·ma intcr.media 

das escolas primarias uperiores. 

Pam que tne. · sll'b\'.enções se verifiquem, ê u.nistér qu os intititu tos auxili<tdos. 

a lém de atisfazerem a,; condições est ipulada;; em os n ·. I, li, IU. IV, V e VI, 

não tenham sua . édc na a1lital elo; Estados, em cidades ou cen tt·os •populosos 

do interior. 

Sala das -'C>sões, 30 el e outub•·o ele 1907. - 'J'irg•i.fio rlc L emos. 

A Commissão acceita a .emcnd·a, pois s trata ele tiimp:es autorizações, de 

CJU e o Governo usarã. .c.:i achar conveniemtc. 

N. 104 - Onde .convier: 

<<!Fica o Governo autorizado a f undar na Capital da m.epublica um instituto 

denomlrna.do Cw·so Sn]1IJ'I''01' de Seicnoia.~ e L ettras, onde ~erá ministrado o <'nsino 

integral e aprofundado de todas as scicncias funda m entaes (inclusive a •PISYChO

log ia) das linguus cla•sicas (latim e g •· go), à a littera tut'as a.ntiga s e modernas; 

d>l histo•·in geral da civilização; da philologia e ela linguistica; d a csthet ic.t e 

historia das bel.laa a•rtes; dos pri·n•cipacs sys t emas philosophico.;, e da hi.-;-tori!l 

g~ral da pcda~gogia. 

Este inst ituto, cujo .c urso durará cinco annos, t.erá por fi.m desen,,olver no 

paiz o estudo s~·.;tcmatico da a lta cultura moderna e preparar 1JrOfessore.; para 

o ensino ;3ecu,ndario. 

O <:urso terminará 1por apresentação e defesa d e uma these, á escolha do alum no, 

a quem se expedirá o diplom a d doutor em scicncias e lettras. 

Sala da~ sessões, 30 d outubro de 1907. - l'irg-ilio de L emos. 

A Commlssão ucceita a em enda p lo molivo al!ega clo no parecer sobre a 

outra. Teixeim Bra11ldc'io. presid nte. - Anthm·o BoteLho. - Affonso Costa. -

l'aloi.s <lc Castro. - Lecio Vello8o. - João Viei1·a. - Possas ele Mi•·a,,da Fi.lho. 

PARECER DA COM MTS SÃO DE FJNANÇAS 

O ·Projecto ·n . 2~2 n ele 1907, que «P acha om 3" dis cussão. recebeu diversas 

emendas e dentre ellns, duas são relativas á dcspezn, uma do r. Deputado Affonso 

Costa, a que tem o n. 9~. e outra do Sr. Deputado Pas os ele 'lvlirandn, <tu tem 

u 111. 97, a. outra~ bem como e tas rccobcraan .par·t'c e rc.::; da C011Uni~ão da lnstru

cção Publica. Cabe n•gora ã Counmis"ã'o dr Finanças da r parecer sobre as emcnda.s 
r r lativas â dc•pc7.a. 
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A Commist;;ão de FinH~ç:as c..::tá de fiCCórdo com o di~po to na CIUt'ndn n. 97 

do ::>r. Deputado Pe~ssos ele )1iranda. \'isto como nella si determina e quanto eleve 

sc·r gasto co m a cliscussii:o da lei, a emenda do Sr. Deputado Affon'o Costa é lata, 

nfco limita a despcza . 

. \ ,Comm i&ão, portallto, accr ita a f.llmenUa do Sr. Passo::; de )lirancln. 

Accelta, como está, a emenda do Sr. Deputado Passo.; cl~ )1iranda, fic>t a 

~mcncla do r. D()putaclo Affonso Costa p1·cjudicnda que já te,·e parecer cont rario 

:na Cmnm issão ele Jnstrucção Publica. 

ala elas se ··sõ~ da Commia;5ão, 20 de novernbro d·e 1907. - F1·a,vcisco Yeiga, 

prcs icl cnte. - Co1·ncli,o <la Fonseca, relator. - _.J.Ibcrto Jraranhcio. - Sabiiio Bc~r

,·oso .In11ior. - Gah·cio B npti.<ta·. - Jo sé E11.~ebio. - Homero Bapti.sla. 

>l8S:::i.~O DE 25 DE NOV•EDIJBRO 

O Sr. Pedro Moacyr nota que .n~ pod[a ser mais summario o Jlarecer 

.. da Cotnruh3são de Instrucção Publica ~"{)b re a.::; tnmu~ro~as em('ondaii c BU1bstitutiv0f3 

o[(rrecidos ao projecto do ensLno no nosso pai". 

Para o magistrados. :singula re.s ou collect ivos: cxige-~l' como regra de pro

lação das suas sentenças, que elles as motivem. 

Esta snl utnr regra é geralmente uc:.ada em todas a.~ cotn.m i ·sões, sinão por 

todo" C[UC tecm a .respon,;abilidadc de decidir 6obre o clire ito incli\'i dual ou de 

intPrC"sRc publico. 

Ji;ntreta.nto, a ~cornmissão de Jnstrucção PublLa ju:gou-~e no direito 1lc não 

motivar a qua<"i totalidade das recusas â.s emendas que o orado1· e outroo Dcpu

tnclos .entcndera.m. na sun ingenuidade, apresentar, conf ia·ntes na pa.lurra dn Com

mi ~são, quando disse que desejava sincera mente a co1In•boraçã'o !parlamentar. 

'u•b:)tituth·os Iong-uis~i moKS dclla não consegu iram merccrr sinão estas p:tla

vr:u-:. F.; im plesmen te: A Com nti.~-..são rrjeila1. 

Outras ,·ezes, ella adopta, como fundamentação da recusa de seu "~"entimcnto. 

a circu m:.tan cia de que tnes c ta~ ~rncndaB a.ltcram . .;ul)<"'tan cial iiJ ente o Pl'ojecto e 

nullificam o-~ seus intuitos. 

Ora. para que se emenda :o; inão .para a.lterar'? 

O argum nto <la illue<t rc C<>mm i~são lembm o elo fn mo;:o metHco de )[oliêre, 

a quem . ..;r- prrgunf"ava pqr Que o opio fazia dOI'111ir: 

Cu1· opinm jacit llonniref 

QHarc Jwb ct " i1·tnt cm <lonnitivum. 

Et cmr habet vi.rl n t c.m clonniliV10H? 

()uare f<wi/ elo nu ire. 

Si .estes procr::;:;;()f: prPvalccerem. tornau1-sc comp 1eÜl·lll<'nte 1nutris .n..; discu~sões 

'C as env•ndas parlamentarPB, e simplifica-!'=(' ele modo exlraordinnrio o tnJ.llalho dAR 

Discussão 
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Co 1nmi~r-tões, propostus pel-a conf iança da tCa marn , não p a ra d i z J'(' Ju c:c -cat hoctraJ 
clogn1atica cn C'ntc <1 uc tnC'.~ c taes id -éas d.evcm ser r rjPitad a.:-. , ma s 10nra ps tudi\1-ns 

e j u s ti f i~tT os pa r cc('rrti q ue ho u Yen• m de 1l rofc rir. 

o .nobre Dcp uta<lo pelo !Cea r á, o S r. rJ' h om a ~ nval cun ti .. ncc r t ada m entt· ob :o:;t'r va 

que, a p n• v aJ1"CC' r ::::e m C'l'h an t e o ri en t ação, fi c at·á cl c f1n i t iva mc nte rn o rlo o es timu.lo 

p ll rlaml'nl::tr. 

Qu al o Depu tado que claq ui em deante irá dar-se ao trabn :i1o de e; luclar e 

t:.'fi11'ndn t· os proj c c: tos . ~i .as C omJH jssõcs. elo a.Jto el e seus co bhurnos. julgarem pr r 

ft" i ta mcnte dispcnsa vcl n .moth·oção da ao:.:eitação o u r ecusa da ~ u a co llabora çã.o. 

rPd uzinclo os seu~ p a rrc<' r Ps ás pala v rar-: f'::tcram enhl cs da form al isti ca par i a menta l' 

acccil o, ?'Cjcito, está 1Jrej n<li c<:~llnt 

Si 1·sle s.v>t0 ma p r0nt:e:er, s i o Cvn g 1·es'o en tend er avi·a•· e'ta receita 'tlu Jl i'O 

jecto, com n. inexpC't·iench.t , o desej o e í1 i 1tTcfl cx ã o com q u e ce rtOs p ha rnut ccutic o:-; 

mnn i pulam, nó~. c~t-~ tph Hrmnceutico.-; ~parlam e n ta rc-s , evicl r ntcm en t c. não escn·paremos 

á. mn i;-; j usta çon clcn1nnç:ão el a opinião. 

A vNclacl0 é que n op inii1 u p ubl ica j á ~c n t e cun Ycncendo ela fn utL:kla.cle 

do Cong r esso . . . 

Elle Jlrop ri o .é CJUI" se mu t.ila, e .estã f azrndn Pm si mesm o cl a b lnçfco el as qu a1i

d a t1c~ 1nascula s co m q ue a :c ons titui ção o d o to u, c. n estas con d i ç:õc;:;, den tro Plll 

rJJrcve, YC r -Rc -hn red uzido ao .t r.i~ti~s i m o p npC'l el os con clr mnnclos á ·desexun ção 

thts 110 l cnel as Ol' i n t nes. 

l ~to púclc ser m uilo com1nndn! m as dC' m odo a lg u.m cont r ibu irá p a ra d t>B f'll 

volvcr o pecu lio de ecl u caç;à1o c ív iCa, q u p o t·.eg1n1Cn r e-publ.i cn no, cl e,ria , m-a i~ el o 

q ue qualquer ou t ro, zc:nr c nprimOJ'HI' . 

.:-\ão é o despeito nela f acto cl(' le t· v i<"' tn l'<'P<'! lid tl in lhni11 e o lo ngo :-;u b.s t i tu t h r.o 

q u t> fo rmu lou, o movrl ele sua-s pa la v ras. 

HepetidaR yezes, en1enda s :-;uas n v a r ios p r oj ()c tos trem sido r cj c i h-l da,-5, sem 

(JLH,~. o o ra'Clo r ;-;r s in ta nl t>.lin cl raclo co m a .rep ul~ a d os sf'u s trwbaN1os. 

~'\! ii o <'·C mn gõn , cn t r ctnn to . qun ncl o c'sa r r pu;sa (, cl cv icla.men tc j us t i fi eada 

p or n1oti vo~ rl c innopor t u n icla clc. ou p or m oti vos intrínsecos á ma tc t· ia ele (JU C' S:-{ l>i 

pro j rcto cog·J t a m . 

:\'[,o €, por€r11. o ca~o c.m q uet::>tà10. 

~ \ i i {t~ não fo i o o rador o un icn a No f fr er l 'l::i!ôi:t co•z;i t i~ (t/"minutio m aa..-i m a. 

Es~n foi n sor te clt' rep re;-;(' n tnn t C'~ de qun si t Oà t1s a·s ba ncadas. 

A l'nm o . ..:.;a rcorg·n niznç;1o do ex0rc i t o t c\·e m elhor sor t e q LH' a r r f oJ'Jna d u 

PnH i nn, ~1orqur, s('lgu n·rl o cons ta, n. \Con1ml&-:ão el e .i\~[a rtn h a ·e Gu clTH pretende m ot i

'\H l' n acc·r i tnÇ~l 10 ou l'P·cusa das c 1 n e-ncl n~ off(' J"C'C icln ~ du1·nn t e () turno da. tli~cus-são . 

.. A r·omml ~:.;ã'o de T·n~tr ucci1o "P b li cn foi poi~, m a i s mi.Ji b t r ista, m ais autocl'a-

lica, rn nis n rbi t rnri a. {lo <J U<' it C' <mJmiSsão dn~ mi litare~ . 

íJ.i'oi -'l execuç;ão s ummnri a, foj o fusH:t m ento em .Jna :s;o;a ... elas C' mcncla s, po rqu e 

t1:-Lo é o u tra 1t-o usa o qu e c.Ls tá ah i f l g ur nnclo com o o seu par ecer . 

_.,_gora estâ. p 1·evnlecendo ncsla Casa, dP a ccônl o cOJm o R cg i;n Pnto, um alv i t r 

muito ,,alulaw. E m ~a cl ii-\CUf'São era m Hprcscnl:l dns num ("rosas .ern t'n clas, c o for te 
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,.li,J dcbale tn1\'ava-sc :lles~e turno regimental; agora. !10rém , lH'C\rale ce ut11 nl\·itr~. 

,·ur ioso, co.nuu oclo, expedito. simplif ic.aclcn· cl('o<tas fórmula> ela Yicla par:am~nl:t r. 

Ra. Deputado:' qu.e na 211 discu:-;..o:;ão por vã gloria ou por ingenuiclndc. aprC~

.,:cntu.m cn1onàas! que sà1o JCti rnclas parn RC'rem reprodu~idas no 30 turno. 

,I.Rcp roclu ?. icla~, são cnviachts â. Com mi..:~ão rC':·:pecti\·R, cujo pnt·ecer, ·na confOl'·· 

midade elo Ticgimento, não tent discussão. 

A si,m a 2n di scu ssão passn em bntnca nu,rCI'l1; a 3:l fica sendo a unica do 

pl'O.iccto, J1ãO se dando o deba t e r;obre o parc·cer, c1n que ;";C npurarlnm ns opin iõt's 

<los DeputadOs -r on1 Oti el as o mllli !:'SÕes por fo rça do 11egimc·nto. 

1\llelhor seria qur rc[OilllH~sem os o HPgi.mento, que reduz.i~semos a::; di:o;cu . ..:sões 

a uma só. 

l s o de 1\ 2a c ;:::• dis-cu:-:--ões c.stá se t\·idL•nciando 1lClo ·lado JH'atico, í1UC é uma 

~upcrfrtaçã!o. 

E ta refonna trarif"l a grande n1ntngcm d ~· não .perdermos tempo; e.m ~ctt'mhro 

•1U outu•bro, sa11 n cessklacl c das ,nHl lsinHdas prol·ogaç:ões: ~ta riam prompto."' ~ 

nos~o t1·abalhos para ir ao outro ra.mo do Co.ng r e-S..'":iO. 

Haveria HPL'!flas umn dic:;-cussão unica. c, no caso de 1'50br v.t 1·en1 01\lCn tlaR, :-:Pr iam 

<.~nv iacl as á respec t iva Co n1mic-:..~à10, cu j o parecer so[f re rla d cbut<'. 

Dcst'nrtc =-- e poupal'in na discus~f'LO c , ·otnção ele cada projccto oog-urnm ~ n. e

l õ cliu., . 

• 1\. 11ma rn satbc que esta tendrncia sim plificadora já invadiu a propria t'E•phcra 

judiciarjn, onde, e m relação á. classificaçã!o lriparticla da~ acções. a t <• ncl··n e il\ 

moderna -é para reduzir ta:nto q uanto possivel u acção ordinaria. 

Neste c uso, J.1.pp·lica mos ao · cleb:a t es um regia11 en sum.mar io, qunsi militu'l', t .. 

g ranclc mcnlc i !'ia clesapparccendo o de no:<sn.; ficções: os Deputados ~ e con

yenceriam progrf\ssi\'arnente ela clesnecc..;siclnch\ rcal.mcnte impert in ente. <11' apre

>'0~ ta r c m~n clas c s ubsti tu ti vos par a uma hypoth0tica colhiboração .pa l'lam nta r . 

0('VC' de clarar que nunc"1 te,·c a }Jl'Ptcnsão cl(' fazer prrvnlecer umu t'lllrnd•~ 

~ ua, qualquer qu e fosse . 

D everia pnsNar prLmPiro pelas •1 gu a .~ luslrHe" elo bapt i ::;.mo go,·erna mental. 

E' bem po::;sh·c.l q u e. drpois desse bapt i ~mo c ·applicação ele outros snCl'<11llentoa 

não ln<'n os l'eRPC'itaYeis na lithurgia politi c·a , pudt\S.....;c m ere-cer das honrada:; Cmn

nti;..;SÕE:'s u ho:nra cl('RYanecrclora ele- Yê-t· qu~lquer iclt?<t ::;ua cffectiva~mente apro

v,•itadR. 

Oxa·lá , no :-it>naclo, qut.• _ Ulll H corporação con~etTadorn, (' sCB hab i too não pre

'':tleça m. e ln1ja, sim. uma t-iPn."in!l cons iclt'ração co1n o . .; illu s trcs padrrs conscri

ptos que c01npõcm aqu~lla H ugust~ assombléu . não fa7.endo par te da Co n ~o~nis::.ão 

j ncumbid n ele relat~ r o J)l'Oj cc to sob•·c o '' ""ino. ( Jlf ni l o bem: nt1lifO bem.) 

O Sr. Presidente - IContin úa a dis cussão do P>ll'eco'l' n. 2·12 C, de 1907 . 

!Noto ngot·a, o CJU L' não tinlut feito anlC's. que o impr es"o está ernlCh) c para 

i..;;to chn mo a nttC'nç.ão d e~ funcio:nario~ incudnbiclos ela organiznç~t10 da onlem elo 

dia pa r a <'I ' h11 p res~n. 
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De accõrdo com o Tiegimcnto, não t'iC' t1·ata dc1 discus::;ã'o unica das em endas 

offe,·ecida.; no projccto. 

Sõ é su bm et ticl o a debate o part'ccr da Commissão ele Finanças na .parte 

r<:lativn á em(.'llda ou ome.ndras Quf' aug·mcnte.lll a dcspeza~ por força do art. 170 

qtiC• di põe que tu•tlto ·na. 2=1 como na an discuB.~ão d e qualqnet· projecto, as en~en

das ou artigos aclditi,·os creando ou nugmen tanclo de.,pcza ou reduzindo a receita 

publica, não poderão ser su•b mettidos á votação, .,em !Wévio parecer ela Comm Lssà'o 

de. Finanças; no past-io que, rm re:nção ao pareceres da propria Con1n1issão ele 

Jn:-~trucção Pu.blica, vi•Yoru o art. 169 que d iz que na gu dic:;cusSÍL10 dcbater-..sc-ha 

o projecto em globo, podemdo-se comtud o fazer qu ae;;quer -e menda''· as qua cs só 

Poderão srr ;ubmcttidas á disc utisão depois de apo iadas pela terça parte dos me m

broo prc.-<c,nles e votadas depois de enviadas á iCommissão r.espectiva, excepto 

quando css:t~ emendas forem nffcre-;Jda~ pela nwioria ela m esma C0'111missão. 

,i\:.ão havendo nHti:-; qucn1 queira t l al' da palnvi'rl
1 

declaro enccrn:tda n cli.~

euss::~o elo pRI'rccJ'. <Rct1!sf! . ) Está ~nCPJTacla . 

E' annunciada a votação do pn).jc- to n. 242 C. com cmen dn . ..::, en1 3" discussão. 

O Sr. Presidente - De' nc ·ôrclo com o lt r~i mrnto, votnm-M. <' 111 •3 a dis

cu~ão, <'m primeiro lugar, as t•mcntla ..... 

O im p rP~f'iO, conlf•ndo o van.•cer sobr n..- r> mcn da uff,•rpcidth.;; n1 311 clisc us."3àO. 

jft. foi proCus.amentc clistri·bUillo. 

A prin1eirn emenda é um csub:.;titutiYO elo Sr. retlro 1:\1oacyr, contPndo 52 Mrt jgo . ..-.:, 

t:\ a c.ln n rommic-.t-=ão deu pal'('eer cont•ra.r io. 

Vou põL}t a votos. 

O Sr. Pedro Moacyr ()Jd<t, orde·lll) diz que pediu a pnl,vrn npcnas jJara 

Üt%t'l' :-;pntir ·á Cn nwr.a que, quer nn n:\jt.• ição desta sua e m enda , q u r r ua. ele todas 

nr-; outnn;:, cumo já leve occa~Ht.1o d1• ob:.;,~ rvar, a Commissão d'e I ·nstruc(;ão l imitou_...~e . 
n dizl?t· dogmatictt tnC'ntc - 11ão lll"C,•du -. t'lem moti var co u~"a algtu n:l, 

I.aYJ'rt o Sl'u t•rot~~sto :c ot1tt':l semeliHlnte c ori1g in a1 sy...-tema 'dP t•xa minar c men

ilnf-l, e ·tudos e pnljf•cros elos DPputudos não fa\·oJ·ccido.;; pela rortunn, ne::;Lc 1'\'Cinto. 

(Mll<ilo brm.) 

O Sr. Affonso C osta saliPnta que a ligcirn censura C]ur ncaba de ser itTO

::;reclrt á .Com nt i~são dl' ln~trucção f'ub11ca. PPlo hon•l'a-do D<'·PU•tado que acnba de 

~cntar-"-c, devia ser n"-.o;;pontlicl:t pe·lo [Relator clcstf• 1parecc r. lnfclizmentr, :-i. Ex. !"!~tr) 

H1 ac·ha. prC':-\f'Ht(', 
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.-\ Cm11ara. e::::tú. con,·en c icla ele que, nos u.l limos: d ias, lendo cstudallo um:t infi

J!l.claclc el e emenda:-:, a tComm i~.t-iãO nàb podia deixa~r· de tiC.r Juconica. :\~s i n1 o entcn•ll1U 

o illustre Rc:atOl' . 

. A emenda rlo nobre /Deputnclo nào podia ser appro vad a. ·por i..sso me . .::;m 0 quP. 

é um projecto .substitutivo. 

A Cou1n1i5são tem o seu plano, o seu systema, .e não .pocl iu, pois, ad ~ •"bl r o 

<,>y~te ma, o plano esta belec ido pe la emenda do nobre D putado. E foi po 1· e.''" con

~i<lcração que a. Commissã'o .aco.n selhou a rej eição do s ubs titutivo do nobre Depu

taLl O ;pelo IRia Grande do Sul. ( Jlf><it0 bem.) 

En1 scgujda, .posto a vütos, é xej·eitado o substitutivo do Sr. ·P~cdro Mua cy r. 

Posto a voto:::, é ig·unlmcntc l'Cjcita.clo o swb .::; titutivo do Sr. Graccho Ca rclOriO. 

J?af.·sa- se á ,-otnção da s en1cndils que estão nutn e.radas no impre~so. 

Posta a Ye>to,-, é l' r j e itacla a emenda elo Sr. Sá Freire, sob n. 1. 

PostrL a vot os, é i g ualmcn te rej eitada. a etne-nda n. 2, 1 n Pi:Ll'tP. 

E' r.ej cit:1d a. a 2 11 parte desta m esma e menda. 

E ' 'rej eitada a em enda n. 3. 1 11 ·parte. 

]i;' iguahn·enle ·r ej ei tada a 2a pa r1·e d esta cn1cnda . 

E' annunci.a.cla a. votação ela segu in te emenda sob n. -t: 

«Na •f undação ·C ma n utenç~co ele escolas primaria s, a União só aux i.l i>lrá os 

governo~ e,.;;.;ln..June:; qu dt•spendrrcm 1·5 o/o d e sua:5 ren·dns com CF=sc serviçO,)) 

O Sr. Ja·m1es Darcy (pel(; Ol'(/,e'm) nquer ao S1·. Pres id ente p refc n~ n c ia 

para a. emend a sob n . J 1, el o S r . lVIanoel 1Bom Cin1, so·brc a que acaba cl 0 ~t'r annun

ck1<la .ctn votação. 

Cons ultada a Camara , ·é concedida a preferencia solicitada. 

Em seguida, ·é .posta H votos r app·rovada a seguinte em,;nda SIYb n. 11, f i cn nclo 

prejudicada a ele n. •I : 

<<...'-\..ccr e..:::cen t e-so ao * 2n elo n d. lo: 

V l TI. Os re c ur~oa fomecido.- pela Un ião p;lra dc"envolvimento da inst1·ucção 

pr.iinaria. nas clivet·,c.;ns zonas elo ·pa iz, serão ca lculados tonl ando _ :~e cDmo btl sr a 

rela{!ão ('ntrc a reccila do Estn1do e A r e.:. pcctiva popu l aç~l10.» 

O Sr. Pedro Moacy·r (pela. orrlem) req u er a ve rifi ca ção ela votnção tia 

emencl~ , sob n. 11, ·POI' isso que a Commii'São cleu a. ella pnrécc1· contrari o. 

rrocede-sc á nont vota<!ão. 

O Sr. Presidente - Vot~ram a fa vor ela em enda 87 Depu tndtlti c, contn1, 

1·9; total 106, co m o Pr.cs icl ente ·107. 

E' o numero J'es tri c tR men tc nec0S:-\ario para as ,·olaçõ e:-:. 

Foi ::1 pp ro\·acl:1 a f' lll C'nrl.:-t .~0b n. 11, ficando aso;; i m nrejuclicncla a c1·e n. -t. 

~ubmett i clHs n voto~. t=;ão rrjeitncla~ as e.tn ('lnrlllr; ROb n~ . 5 f' 6. 

O Sr. Pandiá Calogera•s (pela ordem) ]1r>le ao R1·. Pres id ente par,1 fa zer. 

,con<ta.r ela acta d os trn•ba llJ os flUP votou a favo r tl<t em e nda n. 6. 
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O Sr. Presidente - .\ emend~ n. 7 é elo teor seguinte: 

,.;o-;ubs titun-. ...:e a a·~in .J. c elo are. 1" pelo st•guinte: 

Fundar c manter escola .... J>tinlai·ia.;;, rnNlianlc a·.côrdo com os ç,o\·rrnos (l-.sbt

llual~. na~ lncaHcht d c~ onl{le não existirrm. ou, onde exi;..;tindo, forellt insuffici(•ntcs 

)1;1ra a l't'"'PCCLiva ·POPU~açào. l) 

Pal't"C"f'-tlh' que e;..; ra Plll('ndn fiCoU Jlrejudi<:achL p\•la l"<'j i<;ão d a e lll t'lltl:t n. 5, {lU 

trn ra do uw.'Jllo a~::=umplo. 

:--;ubmetticla::; a voto:-:, ,...:ão rejpitacla ;:; as c·nl('nchts sob n . 8 c 9. 

·!';· annuncinda a YOtação dn ~<egulnte enwnda ROb n . 1 O. 

u,\,·er~ct•nt' ' -""l' no n. Yll elo ~ Jo do nrl. l'': 

. .. a···s it11 como a não djminuir a porcenragrn1 da ~ua dotação orçauF·ntari3, 

<.'5labPlllcidn para o SC'rviço cl~ in:o:trucçi"í.o pr imaJ·ia, na data Pm que se fizer o 

nc.·ôrclo .)J 

O Sr. James Darcy ()Jcla u•·<Zem ) a cha qu<' a ('tll<'ncla em ,·otaçà'o é de 

gt·ntHlc vantagem. (_lpoia<lo;,. ) Pen~a que lia complt•nt o intuito de tomar realidade 

o C'fln ·urso, (JUC' ~e- e~tn·belecc po.r un1 mci indirccto da ncc;ão do Gon'rno r'e\1eral 

t·c.. ul n..... J';Jo"t :ulor-: . 

. -\e:;sim, Ct lt11 Plctn ndo os d.i:spositi,·~ el a lcttra. J . os h.~tatlqs ri ca m i mpcà idos 

d ~ diminuir a por(•cntagem dn s u a clotaçàb orçan1enta ria , estR 1be.1ccida pHrH o .~.:('l' 

YiÇo llfl in...;tJ·ucção primnria. na dntu em que :-:e fizer o accôr:lo. _\ não f<:t''r a~~;im, 

poucu t '1'-!-í'-ha con~eguido com o auxilio dos <·of ree da 1nião, unia. va:r. (Jtt<' J}O ... lC:i

=--•·m os Rstn<lo.~ diminuir a porcentagem com que concorrem nos s 'U., ot·ça mC'nto::; 

rwra n in.~trucção tHilll _\ri n. O que 5(' rrs~_• jH é incrementn.La. é :-~ugm rntaLn, (• di.f

J'undil-a c-.1<1a n:~z mai~. 

Pan.'CP, 1wis, que t:iC' de,·<' tlPPró,·ar a t)m(>nd.u. (.ll uilo bem: muito bem.) 

:Suhmctthla a votos. a approvada a ('menda sob n. 10 . 

E' nnnunciad~l a votaçã cht seguinte ('ITI(•nda ~o-b n. 12. 

r(_-\c·crf>scrntt~-·"' :lO n. I, da n.~inPa r do * l!J do att. 1° · 

, .. (• tomando t•m con . .::idt•t·a.ção a CrtlHlC.idadc dessas ('.'=Cola..-;, limitará aA n"'s})f"

cl i\· n.~ lllllll'i<'u!us, :tclPptn nrlo pm maximo qup pcrmit ta l'az" l'-Gc o ensino cr·n1 tHO

\'elro " melhoclo.» 

O Sr. Affonso Costa (pela o•·IC"ml Pnl ntlc qu• Pl<t·3 Pmcnda é muito a' Pi-

t:l\'t'1, por·qw' todos conlwcPm o jnconYenientc da a ccumulaçà~o el a criallC,;l ...; nas 

p-.;c·n!ac-: ·prin1a r in~ . 

Pt·tlP, portanto. a :-:ua appr·nnu;ão. ( JI Ili lo bem!) 

!-iuhn1Pt tida a voto . é appJ·ovadn a emenda sob n. 12. 

:'ubmrtfi(l:t'"' a vot0.'(1 são n~jt•itadas f!B <'lllt'ncla~ sob n..:. J 3, 1~ e 13. 

SulJmcttl,la fi yntO!" . é :lPlHOvatla a spguintf' .f'm('Jida n. 16: 

•dJnclt~ con'.'iPr: 

_-\rt. li:m todo o trnlJ)(•. f1ca o Go,-crno autoriz:ldo a prom ,·er, mt•clhtnte 

· ha~e<-~ d1• Rntrmão :::ug·g<'ricln.... ao::- g-ovPrnos e lt'ói:;;:la turns dos Estados. ;!C. êr<lo 

ou :~just,~ cntrr rnr,... com o Cim de r-;y!3tC' mntiznr ou org::1.niznr o rnsino publico hra-
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~.:ill'ii"O, clcstl.e o gTáo primariv até o superiOr
1 

em conformi lade cnnt os nrt..o,;. 65, 

~~ l" e 48, n . 16, ela Const ituição.» 

E' allnunciada a votação da cguintc emenda ti. b n. 17: 

11 Ao ·n . J'Y ~.la lattra e elo mc~110 ar[ig·o. Sub titun.-sc pelo seguinte: 

~<Se rá $li]Jprimida a clu ~se dos substituto , resp~ltados o - clireilox elos actuaes 

jtlt' ü•nham C"OJlCUt'c';O ou C"ntão, -quatro annos, no n 1inimo. de magislerio cff~ctivo 

112. re.-prctiva csco·a , e desde fJUe, quanto a estes, r prcsl:'>nte n congregação em u111a 

•n:liorkt absolu ta , nbo.nanclo-1he-s o zc:o .c ,In·oficic-neia. - Cornciro <[(' Re::.cnllC.>l 

O Sr. Augusto de Freitas (pe/n ordem) pede licença. ao illu$trC 11utor 

da pmendn em votJ.tçà'o, s e u vrcclaro amigo, o Sr. nrnciro de Rezende. PH l'\3. fnzcr 

tmn poncll'r:tGãO sobre clla c .·olicitar d>l 1Camara toda n attençiin, p(Jt"que p<S!l 

~ mC"nda. muitn mais hnpo rtantl• do que á ~prinl<:"ira vi ·ta parece; clla jogo CVlll 

alta<-' qucstõLJG d direito natu ralmente virá dar lo~nr a U111a s~r i e de plt'itos . 

. ·\nt de tLHlo, por'm, dCVP dizPr que não comprehendP bem o pt>l1,::,:1mt\nto do nnbre 

J>pputado -autor 'Cla emenda, e ::;i mal r.:OilllPl'enh encle n pen~amcnlo de :--;, Ex. , 1uuito 

lllE"!H•s cn mprr h ende o T>arE>ccr da Con1mi s~ão. 

O proj •elo organ izado pc:a Cocn.mis.:;ão :o-upprimc a cln~. c dos ~ub.;olituto~. tl~

ll'l"lllina·ndo que .<~j~m roopeitados os d ireitos adquiridos p2los actuac :ui -titutos. 

Xà1o é um faV(H' do pr·ojL•cto, por<Jlle tolla a gente ~a·bc que o~ sub~ lituto:-; qur. ~c1v 

Yi tali cios l••em dirriloo que não podt•m r'I"L' prelt•ridns por· qualq\.H'L' que ··a'ja l\. 

reforma que nesLa Cas;l í'ie Yote. 

M as, ao tempo em que o porojecro su pprim c a cL1sse dos subslit uto<, pretende 

dar uma fC'içào tHl\' H uo en;..;ino d o paiz com n org·anização da liYre docen· ia. 

O honrado Deputado por 'linas Geraet-:, seu ·precla·ro amigo, o , .. Cnmc'r<J "!c 

l tez C'n de, diz: wli' i ca suppr i.m ida a cla$S<' dos sub.,.titutos, rt'•spcitndo:-; os dL"eitOrl 

~dq uiridos do:; qu th·ercm reilo concurso.>) Parctu ~. por <'mquanto. neste o• .nt o. 

lb "u ootilulos da" facu.Iclade$ c dos estnb<';~cim ntos de ensino superior. si akun" 

c onqui staram os $CU S log:.tt·ecl por concur~o. outros ha, porém, q u e são igunln1(1.ntc 

.... ub~tituto' . :-;ão i·g·ua ln1cn t e vitn,licio:--
1 

Jl"lac;; que fora m no m eado· por decreto, ,J J.H<.·

v•xto da r<:'forma f itu no en.sino superior. 

::li S. l~ x. mnnd:t ~upp rim i 1· a c'aSS(• cloo substitutos, ndoptando por e;;,.;a. 

f(n· ma o .c::y!-'trm a el o projecto quf' elim ina CS'a ordem ele [uth.: c iona·rios, por outro 

lado S. Ex. reconhr•cr apenas o~ clireitO>; adquiridos elos que ti\-eJ·rm sido nom~ad•s 

por eoncurf'o. 

l'<'rg·unln ao nobre IOeputado: Aqucllcs que são ~ubstituto;;, mas que nã'o fomm 

}H·nvidos .por concur.-to e ~im lJOr decn•tos. clcLxan1 de ter os direitos H0quiridos QUP 

!Prll1 O<> outros? NAturalm~nt~ "· Ex . -não prrt<lnclc i«so. 

o qur o nobre Deputndo quiz d ize r roi qu~. SUPIYI" imi nclo a classe elos sub.;li

tuto .... devem ser re:o;peitados o~ direit08 adquiridos doe-: nctua çs, não distinguindo 

E'ntr P Ot.:; que fo1·nm providos por concurso ou por decreto; isto é, g·arantir-lhPs n 

Yil:11icie\l :t dr ou a su ce:-.são por antiguid ade no pro\· i mcnln daa tCaclcirns quanc\t> 

";;)g":ll'f' tn. 

Islo quanto á prim~ira parte. 
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1~111.; o orador tomou a liberdade de d izer ao nobre D eputado .qu e n il.o com p r c

h{'ndia. 'H sua .emenda, em ra~ão do que c1.la d i spõe na se-gun da pn·r- tc. 

Quanto á. primeira p11 rte j á pe{li u licença a S. Ex. pa ra fazer as li g-eiras con

•itlf'l"Hções CJUC deixou fe itas. 

Quanto á tH~·gunda, ao t empo em q u e o nobre D eput a d o, segu indo a in't:Yp ira qà!o 

dn Comm ist:ião, :SupprinH! a Cllns:H~ dos substituto ·! ma·nda n do respeitar os direi tos 

aclí!Uiriclo ' do~:~ q ue t iver' nl sido proYidos po r concu rs o, ad ean ta : «ou , então, q uat ro 

an,nos, no minio1o, d·c magi(-Jterio effcc tivo na r esp ect i va eStco~l a, e d esd e qu e, <tu a nto 

a c~ter;, represente a congregaçcio em u m a ma ior ia a bsol u ta., abonan clo-l h.c..s o r-elo c 

prof iciencia., 

[f>ensava CfUC o d i reito adq u i r id0 1 a que se r efer i a a. cmenàH, C'ra o do::; fu nc .. : i o

nariOH já proYido.s n o ca•1 g·o. !:V[ a-s, não. 

ü nu-bre DcputHdo por IM itHlti, i:l Utor ela. c nH\n d :J. , manda r cs.pei tal' n ã.o só os 

dirPitos já.. nclnuirido:-; con1o o .. ) .que alnda não o foratn ; isto -é, uutnll a re . ...; p e i t at· 

os dir.cito,; adqu iridos dos subsUl u tos já providos por concurso ; q uer d ize r , os 

que já exercem as funcções ãc sub"titutos c ma nda rc peita r os di reitos el os q u e 

ninüa nft'o :-;ào tiUbstitu tos, e tePm apen as u m (\xe rc ic io in teri no el e q ua l-ro a·nno."l , 

drscle que s<'jH m abon a.dos pela con.gJ·eg;_tção o que c t i ve r em n a ulti mo ca.':io. 

~ .. \ conclu~ão a t iTRr, portanto, é q u e, ao te m po em q ue se ;:i liPIYI'im c a •classe 

rlo:-; subtititutos1 l";P ::tb r e u ma ·port:t para. Herem nomeados outros incl i\Md uo:=; par a 

o '· '"·go cl<' "ubst ituto, prlo simp l~s facto de ter('m exercido intc.rinnm cntc cl u•rante 

quatro annf~ o log·all' d sub ·ti tuto. 

Seni10J'('ti, si t:iC quer c.lin1ina r a clw..;:-\r cl1l · ~ubst i t u los , como c vae abl'i l' u ma 

porta !pat·a 'I"'Cl'Pm non1 endo,::; novos in d i v íduos pa ra esse cnrg-o? 

Q ual o d i reito desses i ndiv i cl uoti q ue rxe.rcer e m in tc rin a m e n t~ o ca rgo'? 

Vê, pois, o Sr. Presidente, quP S. 8x., o ·Jl()brc: Dep u tado po r .:vn nas, clim i

nnnclo un1a cl.osse, augn1entou o nu mero elo~ fu nr.cionar ios que a con1põem. 

:-.;i não com prel1endeu be m esta cm!'ncl a, prl as l'nzões que to n1 ou a l ibc J·d a d g 

tle sujcitnr fi a.prcchtÇão da 1Ca m an1. n1uito .mcn0s co mpl'l'llendcu o parecer da il llHS

l ra!la Commissão ele Jnst7·ucção Pub li ca. 

O S r. p,·~sident.- com •c er teza j á percebeu o P<'n.,a uH'nto elo !10'bre Depu tad o 

pot· ;:vnna~ ; julga quu o pnrecc1· cln Co m lnis;:;ã'o. em relação á cn1enda tl c S. E x ., 

)l qual escnpou á clC"gohl ção do:-\ innocentt?s c JH L' t'cceu da C01nm issão a h o-nra de 

urn I nrccC't' . ele quatro lin h a~, julga que CtiSC parecer não tem rc(e r enc ia a l gun1a 

co m fl'!"iht ('enencln 1? 111 questão,(' tantos p6àe ad·ap l·a r a. (l.lJa co mo a ou tra q un lquer. 

Q11 ,·em vêr os S rs. J)cpul11c1os? 

Ao passo que a Con11ni~são drv i n dizer: 

c<A Comm is:..;ão accP i tn a emc.nda elo nob re Drpu l tlllo pol' ::.v.Iin as, que ~upp r im -7' 

n. cla~...:t:ic dos substitut·o:-;, re:oq)t' itanclo o~ d i,r ~' i tos adqu i•ri dos nã'o só dos q ue for am 

providos no cargo po1· concurso! co111 os dos q ue tiverem exe i 't ~·i d o por q uatro Mlnos 

n lognr d·e ~ub.stituto int?riname-ntf\.>> A cnvrez. de dizC'r i....;-:o: d i z n CDlmnl i.sf.:ã o o 

~:>rguintfl: 

11 .-\ C'C I!tl llli:-: • ..;;in HC·C'e i ta <:1 l.., l'llf'!Hl n. })Ol'Qll(' f.loX•J)llCH O B l't igo dü })l'Ojécto CjllC ~C' 

rrrrrl' nn prnvimPn1o rl a"' caclrirns que (OrC'm 1lesdobracl:1"'.)) 
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Quem é que tratou do provimento de cudeims desdobradas ne5ta emenda'? 

O nobre Depu tado 'IJOr é\-Iina,; ma·nda ruponas garantir o dii'Cito dos .subs titutoo 

prov idos por concurso e manda a•provc itar outros que, embo1·a não lJirovidos por 

concurso, ti\·e re m reYelado ha·bil itações. 

Mas o i I lustra lo Relator do pa1·cccr, c uja aut:Jcncia s lnccran1cnle dep lo ra, diz 

que acceita a em end-a, porq ue ella se refere ao >Htigo tdo projecto sobre pr.ov imen to 

<l e cadeiras desdobradas. (P cw.sa.) 

O Sr. Pres id ente lhe perdoat·â. .. . ·Bem vê como tem sido tolerante na votação 

.da reforma . 

. Nestas condições .e á vista elas ligci n.1r-1 pondernç:õ s que ÍC7. 1 tomaria a libcr

·dade de pedir ao honrado Deputado por M ina.·, o Sr. ·Carneiro de il1cxend , que, ~i 

S. Ex. esti\·er d e facto convencido d·e que a ~ua emenda ê improcedente. r equeim 

a s ua ret i rad a porque outra ha no proj ecto que regula a situação de modo muito 

m ais vlaro, muito mai~ amplo e muito mais decisivo; e porcw e, repete, :.t emenda 

Yc1 dn•r Jognr a quc~tõcs muito seria ·, vi.t:;to ~c om o o nobre Deputado ·nà.1o póde 

prr·temcl•et· qu e deixem d·~ ~~T ~ubstitu tos aquclles que o foram ·nom eados •por decreto.; 

·c cujas r ('l~rtlias, cu j o~ direi tos ~o inteiramente ig-uaes aos daqu elles que fot·am 

Pl'oviclos po r concurgo . 

.. A... ('men cl R dl? S. -H:x. ·n ão vi.-:.a r .egu lnr o .püovin1cnto clns caclci'l'Hti, sinão g·anultir 

.(! cl i l'eito dos ,;ubstitutos, a. respeito cloo quars clã p r ovidencia,_ ( Jl/:nilo bem.) 

O Sr. Carneiro de R-ezende (?>ela onLom ) diz <1ue, pela distancia <'lll 

·que se acha o honrado Deputado pela Bahia, não -pôde ouvir co ntpl rtam ~nte as 

-observações que S. Ex. proferiu a re5Peito da emenda. 

O seu intu i to, cr-eia Ex. , foi gara·ntir completamente o direito dos J1I"Ofes•orcs 

su·ootitutos. P elo ·facto c!e cxis·ti r c.m uns ·~antas prof. sores interimos, que nà'O foram 

providos em suas cadeiras mediante concurso, independente da vontade delles, m a .. 

rrofe;-sores cuj a p rofi.c ictH? ia c ZE'lo teem sido ·provados, entendeu acrescentar a 

par te ela emenda reJa Ih · a a cllcs. 

T ra tn Pllll effoectivamcnt~e de uma med ida ele ve'rdadeint q u idade. 

·.A C nma r:.t poder á. a.pprovar a emenda. c, si houver alguma. duV'icla r elativa. 

men te á. J'eclucçã!o, e.>tn ~>et'à conigida opportunamente. 

Pa r ece, pois, <JU.e não procedem as consideraçõc.; fe itas pelo nobre Deputad<> 

pela -Bah ia. (0 Sr. l l1bgll>•fo de F reit a-s pergunta .~i S. Ex. qnwr C/ ll·e os !Jl l'ojossO>'Cs 

1L(J1)t.{)(lid.os im.teriADamcn l e SC}C<'III CO?h~ i<tcnu:l.os Sttb.~titll tos. m a..-.,..;,,. é, cli<ll S. EX'.,1 

o orado•· a.,,.gmenta a classe elOs .gttbstif n t os.) 

Qui?'J', diz o oradGr, por m edida de equidnde, pois não ê j u~to que, se tralando 

-de proCe.sBor es, alguns com o ti r oc ínio d quatro, seis, oito e dex annos de exe<·ciclo, 

ni'Lo se os consid erem lentes su·bs li t u toR em ,;uas cadeiras. 

A emen da, pois, vem €1alisCazer uma m ed ida de cqu idade. 

l'; r n o que tlnhH a d izer. ( M u1l l o IHY>n; m.nilo ·bem.) 
.... 

O Sr. Jam;es Darcy ( p ela onl em ) Com o o Sr. PI•ffiidente vlu, e toda 

~ Cu m at·u presenciou, a .c ritica do em inente De-putado pela Bahin , o St·. Aug u>to d 
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F'tcitas lli-·partiu-sP: p ~ra natuL·aJ que usc-;in1 acontece::-:se, porque são duas situa

Ç!Ô{',s imt('ir~•nrntc djve1·sa.· que se procura regu la r ·na Ct'nenda. 

A prünPira. r efcn.•nt(' ao:-5 prnfe.•so r cs que tccm concurso; a segunda, nos que 

o não tenllo contarem no nün im o quatro annos de exercício. 

Etüâ. ele .3Ccôrclo corn a emenda llPI'l'~l~ ntacla pelo honrado Deputado pnr C\1jna.s . 

Co mprehcnde, e só vem aff irmar o {JUC já imaginava, comprchcncle a .r azã:o 

que 0 levou a contcrnplar or.; que t cc m tnai~ de quatro annos ele n1 wg ister io . . . 

(Com esiC! >·esf? ·ic,lão. d;,,. o 8?". Ccwne-ko de Rc..:end-e, e ~~esde (fl<C a 'cong·>·egorií•J 

t·crJro.sc-nte em fnvor c~e11cs.) 

... com a obrigação de que haja prév ia r.eprc.~cntação cln congregaç.ão, »bO

nando-:he o zelo e a pruficirncia, conclue o orador. 

A pl"incipal questão, continúa S. l<:x., ncsbl reforma é o aproveitamento do 

mcll1or pes,;ou l que h ou vc1·. 

As.sin1, requer no Sr. P(.·r~idcntr, qu e faça votar a. emenda lJOr partes : a pri

lne íra parte até a palavnl - concurc:o - e em r::;eguida. a outra. 

·Da.1\á seu voto a ambas. 

A Camata, em todo o caso, deli-berará como entender. (Mui-to bem.) 

O Sr. Presi-dente - De accôrdo com o requerimento do Sr. Deputado 

JJ1111es Darcy, ponho a YOtos a emenda por pa~r tc ~. 

A prim eira p;wtc é C<tiCrá u.pprim1cla •a cl·3Si'e de substituto;;, respcita.clo.s c" 

dil·eilos elos nctuaes qu-e tenham "oncur-<on. 

Os senhor c-.-; , que 3 I)J)rovam ~ta parte, queiram levantar-se. (PCV!iSO·. ) Foi 

npprovada. 

Po-nho a votos a se-gundn pn.11tc : uou cntã!.o quatro annos~ no 111inimo, de nl:.ugh:

tt~rio effectl\'o na t'C~pectiva cscoln, e c1e5de que, quanto n f'Stcs, represente a con

gn .. ~aç;ão rm uma maioria nbso.luta, abonanclo-1lhes o zelo e J)l'Oficiencia. 

O Sr. August o de Freitas (paa·a ll?l!CL exJJ</iooção) di7. que drscj ava un111 

cxnlicação elo illu ,;trc autor da emenda. 

Pergunta a S. Ex. si .o seu P<'l1Sc1n1e-nto é que em relação ãquellc.--.; que não 

s~Jn substitutos. que foram convidad o..: para cxc rcC':·em interinamente o cargo, pre

e-nche r vag·a ex istente durante um c('rto periodo, .per-gunta s i o pc-n~am.ento dP 

S. Ex. € que estes sejam •COn.<idHados sub,;titutos . (OS>·. Cllil~'eiot"o ele Re-zende re.,_ 

pon<lc, cl'i""·cndo: T1·ato-se elos q>re foram nomeculos jJOr clee1·eto e nã,o fiza>·a-m. co n

rt,r,,o inlcle)JC'1>clewte ela t·O> llodr cl'el-les.) 

O P<' llt:'Jillrnto elo autor da emenda, a•bQ<nada pelo illu..;tre lea.fle1·) é (jue, diz o 

or~dor, ~e I'C':::]JrHe-m <' clirritcs dos substitutos efl'C'cti\'O!', que ten·ha.m f-i iclo •p roviclo.o; 

por con cur;o ou decreto, c tatmbem que •fiquem C011'icll•>·ad01' subr<·tituto; aquel:es qut· 

fm·am convidados para {'XCrcerem interinamente o cargo ... (0 S1·. ,Jnnws Dcwcy d·i.z 

tJ·Uc1 o,..,·sim ·neto Ml1e-nclc cllc. Ac1ut Q1tC ll 11'1'i·nteirct ?Jai'r t e d(f! emenda se 1'1(?'/e r"e aos no

rnm<Ws 1J01· co?lc>w-•o. e a seg·un·rra pcm·te aos ?lb-mcados 1JOr -!lcc?·eto. sa>><r~o qne alO""'"~ 

c...:t.am·am in~<?m·i11fos pura con.eur.r.:o. Po1· i.sso. neTo pócle entr-nclcw que a emenl!l.a abrrrnja 

'"1 itndPrimo.~.) 
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S. Ex., cmuin úa o orador. J)Pn:·a, pois, que a emenda r:.c refe;·ê ao ... nunll."'otdus 

por decreto, nos cffecti\'os . .. (Si m, 8cnl!o,·, di.z o Sr. Jamas Darcy.) 

~Estes, diz o orador, não prcch;;am que a cang•reg·ação 1h f'{':! nbone- a co mpetcncitl, 

visto at' retn ~ubstitutos tão ·bo n~ co rno Or:; de conCUI'SO. 

(LI em e-nela, aiffi1'?11n o Sr. Jamcw D lwcy, ora, a•/ é certo )Jull>/o, incf.ispensavcl.) 

Vê. pois, o Sr. •Pre-sidente, conclue o o•·ndor, que ellc tinha razã'o qua·nclo pon

derou <tUC t:leri: l melhor qUL' o i11u~tre autor dn cmcníla a rctirdsSCl, para ::;e votar 

outras t"'~menclns que l'C"So:,·("l11 a.-s di[ft"rentes situaç;:õec:; do.~ substituto~. (11lnito bem.) 

O Sr. Presidente - Dou ele noyo a pa·la VJ':t ao nobre Deputado. por ter 

sido con·~eclida. tambem dua s vezes no !Ilustre Deputn clo p la Bahia, tratando-se, 

cc:m o esc trata, ll:t ~n pa r t€' da emc-ncla . 

O Sr. James Darcy (pa·ra. tww CXJJli.cuçclo) iá dccl :nou, <' nl apurle, "" nobre 

D<'putado pela ·Bahia, entendL'r que a primeira parte da emenrla - e. aliã.s, não 

intc.rp r etc authentico, que só o .pócle er o seu illustrc autor - abrange o; ~ubsti

tuolos tão sóm<:.>ntc nomeados por concurso, c a sc.gunda pa1·tc co mprehenrle o.~ sub

stituto6 nomeado por decreto, isto é, que não fizeram concu r:5o. 

Não Compt'f'henclc que a cm.enda al cance aO:l inter inos. nern p:vtc- ~ e que cl<''tll 

ntti·ngir. Só a"im dã o .<eu voto á emenda. (ulfn~llo bc.m.) 

O Sr. Presidente - Como acredito que o" nobres Deputados teüm sincem 

em.pcnho em Yêt· e~cl ::u·eciclo o pen~amento que clictou a emenda, pedire i licença 

para repetir . ·ao.; que a não poder<lm ou Yir, a explicação 'dada pelo ~cu autor. 

E' pensnn1ento deU e, bem clara meu te rx llll C-f:l<'iO. que a ~-cgund:-t par te da cnH'ncht 

Htlinja óu a·br<lnj<l aquellcs que exercem interinamente o Jogar de ,;ub~tituto. De. 

clarou 8 . Ex. t('r ~ido .por equiclade que propoz ro~::.em el:Ps considct·Jdos Ct)IHO 

ga,ram ti clos e-m b'CUs lHt~citos, c, ai·nda 1111<:3J:s, lex.pl icou que o fez pur se tPatar de· 

Uo ~ c-n t~ já i·nscripto.-.: em concurso, que não se realizou por ordem do Go\·t•rnu, 

sendo que esses docentes exercem o cargo lla quatro ou mais annos. 

IRe-pito a rxplicnção porque . . em regra, com o s usslll'l" que se faz na Camctnl, 

difficiln1cntc ~e púcl~ ouvir o que o;-; collcgas dizem quando faliam pc.Ia ordem. 

Po.sta n \'Otos, rcj ei ta da a segunda parte. 

O Sr. Augus·to de Freitas (t,e/.a 01YLe>m) como el-emento historiou, dc•scjn. 

fazer uma declaração p:l'l'a que se eomprchendn bem o pcn ·amento ela Camam na 

votação da _emrncla. 

A Camara approYOU ·a pricneirn partJe que garante os direitO$ aJquiriàos dos 

RUbstltutos providos POt' concur;-·o. c acaba de rejcitatr a. sf:lgunda parte, que- St~ 

refer.e ao provimento no ea r:;o de substituto daquel~es que esl:tYam exercendo cs~c 

·~a rgo i•n teri·na-men te. 

•Pergunta quanto nos su•b"tit u tos, que .são effect lvos .por decreto: em que 

s ituação ficam seus cli•reitos adquirido~? (E.< tão ge<ranl.ic/o.s no !11"0jeclo. di.~ o 

S.·. J am es D<l1"CY.) 
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A emenda é sub - titutiva elo projeclo, aflil"ma o orador·. (0 Sr. Pres·icVmr.fe diz: 

Fa•·oce q1•e T'- Ex. t e·u• mzão. A cli,,1JOSiqão elo q>rojeol'o ?'C&p eit.o?O xo/qLSi·va•ment c 08 

cr.vreito.~ a4qtLi?·iclo,, cl.os substit·nto s, SClll C!i8tiotCÇÜO; foi. apresenta~tla C! ernencnc, Sll·b

stittrtiva, protJonclo que se ?·esz>ei·tassem os cu.,·oit os cdcLqui.-i<los elos 8?Lbstiolnlos q1116 

tivessem. conc-wrso. Pan,ce q11e a int m·p•·etaçüo nâo póclc 8Cr duvidosa .. ) 

E de::;se modo, conclu-e o orador, aqueHe.-; que pà1o fora tn pt·ovidos por con12U1rso, 

varios substitutos vitalicicr.s, com direito n accesso, a antiguidade, não h'em dircitoa 

adquiridos! 

São .rejeitadas a~ emendas ns. 18 e 19 . 

I~' ft·nnunciacla a votação da seguinte c mendn n. 20 . 

_.L\.ccreclcente -se o·nde co11vier: 

«Emqua·nto nas 'Faculdades de Di reito exi tirem lentes su•bstitutos nom{)aclos 

mediante concurso, a estes caberá a substituição temporaria ou definitiva . dos ~ atlre

clra ticos.» 

O S r . Jo·sé Lobo ( p ela o?·dOrn) - Crê que " em~ncl a n. 20 e<tá .p rej uclic a.cla 

pela Yotnção ela eme-n da n. 17, principalmente em vista dos fundamentos do parecer. 

O Sr. Presidente - Acredito qu!' V. Ex. t en ha razão c " ::vre"a decla.nr. 

prejudi cnda a em·encla, uma vez que o <RCu proprio autor é o p!rinH:oiro a cleclf:lra.r 

que assim é. 

A emenda n. 21 •esbá prejudicada. O pr ojecto suppri·ruiu a cl.assc elos atl<bsti tutos 

e a Camara votou uma 7mcncla mantendo e~sa suppressã!o . 

.-\ emend a n. 22 está prejudicada pela rejeição ela ernencla n. 19 . São l)l'CCi

samrnte identi·2as. 

E' rejeitada a emenda n. 23. 

O S r . ·Presidente - E m virtude cl,~ rej e ição ela em enda n. 19, esti'r. ig-uaL 

mente prejudicada a cmt"Tlda 11. 24. 

Tiigo,rosamcnte não posso declarar prejudicada a emenda n. 25. O que ha 

ê que a Camarn . não tendo mantido a outra di' posição em relaçã:o aos substitutos, 

a /OI'tiol'i não a ma.ntém em relação aos .preparadores diplomados. 

Po.:-<ta a votos, ·é r.ejeitacla a emen da •n. 25. 

E' a nnunciada a votação ela seguinte .emenda n. 26: 

Emenda. ·ubstitutiva ela leftra cl e ns. ·I, TI, III e Irv do projecto n. 242; 

ll) a refortnnr o Gyinnasio Nacio·nal, supprimindo o i·ntc:rnato e or,gani?.andp 

o externato C'm clous cyclos ou cu r os, unr runclam.ental e outro complementar. 

J. No primeiro cyêlo serrt minir,traclo um conjunto de conhecimentos utilizave is 

em todas a~ ca nciras da viela, mas sem feição ele cspe2ialiclacles teclmicas. 

O cur"o deste cyclo clu•ra!'{t quatro a·nnos c comprehcnderá o ensino ela 'lingua 

na.cional, da f·ra·nceza, da inglcza, ou (á escol ha elo <rlUtinno) d.a lingua al!emão ~u 

italiana; rudimento..; de 'latim; geographia geral e chorogn:Lph1a do Brazil, mathc

matica .elementar ]}Ta tica, histori·a da America e e pecia 'me?lte do Brazil. no~ões de 
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sci<m,c-las phys.ica::; c nnturaes; noçõ~ de economia. politica, de direi lo u::;unl c de 

h)líg iene; callig-raphia, gymnastic e desenho. 

II. No segu ndo cyclo se desenvolverão nos aJumnos os conhecimentoó adqui

ridos no prLmeiro, da.ndo-se- l·h es U!llla educação mais perfei~ta eiu tiCi.cncia.s e lettra.s . 

O curso deste cyclo durará tres nnnos e se dividit•á em duas s ecções, uma de 

s ciencias e o u tra de lettras. 

lll. .E' commum a ambas as secçõc.;, o estudo litte.rario da ling ua nncionn·l; 

o da 1physica •e da ch imica. ; o da mecanica c atitronomia (1' pa•rte); o da historia 

univ.ersal, mcno~ o da Am~rica e do Brazii e o da ph\losophitc (Jogica e mo.ral). 

V. !Na secçã'o .de sciencias os alumnos continuarãe o es tudo clcsctH·ol\' iclo elas 

mathematicas, da. JnccanLca e da astronom ia elementar. 

V. ::-la secção de lettra os alumnos continuarão o estudo ele :atim, iniciado 

no prin1eiro cyclo e eôtudarà'o oo rud imento.::; do ~rego, continuarão o estudo da 

philosoph ia (psycholog üt " a 1>reciação tiY·nthetica elos princi.paes y stcmas philo

sophicos) ; e farão o estudo elas litteraturas dati ling uas vivas que tiv.erem a!J) ren

did·o .no p rim~iro cyclo. 

V I. As cadeiras das noções de c~,P·nom ia politica, di reito usual e hygi·ene, per

tencentes ao p·t·imeiro cyclo, c a philosoplüa, pcrten : ontc ao segundo, s e t·ão ensi

nadas .em f6I.,ma d-e confel'cncias, com frcqucncla obrigatoria, não sendo exl~gtdos 

os rcspecti\·oo cxam&S, :Sah•o ~pal'a os alum~nos que derem n1ai~ de vi·nl-a ·falrtas. 

\ ' 11. Q ,; a lullttto;; que terminarem o curso do cyclo fundam ental rccebc rüo um 

certificado, • om o qua l poderão m a tricula r-se ·em qualqu(!r das secções do egundu 

cyclo. 

VI li . T crm.nado o cu r o do segundo c;-cio, os alnrunos r cct'bcrão o diploma de 

ba·ch a.•el em scioncia.s ou de bach(l)rcl ent Zett?·as, conforme a s ecção em cujo cu.rso 

ho uver em estudado. 

IX . E' .prohibido o estudo simu ;tnneo de urna e outra secçãô do s egundo cyclo, 

sen do, porém, facultado ao al umno, que tJ\·e~· Gbtido o diploma de bacharel em 

uma das secções matricular -se na outra, afim de alcançar o re;;pectivo diploma, 

fica•ndo d is.pensado de fazer os exames das disciplinas cornmuns ás duas secções. 

X. Para os al·u m noo matricu lados que tiv~rem menos ele 30 !altas, a pas

sagem de u m an·no a·~a o segu i•nte se fará •pela média das notas liilensa-es obtidas 

dura·nte · o anono em cada ma.tcria. 

Qua·ndo, porém, a discip.linn. fõr estudada -em u m só anno, ou quando o alunuto 

t iver de ·fazer o ·exame do ultim o anno d!L cliscip:ina, este exame, ;para ·um e para 

ou tro caso, constará de ,prova oocripta c oral. 

O primeiro J>l'ocesso de exame denomina-se exam-e ele promoçclo, o segundo 
examta f'inal. 

üs aJum nos que d er em •mais cl~ 30 faltas perderão o a.nno. 

O Sr. Pre-sidente - A id.éa capital da emenda é a re-forma do Gynmaslo 
Nacional, supprimindo-se o i•nternato. 

J>ara .isso chamo n attençã'o da cruma ra. 
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0 Sr. Pedro Moacyr (l>ela ordem ) - A idéa da supp rass ã.o d o lnte m a to 

Ull Gy.111 nasio Nacional é bafpjada pelo propr io r elatorio do h on rado !:\1inis tro da 

J ustiÇJ c pelo voto do ne ator da Connn issã'o de I n.stru cção. 

lo SI'. A f fonso c ·o.ta (L)JCI11.ei.a, exPticamldo que a 00 IIt.l1li -.cio neto a.CO@i-f;on " 

r·n"W(/fb c o 111'01Jo'io llfi! IAb-l ro " ·"" qtoer ago ra a stt112J re,.~ao elo >nte?'1Uct•to, e o 

Sr. J a11!C• Darcy a j fil'ma qu.e o S1·. llfinils t?·o niio t e m a opinüão r adic a.! q?<e lhe 

a lll' ibnc o O?'(odo t .) 

S. Ex., diz o orador. nã'o tCilll csf.Ja opinião rad ica l, p orqu e na qu estfLO se Cnltou 

de tunda r bem com Deus c co m o d iabo; mas a ye r chHlc é que a ·propos iç ã o é es ta : 

tc.Si pude.-5\:ie>l, di;,. ma is ou menn . .: o 'Min is t ro ela Jus tiça , •«propori a a s up.pressão do 

intern a to do ·Gy mnasio". 

rLogo, S. Ex. con·:-onla ~m th.-sc com a s upprcssã o do in terna to. 

(E " 'cio parece qno seja m ·wi.to ngraç.ado, di·Z o S1·. Jll cclc ii 'OS c Li Z.b toqtw rq?<C, 

q11e a Gamant no me"no cl>.>J vo t e a eqnip an·a çclo elo CoUeg i.o M ·iliotcw ao Gymna·s io 

c sn]JjJri•nc• o ú<terno to civ il !) 

Acha perfeita mente n·~tural. conti nú a o o ra dor ; pois, em vis ta d OS seus hon 

ro.-:o.~ antecedC'ntC$, a cou~a f'sttá 1nu ito na logica c1 a. Catn ara . 

P~cliu a pa!av 1·a oa p!'na<; para nccen tu a r q u e este é o •pensamen to offi cial; e , 

~e-nela L'~te projl'cto funda.mcntal mcntr o f[i ci-f,·I .. a sup,p•tC'€são el o int~r rnato do 

G:,n1n~15 io oftic ia:n1cn1c l':lC i'lll PÕ t? . 

C S 1·. Affonso Cos ta (pori-a ont em ) - A em enda ·nà'o cog ita s ó da s up
pre3s~~u do in ternato do ·Gy mnns io. 

E' t'XU•.:-to que o :Mi ni::;tro d a. Jus tiça, ·e m th e.se, ê co n t ra rio aoQ ilntc rn a tos, 

JlJ OS, na prat ica, S. Ex. não se m anifes tou po r essa .fôrma. A Co.nTmiss·ão, ·por sua 

vez , t1111Ubcn1 não j uJga ~noecetisa ri a a su.ppressã·o. 

:tc;tas condjções, sen'do contra ri o o pa r ece'r da Commi~:::;ão, pcn. a qu.e a 

Ca mara de1·c acom pa•n hal -a , r eje itando n. em enda . 

(No correr el a. cli•smt.ssão, d iz' o '1·. P el11·o M' o acyl', .•c ve l'il/'icO?< q·u.c a Go>m -· 

1ni.SJ<cto não I in h a. itwas m wntinn es. ) 

1\ola·n tém o que d is~c. conclue o orad or. 

C Sr. James Darcy (jJe l.a, v rcl em) - ..\ opiniã o da Co mm h;ão, ás v ezes 

é um pouco diffici l de ser apurada. (E' v l 't/'a.de, 1JI'in<Jip a111<ent c q•w n t o a. es t e 1H'O
jcc to, d i ;; o S1·. P ecZ•·o M o·a.c!}1·. ) 

!)[fls. no caso. não pódc h n-1·er rlu vicla . con t in úa o om<lo r. 

Logo n pó~ e.sta fl'menda, VCiln a <le n. '27, a ccr i ta pe:a Contmi')csão, c n1 q ue se 

diz: «0 curso fu:ndama n tal se rá leccionaclo no I-ntemato e no Extem ato do 'Gymnra 

~lo Xacional.n Po r ta n to, cll a não acccita a ~uppressão d·o in terna to. 

Por e9l>\ e men d-a n. 27, Clll'SO intogra l, .fundam e-ntal e com plcm ·e.ntar s erá 

dado no externato ; no internato h a a penas o cu rso fu-ndam entaL 

E' o voto el a Commi~siio, é ta mbcm l1 opi•n.ião conhec ida do 1\!Hnistro. (J l 01Ji.

'11Ulo cmthcr'da c/.o ;Jf intisl'l'o é c$f,n : é. em t/i c.'JO cont ra, in.te:r nato ,qJ d'i~· o Sr . .Ped1·o 
llf oa,C?J ••. ) 
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Continuando, diz o orador : c;o.posa a opi·niii.o da Comomissão e a do IMi'll.istro . 

A•go.ra, dirá, uma v ez que ·a ·isrbo ~ fo,rÇ>ado, qu e ·em 1hc.sc, ê tatnbem corntrario a.os 

interna tos. Acha. por·ém, que não se d e\' c dar saltos. 

:Falia co•n o conservador : dteve haver uma transição razoaYel e essa é a redu

cção do curF<o á metade. Não ·se p6cle a bo!ir, ele chofre, O•> inte rnatos . (IM!úilo bem; 

mlli·to bem.) 

E' posta a votos c rej eitada a ern·enda n. 26 . 

E' l>OSta a votos e a pprovacla a s.cgui·ntc emenda n. 27. •C OI11 pa recer fa \-orav-el : 

«Onde !!onvier na lettra cl: 

Art. O cu~rso rundaJn e-nt.a•l serã. lccc ionado no i·nt l! rnato c no exte rna to do 

G~r~mnasio t~'3.ciona l e o cur..so cmnp lenronta.r són1!ente no externato. 

O Sr. Medeiros e Albuquerque (p(!./a o?·d.en• ) I'equ er verificação des ta 

emencln, que parte o -Gymnasio em dous .pcd.a ço.s di1 ferentes. 

·O Sr. ·P r esid-ente - O Sr. Deputado !Medeiros e Albuquerque .requ-er veri

ficação ela votação da emenda n. 27 , que cl~ l por ·a11p-rovada de a•ccôrdo com a 

tna·nlfestação da ca.ma•ra . 

A e111oenda manda ensinar no extel"llato c no ln te rm a.to elo <Gymnasio Nac.lomal o 

cUI'ISO fu.ndamental; e o curso comple.mcn•ta•r sóm ente no extennato. 

Os senhore-s, que appro~'arern a ·em enda n. 27, terão a ·bcmdac1e de se Ieva·nta.r, 

cons.ervanclo-se de pé para se proceder á contag~m . Peço a todos os meus co!legas 

o obseq·u io de o;e ma·nifes trurem. (P.a1t.sa .. ) 

Votara•m a favo·r da ·emenda ·83 Sre. Dep utados, sen<lo 30 á. direita e 63 ~ 

esquerda. 
Queit,am sen.tar-se os sen hone.s q ue votn.ram a favor, leva,ntanõo- >re os que 

vo taraun contra. (Pcmsa .. ) 

Vo.tawam c~ntra a emenda 22 Srs. Deputa do <, sendo 12 á esquerda e 10 á · 

direi ta. 

O iSR. ELYSEU Gun,HERME- A•c·a·ba ele ~ntrH t' no I"<> Ci·n-to ·o St·. Deputado E lpidl<l 

ele Mesquita, que aind a 'l'lão votou. 

O SR. PRESJDENTE - Vota r am 1·05 Srs. Deputados; com o Pres idente 106. 

O D~putaclo El·pidio de Mesquita não votou. Para regularidade dos tra·balhos, 

oon.sulto a S. Ex. so•br.e si cleo;eja toma.r .parte na votação. 

S~ .fl· -Ex. acceder a isto, •c ontinuaremoo; si não, terá de ser .f•eita a chamada. 

O SR. PEDRO MoACYR - S. Ex. nãlo póde s e ma•nifcstar sol>re a emenda, não 

v otou na QCCasião propria. 

O .SR. PRESIDENTE - Peço perdã,o; estou consultamclo o Sr. -Deputado lDlplldio 

rue IM~squi ta sobre s-i d~seja tomar parte na votação. 

O SR. ELPIDIO DE MESQUITA - Per feitamente; estou prom,pto a Isto. 

0 SR. PEIDRO ·MOACYR (ao S1·. Et1>idio {~C JJ1osq1vita) - E como vota V. Ex.? 

O SR. •PRESIDENTE (ao ,g.,. Pedro Moacyr) - Perdão, v. Ex . . por esta fórma. 

está. i11vadindo as funcções da !Mesa; absolutamente não posso me s ubmet ter a · Isto. 



Etn primeiro logar. r~·g·impntalnlentc. Y. Ex. não púde fazer o que {)Stá 

fazrndo ... 
o SR . .PF;nno f.\10ACYH - Regimenta lm ente, Y. Ex. não póde impedir que eu 

dê um npartc, faz e-ndo um.:t pergunta a.o col :cga. 

o !:>H. PHESrDENTE - ... •pol.s ·n inguem cstaYa fallundo para ,que V. Ex. p u

de~ . .;;c dar Apnztes. 

O SR .• l'Eono :ll oAcl·n - L 'ão posso fazer uma pergunta a outro Deputado. 

:1( • r~cinto da Ca1uarn?! 

O Sa. Pa>~SIDEXTE - F.' funcção du :li2s o1 pergunta r uns Deputado.~ como 

,·utanl . 
O SR. PEDRO :llOACYH - São e:<tá e trata.n do di;;to. 

u ' rt. PRESlDE. 1TE - ;:\ãu fiz si não, no intu ito de man lc r n regula ridnd do~ 

trabalhar.; dn Caotara. perguntru· u um ·l·. D eputado, que se aproocn rnv:a. no mo

Ht Cnto <'Xaeto <' m que conclui.a mos t•·uiH vobu;:ã'o, si <tucr!u ou não tomar parte nn 

nte .... ma. 

~ão m(' preoccupa ~a ber .... i a decir;ão da •)Jiooa agra da ou nào. 

O que fHçO é dictado p~:o intcres, ·c da Camara. afim de que continuam as 

voi.HÇOÕi'r-·. ( JlluilfJ brm. .; oqJoiados. ) 

O Sn. PEnno ".:\lOAt'YH ~ Eu apcna:=; perguntava ao coi-10ga em CJUC sentido 

votaYa. 

O Sr. Elpidio de ·Mesquita (para 11111a cxplic(lção) - •Lamenta o iJKl
dênte que aca bn dt s e dar. 

Quer explicar que ('t;tnvn no tccinlo, tendo apenas a-cudido ao corredc•r. a 

C'hnma:lo do Sr. Con;;elhl'iro Barradas. 

·Foi por L-;lo que ,~c afastou por um lnsta nt~t. 

Tem t"stado c C'on tinúa a es tar pri'St)nh•, tcnHtndo parte na \·otnçã.o. 

O Sr. Presidente -.\ :\[...,.,; i·em, por dispo.' i<:ão rxo rcR.>a do "Heg·ilncnto, 

u tunc(!ãn <h: verificar a ... \"Otaçõcs ~ de rec tific.al-a . 

E' a l,ttrn <'5cripta <' exp" icita d o H. •g iiiH' nto da Cam:tru dos Dcputudoo; é o 
qua a ::Ue:<a e.;tá !az~ndo. 

Contado o S1·. Deputado Elpidio de :Mesq uita. votaram 106 Dcputadoo; com 
o Pres ldcnt (' J 07. _\ a.mf'ndn foi approvadtl. 

O Sr. Pe.dro Moacyr (pela o•Ylcm•) O Sr. Pt·csidc·ntc, deve c>tar certo 
d:• que o ornclor não porlia t(' r il minim:t inten çàll de melindrar a W.I('sa : r ivindlCR., 

porém, o seu dlrt'ito dl• dirigir apnlaxt·a. 101 um apa1tC'. ·a qualquer Deputndo que 
~"<· nchc no rncin to. 

O St·. Pre-~idente não apurara como linhn Yotado o Sr. Deputndo l!:lpidio de 
!VkHCJUiln, c apenaH apurou que S. Ex. vo tara. 

Efttava o orador no dl •·e ito de indngar e.i S. Ex. tinh a votado a favo•r ou 

contra n m<.>n,Ja. Jsto não pPrturbaYa cll' modo ·a lgum n orclcm dos trabnlho3 para 

cujn regulnrjdade a 'a.m 3 r1l f'srl\. Vl'ndn que sempre procu1·a .concorrH; ê por-
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tanto, insu ·c.._~p tlvel de cen~ u rtt. · não pôde admittil -H ao ::;eu proceditnen to, quanL10 

•·r•put:t a s ua co:Jd uc ta in teiram en te correc ra. 

O Sr. ·President e - .'<ão devo deixar de vondc rn r no honra lo Deputatlo 

que, apezoar de IP rcs idete da Ca marH . não SC>g ui o cxecnrpio de . Ex.: não o in ter-

rculpi. 

O que vejo, antes ele t-u do, é que algu•ns S •·s. D •pu ta elos :lia.logam com a 

i\J e<;a. 

E como não é a mi:nha ·pes ou qu e c.>t{t em jogo, m ns o P r esiclen.te ela Cnm ara. 

quer o que fiqu • bc.rn c'a.r o o que se pa~sau : Yol:ara m 105 Sr-. Depu lndos, entrava 

na. .occnsi fl!o o Sr. E lpidio de t:\'Lef.;quita, a quem con-sultei ~nbre ::;i quçriu tornar 

pa rte na vo raçiio pa m comple ta r o numer o ind lspenaavel. 

::\es ta occas ii:-to. o ·S r. Depu tado pelo Rio Grande do Su l twrgunwu ao .'r. Elpi 

tlio ele :\If'·q u ila com o es t e Yo ta \·a. e cu declarei que essa fu ncção só podi:t co m

perir á Mesa. 

O . H. PEDRO 1.\~I.OACY R \~ . E x. c:;lá enganado. 

O . R. P RFJS JDENTE E ' :t CX·P~·icação q u" eu devia da r 

.\. :\lesa pt·eten d'ilt r cctlficar :l Yotação; por lt"60 ·pedi u o voto do Sr. 1Dlpirllo 

ele :\ol<'sq uita . ( A.poiailos; 111/lti t o bem.) 

Fica a.«i m n.ppr ov•ada a emen da n. 27. 

P onho a v otos a em()llda n. ,28 . 

<•-·\ o m<'smo art. 1 •, §' 2•, •lettra I, n. 2, nccti(.>SCI."Ute-se: 

P nr a•g rapho uni co . !Quando sej a mul to g rar.td·e o nu m e t·o do ,cnndldatos a 

exame d e a dmis .-ã·o, !)ode~t·{t o GoYerno nomea r u.m ou mais delegados fi caes 
ad h oc.» 

Os senhl.trcs qut• a. appl'OV::I m , qu ira ~n !cnt ntar-~e. <Pau .. ~a.) .1101 rejcitacln . 

l•:mcnda n . 29: 

((Os n lumnoo das acHLlcmia . ..; e m1 i l:i csco·as su•periorês, gy.mnasio.s c collcgioti 

NJu ipa ra cl os, que ho uv~ rrm {!Offipletn?o m etade do curso, pod~rão continuai-o pelo 
1egul anlcnto actunl. » 

Ot=~ sen hores, que a a pprovxm , (JUc h·a•u lPvantnr - se. ( fJau.~a . ) 

Fo i t-cj eitadn. 

E menda n . 30: 

((·Onde conv'iC'r : 

.-\.ns nlu mnos do 5° Uf}no do~ cu r so:-; g~· m n a si<tcs fica f acuaado o di rei to de 

tcn11inan'tn o CUI"tiO segundo o actual n'gulnnJento. 

I Uo, 28 dt• o utub.r o ele l 907. - A l vtwo <lc Carva·l hu.v 

l~&tâ pn•juà icnda com a nocceita!;ão da a•n terior. 

Os t>en ho res. qu e approvam. quel•·arn levantar-se. (Pal'··•a . ) 

F oi t•ej it •tda . 

T':cnencl a n. 31 : 

E ' n·n:nnn cind a n votação da scgu irnt(' emcndn, sob n . 31 : 

«Ü'J '"· T ~ TI. cl:l !e~t.._, D . rl•> ~ 2°, elo art. 1°, substiluam-S•' J)Or l'-;te.< ()UP 

r:=·~ e: eguem: 
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I o curso f undamental coon p rehenderá : tportuguez ~ littel'!lllura 'PO·rtu•grueza, 

estu do pratico de fran cez, ionglez, a llemã'o ou ita>liJanÕ, á escolha do a.1oumrrw, latim, 

mathcruatica, geog!'aph<la e historia, es'))OOia l·mente do Bral'il, escr·ilptumação mer

cantil e contabilidad e, noções de scicn.oe-ias physicas e naturaes, d esenho e educa ção 

ph ys ica. 
U. O cu t-.>o com·pl·ementa·r CC•lll Pl'ehcn derá : la tim, grego (fa.cu.J{ativo) , ll'i.stor.ia 

u niversal , eR.pecia:!men te da America , m a thematica, pbys:\ca, chimica, h'lsto.ria nll 

tural ..) educação physica , d is tribuida s es ta s materias em tres analOS:» 

.O Sr. James Darcy ( pel" o•·dmn) .-- P ede a o S•r. Presidente que consulte 

!\ Camara si conoede p refe r~ n cia J)Ura a cmend:a n. 34 sobre es ta n . 31, emenda 

do Sr. !Medeiros e Al·buquerq ue. 

O Sr. A ffon-so Costa ( 71elo o•·dc lll ) O reque rim ento de prefetcncia 

feito pelo honrado l eade?' da Camara i.lll'po rta em que, atpp ro va da a pre·feren c~a, 

.._ s ua emenua. se r·:l. ·prej ud icada. (O S1·. Ja.mes Drwcy cliz - Co••fesso a V. E x . q1~e 

é o mel< voto) 

A s ua emen da, continúa o or>~dor, t eve parecer da •Comm issã!o de I.ns trucção 

Publica, entretan•to, fica1·:l. prejudicacl·a com a · a•pprovação deste r equ·erinnento 

Ouviu d izer po r um collega q ue a sua emenda tLnha um defeito: .estaJbelec1a, 

no ·primei ro cyclo, o curso de porlugucz c de litteratura portug ueza. 

Attlibuiam -ihe, po.r isso, um erro el e vedagogia ; julgavam erro collooar -se 

" curso de portugue,.; e d e lit~era.tura portugueza .no ·pri•meiro cy.:lo do Gymnasio 

Xacional, <JUando não ha curs o n nhum em ncnhun1 ·pa iz •c i v1liza.do, .em que nã'o 

figure no primei ro cyclo o es tudo ela li·ngua e da li ttera tura nacionaes . 

. \N~i m se fa.z no U r uguay: na A.rgenti'nn , em 'tocla pa.rile ; quando o cu rso 

s ecundaria não é dividido e•m dou s crclos, a littera•t ura da ling ua f i•gura sem,pre 

no lt'!' Ceiro ou quarto an·no. 
I 

Qua.ndo ha dt"v,isão, a lit ter.atura n 2, ur.a. sc1npre no primeiro cyclo., 

O que se quer fazer é r ejeitar a sua OOl•end a, pa ra se manter o ,p rojecto pri 

mit ivo da Commis."ião, com a. Iogica, sociolog.ia e outras oousas que não se ac oadunam 

com o que se t em f eito em t oda pa r te. 

Em um a palavra, a sua emenda nã!o com metteu erro .nenhum de pedagogia. 

Ka. u!Lima reforma feita em Joga r onde tam bem se f_a:lla a Jingua que fa llamos, 

o curso gymnasial foi diYidiclo errn dous cycloo, e nu pTimeiro figura a litterarura 
portugueza. 

Nestas condições, ·\'ota contra a prl'fercncia. Si e'lla f ôr approvada, tra rá como 

con• quenda a rejeição dn sua emenda. que tem parecer favora vel ela ICommissão. 

O Sr. Medeiros e Albuquerque ( 71eLa ordem) , - Deve apenas defender, 
el e u ma. 1>eq uena allegação q ue f ez o &e u !I lus tre collega de bancada , a emenda que 
nprec;en tou . 

.Xào discu te p roop riamen tc a questão de prefc rencia. 
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D i::ii'•a S. E x . q ue a en11 cnda do o rador , em qU.C' se .ped<e f! Ue .se ensinem p ycho

lng b , ·: c.gica c n oções suuunar.ias sob re os vados sy:.;te tnH~~ ph i:osnp hi co.s d e CXlJ IL 

t.: nç·ão do u nh·e r t:o , é u nl'a. <Ümon da d-csar n tzoa cl a . 

Dev-e dizer: e lla é, s im, t; li: n a e m cn d1a h y poc r itu 'll u t.iLu lv . !Jú is o urado r c: h:.t 

ntHrLa a cach: irn, pelo seu ycrd udcb o n o.me - p lli'lo.s oph ia . 

,:àrf as , on êon t rou t a•ntas (}bj e-.: çõ e~ .. :tan tHoS s u pe rs tições d-a pa r te el e a l•g--un .::; co1-

lcga s, que r.eso lveu empre;;;ar a q uell e titu lo. 

Nâ1o ccn1p rch e ndo que u m cu r:S.o, como é o secu nd a r ia , encyc~opcd ico, em q ue 

se ensi-na m pa rce r:adatne:nte di\·e 1·.s a.s sc i-enci-a.s, dei...'\e de ter, n·o f im , u:m a cadeira 

de con j.uncto, em q ue se .diga ccn1o é q ue atravez do t e-mpo se. teem con ccb!do as 

1ne€n1na sci en cias ensinada s ao •alll:m·no, n ão só B~1J a rad a men te, cocno co m or ien

t ações ·ddver~a s , ·POis a v·erdade é qu•c nos d iffer ent(\S oota,bclecim onto.s .ele onsi•no, 

os· '!)rofes.sores •não abedec€m a mna un•esma or i-entação, tendo ca da ·um a . s u a philo

sophia es pecia.J. 

N a•da .mai s natm'<3•1, po r ta·n to, d o q u e sej a es-tabelece-r -se no ftm elo curso um oa 

ca d·cira el e conjuno:to, em que &e d iga : todas as 11 oçõe;; que os senh ores t eem 

apr endi-do, fOJ'am , atra vez do t em po, conform.., os sys tcmas p hi:ooophi cos que as 

c OOJsid cJ·a vn·JtJ. en t end ida" d·es tc ou d:a.quel!.e m odo difrcr~nte. 

E' isso o que v isa a ;:; ua emenda . 

Tr~r na a d izer : ac'ha q ue a emcn d·a é hy.pocr í l a no U l u lo ; e, por ::; i, nu.ndal' iH 

f ra n c: arne!l t c .ems i.na r p'bi lusophia; m ~l 5 1 j á d e u a razã o por qu e o não fez. ( .Jl u il o 

ben>; m 1"ito be?n.) 

O S·r. Pa•ssos de Miranda ( pd" o?·<LC·>n) deve dizer ã Camarn o qu e 
pcns.a sobre es ta e m en da. 

•C Otmm~sã'o a cceitou a cmt>nda do S r. Affo•ns o Co" ta, p orque ofrerecia m no·r 

:tccum ulo 'de •ma t eria s .no ens-ino elo segu ndo g r'á.o, cv ita.ncl o a so-brccang;a que ac tun:l

Jille:nte soe -noom tl'~a neste e.nsimo, o q_ua.1 a ug1Jnento.u ·e•n ex tensão e s u pe rficti•e o qouc 

perd eu em solidez c ·p ro·fundida·dc . 

• !.\. c.me:1·da clP S. Ex. 'I l-ÚIO .fRl.la·Y'a em so cio1og ia; a ew r ncla do Sr. ~<e cle i•t•oo e 

Alb uquc·rqu c, par·u a qu31 se ped·c u ·prcferencia, n oo·te unom en to, C()nsigna a psyc-h o

:og-i-a , CJ llC a Conunistião, r ej e it ou ! a lo·gioa q u e a Commisti"ã o q uiz a ccc itn r , c a 

~ ciol-og i·a , porqu e ~ssas p a !·avr as - noções .s utmmari:.hs ~·ub rc va rias sy:::;t.emas }iil b il o

soph icos de explicação do uni ven•· o, - nao c-;ão mais d u que um cuphen1i s m o l}ilra 

ch egar á s ociologia. 

Em ge ra l, s a be o S r. P1·e·s icl entc q u.e L· ·-=~cs estudo.-; t~ raz am di ffic u ldnclc~..;, nã.u 

só ,para quem en~ i n.a s i11ão tambem J)a.ra qu em <Jpren ·4c; o nobre D~p u tacl o por 

T'e m am buco, au tor da "m eneia, aca bou de d ize r qu.e n es tas matcria-s ·as opiniões 

Dão ::;·êU11H'e encon tr ada s . 

P ergunta : se s ão em:.ant1ad as as i cl éas ~Jhr:osoph icas; qu e é que vae apren d,;r 

o a·lumno siniro um a. sé r ie el e cxtrav·a gaO'I•c ias que .na da apr oveita m ? ( N .ão wpo i.crdo s. ) 

1:'\o en,;i.no s u perior ~ qoc se el eve ent rar n a a p reciação dos y•arios systcmas 

ph iloso phJcos. 
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.1. Comm!esão, t endo acce!.tado a emenda do Sr. Affo·n.-:o Costa, .não 'POdi-a 

d~ maneira alguma •additar-lh~ o oensl•no <'La logica, porque o r egiruC'Ilto ilm•pede que 

a CommiEsão de Instrucção Publi•c a, como outra qualquer, â. excepção da de 

FLnamças, aprooente sub-emendas O'll qua.'lcJucr moditicaçã!o parcia l ou total l\.5 

emendas a.presen tadas. 

Tarnbcm n!ío pôde a mesma Corumi••ão .-;ubtrahir da emenda do Sr. Deputado 

Medelros e .A!Ibuquerque o ensino cta psychologia e de~sas TIOÇ·Ões s umunarias sobre 

o~ varias aystemas philooophiccs, em virtude daquella mesma razão. 

Entende que a pr.ef.erenda deve ser rejc· ita cla ; mas caso s<'ia appr(}vada, requer 

que se faça a votação cl·esta e-menda 'POr partes. 

Em PI~illneiro !og.,g r, a psychdlo.gia; em segundo, a log·ica, e, e1n terceiro, !llüções 

summaria;; sobre oa varios s ys.t emns .ph ilosophlc.os ela ex·plic.ação do uTI-iverso . 

.<\.!ill..s, é <'ste o modo de pensa.r d(} no•bre 'Mi·nistro, que :na sua 'Mens.agean, 

se refere •tão sómente â. logica. E esta é a sclencia. que se deve ensinar a um alumno 

do curso secu:1dario, porque a l~jca é rt direcçà'o elas operações intellectua.es, e 11 

psychologia trata da 1natur za. Pri'.~Unta-~.c: como se põcle dirig ir '1 lntel ligêl!Cia 

,...pm conhec~ r a na tu reza'! 

E' muito faeil. U m operal'iu di\igc um ma chln.l-silllO que desenvohrc unHL séJ'i.c 

enor111L~ dt' opPraçõcs, SC'm que tenh~ tH.•cessidade de saber quaes a;; tPJTas gera~.s 

gpr:H·s da mc-can lca, etc. ! 

na 111 C' !",Ill:l Jtlo'llll'il ' <-~, a Jo~ic:1. qup es.tá para tod.n::; n seiencias em u.ma re lação 

fu 'Hlamenta l. 

T P!11 eonc ~ ttillo. <.lfltilfJ bem; mnito btm. 

O S r. Presidente - You osubmctter a 1·oü>5 o pedido d·e ·Prefere-nela, na 
l'l>tação, pnra a emenda Jl. 34, formulado pelo nobre D eputado J .a.mca Damcy. 

Submetticla a voto.~. (, c,m : edida a p-refere-ncia requerido. 

O Sr. Presid·e.nte - Vou agora submeUe!' a votos a emenda n. 34. 

O Sr. Deputado Pa.~so ele ::v.lir~wda pediu que a votação desta em enda. se 
fizesse por partce. 

Peço licença a S. Ex. para observar que a primeira pa•rte «psychologia c 
logica » com-; ta do projecto . 

. \ ~mencb con.•.islc afin·al neste u ltimo ponto " . .. c noções su mmarias sobre 
u:; varias r;ystl~m as philosophicc;:; Lc exJ>licação do universo)). 

Quero diz"t' não ha nenhuma emen·Ja s uppressii'U destas duas partes -
p~ycho!ogia e log icn . 'Estat; estã'o no pt·oj('cto. 

As im sendo, aelto que a emenda é apenas substitutiva; devemoo entendei -a 

nGd seguintes termos: Oncl<J se di>: «sociMog·ia», leia-se : " 'ações s11 m nHwias so bre 

o., vwrios ·•vstcma.s t>M'!osophicos de cxJJli.ca.çcw ..do 1.t1hilver.~o. 

Esta omPn cl a im'Portn aperLas na sub.stituição da palavra socl.o logia por 11 oçõr.< 

·" ""'"l.(lria.~ sobre varias "ViS i cmr:s phi/oSO!>Itioo .. !la cxp/ica.çéio c[o 1mivc•·so: 
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O• S·r. Germano Hass·Iocher (P<Jla ordem) - Para poder votar oom 
perfeL!Jo conheciJ11en•to <le oaJnsa, dle:;~jarLa; u.ma cxplie>ação so.brc a ·emen-da sujeita 

á yotação. 
B ea:mcnte, nà:o póde nem siqucr ·ter noçõ &S ligeiras elo que sejam os y.a rios 

systemas philosoph icos de explicação do uni verso. 

O ()Studo elas origoo•s do universo, a cx.pJi.cação elo universo, pódc ser objecto 

ou ele .th ~orias meta.ph ysic.as, constituindo a sumuuula de dogmas religiosos ou ele 

con\•icçõcs, ou ~ntã.o ha. de ser .o•bjecto cl.c sciencias cxac tas, nuturaes, ·mas nunca 

pódc ser objecto de cogitações especu lativa~:~ , puramente thcoricas. 

Em tae- condições, tratando-se ele um projec.to que reforma fundamenta:nuente 

n i•ns trucção publica, acha. que ser ia con v.en ientc a explicação (!Ue solicita. 

Submettida a votos, >é considerada approvada a emenda n. 34. 

O Sr. Pedro Moacyr obtendo a palavra pela ordem, requer verificação 

<la votaçã!o. 
V erlofrictHla a votação, .reconhece- se qu e Yotaram a fayor da emenu•a 4n 

Sre. ·D eP'U tados c •cont11a. 4 6 . 

o s ·r. P r esidente - Votruram U1Jcnas 95 Srs. Deputados. 
='i à o h a nwmcro, yac-:::e proceder á. chn macla. 

O Sr. Presidente - .-\. Oam3ra de u prefcrcncia, na ,;cssão anterior, paru 

a votação da emenda n. 31 sobre a emenda 31. 

.F1Ízi a -se a votação da cm<ncla n. 3•1, quando se ve ri ficou (!Ue não havia •11U

.nJero rno recinto. Devemos. portanto, faze r a votação desta. en1endn, que ]mrporta, 

no scguiln.be: c(.Eru v ez de s-ociologia , ·~chl -SC : noções S'l.t/nt.m.arias sobre os v arios sys

t omas JJholosophicos do tmivm·so .ll 

O 5-r. James Darcy (tJ el.a O?'cletn ) o•b:serv~ que, como a . .Camara sabe, foi 
quem r.équercu J>rcf.e r encia para a em enda .n. 34, elo S·r. Medeiros e Albuquer(jlue, 

sob re a de n. 31 que se devia votar. 

A em e-nda n. 31 é a"si-gnada por um iilustre membro da. Commissã'o de 

lr.sLI' LI Cç'ão Publica c ·a I'e~l[J·eHo clclla a Co.mmissão não teve opin.iã'o ·una.n.i.me: 

a s ua maio ri:!. foi favorave··, ap parec:crt.do apcnus dous votO. contrarias, os dos 

Srs. A·nthcro Botelho e do Rela.tor. 

A Comnüssão de Instnucção Publica nãb tem na hora da votação, relator 

·P·rcsc.nte ; o .pr:m J ro .relator •ausentou - I) e soube-S<l poster•iormentc qu-e o enca•rgo 

ele r clatJr o Jll'(Jjccto til1'ha sido deferido a ou tro illu.s.tre ·m~mbro da co.m miF.;são, 

o r . J osé Bnnitnc.io, que ,po•u.cos dias d>êopoi.; se n•uS'e nta.va t a mb!l<m. 

Xão se , ahe que qua.lqucr out ro mem·bro da ·Commi.ssão houyesse s uccedldo 

n<'s lfi ti •funcçõrx aos i·lhll'trrs co.!lt'ga.., que S<' retiraram. 
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.).T·ão está aqui faze ndo as ve zes ele nanhum dos 1ne mbros da Curnmi ~ã!o de 

Jn~trucção Publica . Quer que Lic]'ue isto bem c:aro, para que não se di:;a. que o 

~ru procc<lin1cnto ·POF~a ter dado ·:Q;.a r a s u;ceptibilicltH:lt.:~ de cuac.squer <te r;.eUt':i 

col·legas, aos quacs presa inteira.mente. 

(Em lbpa1·te ob8e->'Vct um D ep11tcw:lo: Sarbe,,.ü~ di:sto p e1jei.ta11UJI•Ic.) 

T rat!l - se <lc um projccto g.ravc te im0Jot·tnntc. E' cerCo q ue s•e ·está v-ota-n·do 

mais uma reforma da li"st ru cção com uma autor ização ao Gover no; entretanto 

todas as outras fora m vota das como au to rizações. Si é ycrdndc que es te proje .- to 

conrccdc R<:> Govell!lO Oêrlà eSiphc-ra •PU r a faz<! r a rcfor.ma .da ·rnstr-ucção p ub lica, 

pnt r-eta111to, delimita mais do CJU e .tod as as outra>. 

A •ca mara es•tá votando ·ba.ses d<m tro elas quaes o GOI'erno fará a refo rm a da 

i'l1t~ rucção •l>Ubl!ca . B o Sr. IMede.iros e i.'-'l,buquerquc ac.~•ba ele di zer em wpa rte i<'JSO 

meSimo; é a que menos la •·gu eza concede ao Governo. (Apw·tes. ) 

Tratando--'e de uma emen da puranwn.tc doutrinaüa, um p roj ecto importa·n.te 

como é es te, ·c r ê, con1o <iU:t'lquer ·Dl' PU·tad·o, q-ue t e.m o direito ele ·e:<>pôr á Camara, o 

snt modo de pens·ar. tiem por fórJlla al:;uma procurar cnsi·na r- lhe qualquer manei·ra de 

vo ta r em S<"11tido oppo~to -áquellc, segundo o qual opinou a Commissão fosse 

1·o tnda . 

I O S1·. Vcrloi8 de Ca.~~ro ob .,erva. em a.pwrt c que o etraclor 8e 1 m esq•wcido que 

rc }Ullla1.ma '!lo (( Lea(l<.:nJ ]J ácle te nt,ma .s iyui.Jic;a't;â o ·tnuilo e:s pc-··ia t na vo la·c:(iO dlc tt·ma 

m' ·c/irla co nto e., / a.) 

São ha decla raçõao. ma is ca.lcgorjcas d o que aquella que es tá fazendo . 

. E' ·Jncciso q ue se n ote: oot á dando a sua opLn-ião i ndi vidual em rel·ação á 
Pml'nda . 

O SR. PAssos DE t...\ 11JRANDA perg unta: si o orador nã1o traz, c.on1 H ..sua_ pala.v r.a, 

acção m('lnhuma governMuental ·na oraÇ'à·o. 

O SH. JAMES DAHCY Aliás, n-u·nca trouxe. Semp r.a fallou como rep•·cscnta.ntc 

cln .nlaiorh d'l:l C.a ma .ra . .Si ·a· c~Ull ara a;pO'ia o G0\181!•110 dCVC-S'C ·P"l1CSIU1tlÍT qu.c 1ha 

:-! t.: côrdo on.t re .a acção ela nuttorla d.:t. Ga~mara .e o Go\r-erno. Nunca foi aqui sinão 

n portn-,·oz da ·vontade ela maioria e, a liás, a 1C,a mara toda sa.be qual o a-poio 
t1U1' presta ao 1Go\·r rno. 

'.rra ttmclo-se de um projecto impol'ban.te, dizia , ·na cl.n. mais natural cru e a 

,.,.,.peito de certas emenda;;, como esta para a: v a r a sua respon sa-bilidade, deixe 

c laro o " cu voto e opine com intei ra J-iJberdacle, sem queb ra do .rcsepito que H1€ 

merecem toJos os membros da C<:>m ml<'Sào de I-nstrucçií.o Publica, c:m sentido co:n
turio ao .par•ecer desLa: tmesma COlllJmis::;ão. 

Em reh.tção á r menda 1n. 31 1 su bscri·ptn .. al iás, por um colleg·a cu j a. especiali

dade sob:•c a.ssumptos ele irns-tr-ucção J>Ublica é conhecida de toda a . Cam.a.ra, a·cha 

que eUa ultem p rofundnmcnte pa rd. pcior a seriação das unatcr ias que o pJ"Ojecto 
c.; tabe:·cce. (Nela a1JOi·acLo~. ) 

TIJ.;tá expondo n sua <>pinião. P c 'c aos nobres Depu-tado,.; que o attendam . 

A.o m (fn0.-5 será. algun1a cou~a que fi ca rá ·nos ~hl'1t.aes como el·en1c:1to hi®torico 

e resalva elo pr<>cedimen-to Que todos assumem por occasião d<> ~ vo tar as leis. 
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Da1l1i a r azão por q'Ue p~ad•u a [>ref~rencia vn·ra .a .•emenda cJ.o Sr. 1Med·eiros e 

AJ.b'uquerque: poTque re.s.peitwva a ser:iação d·as ma te rias instituidas .no projccto da 

Commissã'o, quasi só a:lterando lt designaç'ão, aliá.;;, devo d•izcr, de maneira fcli

cissin1a, d a cadeira ele t:i:OCiologta. que ;passaria a 1chama.r d·e noções ..summar.iu.s 

sobre os varios s~'»tcma s vhilosophicos de explicação do universo. 

O SR. VALOIS ~E 'C>\s-rno observa que alü .entra a sociologia. 

Entre .a ·ociologi.a, cill.trc a phi!o,;;ophia da histor ia, entre o que quer que entre; 

es.tá ·d!izendo ·que a seu vêr, ~g.u.n!d.o o s·~u j ui:to, lU. ·eme-nda do Sr. iMJed·eiros era 

melhor, rp-orque ·rna·ntinha quasi 1-nte.g·.~,aJ a seriaçãJo das 1mnnerias do .projeoto. 

O 13R. VALOIS DE CAS'rRO ach.a que a emenda do Sr. Affonso Costa leva van 

ta.g.ens n•e.ste ·poo to. 

O SR. J AMES DARCY - Aliti.s, .foi dito aqui hon t c.m, por occa - ião da V(}taç;ã!o, 

CIUe a omenda do Sr. Affonso Costa •levava vantagem sobr e o plano exposto no 

pl'O_j ecto, ~porque ev·itava. a sobrecarga das mateTia:'. 

O!'a v orador f ez o confronto. 

O nutnero .d>e ca<1.1eiras é qutW:li i•g-ual no ,projccto con1o na emenda . _-\..CcPescc 

que .a emen·da do Sr . .A.ffon;o .costa tem algumas cadeiras .ya,.;tissima -, entre ellas 

a que se i·nscreve, po r €Xtt"Jl1plo, '.com o titulo d e mathe1natica, que constitue uma 

só ca.dcira, 1nas que, coJno a Ca mara sabe, é uma diSciplina extensa que com 

'prrehen.d~ a aroithmelica, 'a ,a1lgeib ra, a gecrn C't·ria , a trigonon1etria. 

Ainda me~mo que o projedo desdobrasse algumas disciplinas em outras tantns 

cadeims. ai·nda quando a emenda do Sr. Affoneo Costa estabelecesse menor mumero 

de c-a deiras, isso mrLo autorizava a di%e1· que traria 'para o estuda·nte menos sobre

ca.r,g·a de estudos. Es•sa sobr·e.carg·a não se mede pe~a 1maior ou 'll1'Cmor oom.ma de 

materi•as, m ae paio mcthoclo, pela ma ncira de e>Opõr o u de ens inar do professor. 

rPcmsct. ) 

l'erdõe - lhe o ~r. Pre,;ide-11te . 

Y ê que Ex. C'>..;tá. 1ll'C~te.s a fazer-lhe u•mu Ob:-ien·açã'o. Deveria ter 1Jccliclo 

a palan·a pa ra uma exp:icação pess011, á vista elo procedimento elO -8t·. A!ffon.sn 

osta, 1)Nlindo a d estituição d·e membt·o da tCom11niS1São de ln s trucção Publica. 

Portanto, as .-. uas 1lalavJ·as, que poch~ln ... er rt:Olnadas agora como enca winharucntto 

da votação, vis&n1 ao mesmo tc.tnpo u•n1 movi·rucnto de preferencia para con1 o seu 

ill>us tre co I lega e toda a Ca ma r a, explica'lldo o seu •procedimento .na occasiã'o om 

que pediu assa preferencia e sem s e af<~<ltar do exa•me da emenda. Pmmette nunca 

1·113 is se r tão ·proUxo co~mo d esta vez. 

O ~eu co!iega •Sr. GcDmano Has,;locheT c1ecla t·ou que não comprc-hendia como 

r.~a •ma tet~ia d.z v-ia SPr c-n~·~ . .üna cla no cut-..so scounchtrio; IC n1 csmo não cOinprehendia 

bem seu en nun ci.;Hlo; porque', cli%ia S. Ex., ou essa expo.sição de va ri as syst01nas 

C!Ue ex•pHcaJ11 o univeroo .dBvia ser feit11 segu,ndo os idéas metau)h.vsica.~. obede

cen do a crrnçns religiosas . ou ntão seria fei t a segundo o rlgorek:5o .C'J'itcrio scic.n

Lifico. 

Ora, dcq• dizer á Ca mara: não ha COlhSa 'l"la sua humilde opinião que seja 

noções sobre os vario.,; systema s que 

não tenha por fi.m e.~s~ o-bjectivo .. 

1nai•s 1{'\s~n.cia · n, nntc ,philoc:;oph•ica elo qute 

expli-:'lam o universo; nilo ha philoso.phia que 
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O SR. YALOJS oE CAS'!'RO pergun ta : C!Uanta cousa no1·a se ha d-e introd uzir 

n2. 'Philooophia da nature.t..a "! 

Cada prott'S<or ha de explicar scgunJo u seu criterio de ·abio. 

O .::iR. J A!\lE DARCY - Por ~.-.:.se lJ.·Jo considera a caJeiu\ t..;enl ·nenhum p e rigo. 

Ou tros a ac:1a1·d'o talv-az pertgo.sa, porque o profc.~sor póde int-ro luzir .no espir ito 

du alumno et>rta;; noçõN reputndas pcrnicio ·ns. 1;\Ia.;, nflo ha lnl. A emenda co•;;ita 

de cade ir.;1 qu e trata de uma vc1 dadci ra exposição hbrtorica dos v a rios systewa~ 

philosoph<icos que e:·pJicam o umver.;o . Quasi <JUe nào ha autonom1a. d e orien

tação pant. o pro[cssut· .ic:c .. ionar a sua cadeira tiCgundo um critcrio excltlt5h·ista. 

~.lc •lia de ext .. ô r os dl\·.erc-;os sy;Stei11•3S o.;; ma h; im·po r ta nte.-; . 

E' lt•nlt•, em Puno .\!cgrc, da cndci1 á de phi!osop:1ia. do direito. P6dc dizer 

que ha grundr rlifficu!Jadc em ministrar o ensino dNta mwlt' ria ·porque cstuda.ntes 

que pas."'an1 do curso :-'ecundario p.1ra o bupcrior, vãu appiicar~c a esse estudo 

~u.pc-rior :-:em noçõc . .; D.1si ns, s.c.nt ao IJll nos poder filiar a ·i ntu ição qJttJe teem .do 

tlircito a uma concepção geral do universo. 

o •SJt. VAl.OlS DID C.ISTI.Q 

do S:. B.~Jthazar Hcrnar ]i no. 

Então, pa 1:a scnnos 1c•gic0:5, acc~iLE:!ruUS a f: menda 

O ~H. J .. \~\tJ:iS DAHCY - .\hi e..;tãu chtda s H:' raZÕ"'.s pelas <Jlll:ll'.:S pr~fcriu :1 

emenda do ::ir. :\l edi:'iro.. e .\lbuquerque á do :"r .. ffonso Co"tn, c como a Camn ra 

1·iu não ha nem poderia ha,·er nenl1um"t de ordrm pe>5oal. Cll ttito bem; nmi;to 

bem.) 

a· S r . Germano Hasslocher pediu a. palal'l'•l pam cncnminhn•t· a VO

tação. 

·Sob e . .;te prete:\..""to é-:·he licito rcBponde-r stinnnarhtmcnte ás eonsidt>rações do 

~I'U i'!utitré' colc·Ign a pro}H.hito ..:.lo que disse na s·essão ·Pcts:-:~g clo. (!uando affirmou 

não admitlir QU{' figura.--~ ,.,n t:ma cadeira do en,ino dest inada á mocidade bra:d

!cira r.s vuria:.; !-'YSttma ... pl:ilusophicOrl Jt"' t'XJ)liC3ção do univer:::o. 

Dis e ((LH.' es:::a dt•nn-mk1aç-ão niio podia encontrar sancç_:j.'o po1· que-m conhecia 

t) ::ts$;wmplo, ~inda (JUC' su•m ma ria·mcn.te. 

O ::in. JA"ES DAilCY - Sin~uccn melhor do que o :1uror da emend.a conheCL' 

n1a is f'~ te :tssum pto. 

O Sll. GJOR~tA>~O li.\SSLOCHEn - Pl•rfe itamenre, mas tem o à·ever de explicar 

qur nflo o an!mou lll'llhu·ma prooc:upação ·PUclil nem n idéa el e prodm:ir effc ito 

cll' (1!'lldição quando im pugnou n unenda que foi YOlada. 

Coni.e.. v:11·in' ~yst..:UH1"' <JUC tr·nd-CJn ·a f:"X:p;icar a origrn1 do uuivcr"'O, a· utnpto 

qul' é objl\Cto dt' vreuccu,pação ela scie:1cia desde 0 :; tempod prin1itivos. 

BH. VALOIS OB ASTHO obSl'I'\'H'TlclO (Jl.l\ 1 é l)l'COCCupaçfl.'o da c-JCicncia e Cl::t reli-

gião, PC'I'3Unta ond-e vne ·parnr, n~:s:•m. n .neutralidade elo en, ino. 

O SR. GER~IA>IO •1-IASSLOCHER - E<tá dizendo <JUC conhece, cle·rl.e os tempos 

itntigo~, \·nria .s escola~ que explicam a ·co nc~p~ão do uni\·pr o. 

U•ma d•clla.s, a d-e .\ lcxandt,i.n, 1acceitaYa o sy ... tr-.mn ·<1-a. 't·NT,q escor:tõn .oo1· qua·tro 

n:ontanha-.; c n1 o firmanwnto por cima t• o jnfrrno por b-~ixo. p o so! escondiUo 

•ltn·ante a,gumas horas. 



54n -
,l{cferl'-sC em ~Pguhla a outrO:' :-:y~tc,nn~ ~Sch•ntificos conhecidOt.-; dt> explicação 

,: 0 universo, desrlc o gcocen L ri. o de P·lolomeu, o helioccntrico de Pytha·goras pro

seguido ·por Cop~mico, até a.;; clc3cobertas ele Galileu, tle K cpler, ele -'lewton, de 

Laplace e o a]JpareciJucnto elo te : ;copio, para >mostrar como se tem feito a BXPli

cação cloci mundos d~ntro da sciencia sem a esta chruma r-se 1>hi!080!JIIIia do--Hnw<la 

o c.xplic:a l' o 1t.1ldVfr-'iO . 

• J ·erg untando o Sr. Ja·m·e~':i Da.:cy tii n cxpJic.nção dos n1onistit5 O'U .doos cluali.-i•ta~-; 

.:: on~titue ou nn'o um C3..::>0 puraJ11L•nte phEosophico, rc~pondc .negativamente. Prj

ITteirn mc nlc, o.~ tlnonistas não i:.·ã o sinão particlario~ de uma csco:a que tem base 

nu·m pl·inci·pio unjco de onde se de Pll\'O.YL' a terra, sem nenhuma explicação do 

uni\'eJ•so. A escola dualista ex icitc qu·,wto á ph ilosophin que admitte que o 'homem 

:::.e com·põP de matrria e C'spi·rito: uma alma que é imn1ortal c U·ma ,Parte ·ma.tcrial 

CJLH! é mortal. 
En1 <5U mma, o otaJor ~1dn1ittc que 1possa. cXi$tir uw cur.;u onde se ensinem 

n;:; \·arias th ('OriJ~ tendente-s a explica r a origem do univrrso 1 a foPmação elos 

mundos. Tambe.m acred ita que em torno d i&;o se forme u·ma philOciO!>hilt, como 

existe a philo . .;op·hia d.as matl1emnticas. IConh<>C{) m<:'<'-·mo de nome ainda outros t-ra

ba:lhos !ph ii O!"OPhi co-:: . por extnlrplo, sob11c •a ~clümie!t , c o~1a as obra::; de A.roolh .• "tl, 

ll e F'ouc:oy -e rtc .T. Du m a.s, e.:itra n gci ros, c a de R. Teixeira !Men des bntzUeiro. 

n1, a ch:m io.a nãb é certa mente uma ·cienci.a phi.oSO!Yhica, mns ex isteJn tra·b:-t

lho.-; ele philo::ophia da ch ijrnica, ·como os ha da ·phy . .; i ca, ela geometria, etc. 

\ f., pois, o seu honrado .rullcgrl, o Sr. Valois ele <::;::u;tro cu ja opinião respeita. 

nnbOI\1 não rH.!C?.i.te, que lHt para ex.plicar o univei'SO do~ma....:; philosophico-methn

phy. icos 'llrOVt..'nietJtOO da palavTa r evr lnda, dogmn s CO·m que :oe argumcntaTa 111a 

l clatle-':11édia, i ~to é, du1ante quatorze seculos em qu a ·hu.n1c• nidacle niio produziu 

uma conquista no" dominios da nstronomta, em que tudo se explicava m etnphy

s icamenl . Chegou- se até o ,pon·to .de ' ativa•· ao 1\undo de um calaobouço até a morte 

aQu1e::lcs qUta, como _1Galileu, r:;.ustcmtava.m o •movim -ento d1a ter r.a, do·ubri.na que .fo•i 

cu nsi cl eracl a. u ru absul'do, .e ele man dar ;para a. fog·ueira. um Giordano Bruno 110r 

ser propagnn{li.sta ela lhcoria. de. Copernico. 

Yota ri n pr:a enwnda si a su a J'etlacção fosse cliffe rC'I1te, achando que ella se 

pre- ta á confusão, ·pePm itrt.inclo u té que um •Professor apaixonado faça na sua ca

da ira. •não a exposição systemnticn elos .p,·nnci}Jios scioenti•f·ieos indiseutiveis hoj e, 

m as a ]ll'O]la~anda de sy -temas l>hilosophi co C)Ue j á desapparec ram deantc dP 

verdades contitntadns material•mentt' que for3Jm lentamente dei>lruindo as outrn"' 

YHcln des que e rnm ;;i mplesmente .revC'ln·das. Cllfn'ito bo-m; 'll>?lito bo1n.) 

O Sr. Preside·nte - Dou a Jlalavm ao nobre Deputado, pedindo-lhe que 
•r<.'suma ~u·n.c.; .c n-nsi dC'ntçõt:s, vi-s·to n1ã1o e ,pcxlo('lr tnais d'iscutLr n Jna,te1·1a do projeoto. 

O Sr. Medeiros e A·lbuquer(!ue s u&tenta a s ua em enda mostrand o estar 
el!a com a ve1·da·de. Admira que cse fa.l!asse em sys temas scienti f ieos inspirado 

nns t'XplicaçõP;; do Univercso. >Crê qu~ ·não ·l~a neruhum; o que ha são 8,penas h YJpothe_ 

~cs n eEse t·espri to. Quanod, porém, m mo houves.«e um s;~'stema de r:-.'J)licnção 
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l:>cientifica no Universo, teria esse por força ele ser no singu lar, porque sen do 

scien tifica a verdade, só podia e-star .nelle e não em outros systema;s. 

A cadeira ele que se trata não é nova. 

Os que " e lembl'am da r eforma feita no tempo do Sr. Pru dente ele Morae.s 

pelo Sr. Amaro Cavalca nti, e inspirada em grand e parte •pelo conhecido edu cadot· 

S1·. J . K opl(e. sabem que ~.aYia no curso do Gy.mnasio a cadeira de historia da 

philosophia na qual naturalmente se expunha m o.s d iversos systemas phil osophicos 

rla concepção do Univrr.: o. 

Cita ·a França, lembrnn d·o que nesse paiz, no t empo do Imperio, se s upprimiu 

a cadeirn clp philosophia po r se considerar que clla a ugmcntava o cspirit~ critico 

dos alw.:nno~1 não conv ind o, portanto, á Monarchin. 

:l{ostm que a cadeira •que se pretende cmar é n eces.>aria, encerrando logica

mente o curso secunda ria e formulan do a ~ynthcse de todo o ensino minis trado. 

( M ttlto be>n .: m1tito b!:n•.) 

O Sr. Serz·edello Corrêa <a;ekt o1'llem ) - Diz que não vem discutir ·o 
assumpto, ma~ apenas precisar ·e m poucas palavras, a razão por que veta contrft 

a emenda do illustre representante de <P.ernambuco. Isto, por entender que SYS 

temas philosc phico.<; para ex plicar o Universo só podem se referir a duas cousas : 

ou ás origens do Unive t·so, ou ás cau as, ãs leis que regulam e q ue regem o m es

mo Universo. (Apoi.<:u~os . ) Si se tm ta de causas ele lei.<; Que regulam o Universo, 

é a ciencia integral; ~ i se trata d e origem , <é o campo va to da theol.ogia c d'as 

c renças m etaJ>hysicas. ·Ha terrC'no l))ara tudo. Por essas razões fun.aamen taes 

nega o seu vo to á emenda. (vlfnilo bem; m ,••ito bl&>n.) 

O Sr. •Passos de ·Miranda diz que não vem discutir e. emenda nem a 
prefercncia. requ eri da pelo nobre D eputado Sr, J ames Darcy. Sobre isso já fal1 ou 

hontcm, e a Camam está en fastiada de explicações quP, pelo gen ero das que teem 

sido expendidas neste pequeno debate, patenteiam a clifficu·ld·ade da comprehen

são que o objccto da emen da traz aos al umn os de curso secunda ri a . 

Ao .fallar, ha pouco, o es timado Deputado a. que se ref eriu, vei u um aparte da 

bancada esquerda da C.amara, dado pelo honrado Deputado Sr. Augusto de Frei

tas, que in&inu cu ·bastar a asshgnatura no parecer em votação para obt·igar a s ua 

ddeza. Não se tem em tal obrigação . Como, por occasião da discmssã o·, agora 

'110 momento da votação deste projccto, inclusiv.e o ultimo parecer, está perfeita

mente bem, porque desde o principio assignalou a.o; suas profundas divergencias, 

q ue mantem e procurará fazer vi•ngar , de accõrclo com o que julga de beneficio 

para o ensino publico. E manda a lealdade d eclarar que no ·mesmo ca:o;:o estão 

os !Ilustres collcgas da Com missão, os Srs. Val,ois de Castro e Leão V elloso. 

Era o que tinha a dize r. 

O Sr. Pedro 'Moacyr (pe!a, o?·rlmn) - Entra na discussão que se reabriu, 
mas •não para di·cutir o Universo. (Ri.so.) Qu er apenas a s.signa.lar um facto curioso. 

O p rojec to, cujas ~m Pn rl n B ~~tão em votaçio, n o~ di\' erso.• turnos do debate, ficc u 
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''vidente qu · não ha\'ia duas cabeGas pe.nsa-ndo igualm emt~ .sobre e<llc no selo na 
li lustre Cem missão : Cad.a cabeça, cacla se>ttença. 

0 SR. V AL01S OE CASTRO 

nw tod!l. ela Co ntnttisscl.o . 

O S.R. PIDDR.O MOACYR de monstra q ue ha muitas mondas que teem a maioria il., 

outras guc teem a maicrla B , outras em qu a Commis.são dividiu- e por intei ro, 

c outras ai•nd a em que cada m embt·o da Commissão tem RUa opi nião, que usten tou 

lntran igentem ente através do debate. 

Dr manei ra que EC Ycrifica o que disse : este parecer é per(eitamente a~no11yn1u. 

apez" r da.,; illu t res e r e pelta,·eis as ignatura.~ com que elle apparece na discus

são e na vc tação. (.Ad1a,rtes. ) 

A Com missão, apeza r de hypc thetica. chegou a ter um relator. Eose relator 

não compa t·eceu mais tarde ... 

O SR. :PEREIRA ·uNES observa que por motivoo ju.stificavei 

O SR . . PEDRo :.VIoACYR'-- . . . pot· motivos julltificavcis. e foi su bstitu ído por um 

outro co!lcga muito ccmpet~ntc . o Sr . . l os~ B nifacio. o qual ta.mbem ~e a'llscntou . 

( A1J<tr~,es .) 

Está <! iz ndo por ou tras pala\'l·as, c muito mal, aquillo n.ue btilhantemente 

foi dito pPlo Sr . .James Darcy. Veiu a votação, não ha via r elator; era natural 

qua dos coliegas s breviventes da Comm issão ( t·isarlas) algum dellell fosse incum

bido de rrlata t· o pr-::jccto, de a.,;sumir as fun cções de r elator, de defendei-o perante 

a CJ. mara c co>·am Jl0]11l!o. ~Ias tamb€m não ai)parcccu esse r elator. 

Em um •'· to impulso de miBeri cor,lia. mui to iouvavel, c nobre l.oodel' desta 

Casa ... 

O SR .JA~lES DARCY diz que mise ri co rclia, •n ão apoiado. 

O SR. 'PEDRO MoACYR -.. . encaminhou •hontem a. ,·otação, c indicou á Ca

Inara a approvaç:ão ou rej eição de algucnas en1 ndas. 

O SR. JA~tES DARCY observa que de um a ou outra emenda, sem encargo de 

r e la tor. 

Sn. PEDRO ~10ACYR - Mas hoje o nosso illustre companheiro vem declara r 

ã. Camora que fallou hontem e hoje tambem llO b o ponto .de v ista de sua exclusiva 

responllabilidade individual, accentuando cs tll im•P:> rtante declaração em ,·ari cs 

períodos ela sua longa oração . 

Diz lon g11 para poder jus tificar-se na tribuna com as obsen·ações que estã 

fa zendo . 

O SR. JAMES DARCY a ccentúa que fallou ·por sua conta. não tendo rec~biJo 

mandato d e ninguem . 

O SR. !PEDRO ~10ACYR - Pois bem ; o projecto não teve p ri meiro c segundo 

re-latores para clefenclel. o; '!l ão teve agora, por occa.sião da votação, um relator 

OKl hoc pertoncen te á Comm i ·são -de lnstrucção 'Publica ; não teve a seu favor o 

prestigio ele uma q uestão governamen tal ou guestão politica, ou questão el e JJcnsa . 

m cnto da maioria da Camara. E', portanto, um projecto .perfeitamente abando

na-do, engeitado 'á po~ta ela Cama ra. (Não apcna-<los. T '>'oca.m . se apa•>•tes.) 
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u SR. JAM>:s DARCY di z que o q ue assignalou foi apenas que, em alguns pon 

t o~ . em relação a determ inadas emendas, não estava de accõ rd o com o pa recer da 

Com missão . 

O SR. PEDRO 11oACYR responde que é is to mesmo. Sobre algumas emendas 

S. Ex. não es tá de aecõrdo; sobre outras os Depu tados A e B não es tão d e accõr

clo; 6obre outras os Deputa aos C e D não es tão de accõr clo e ass im por dea•nte . 

Do maneira que não ha, na r ealidade, u m parece r a v ota r ( permitta-se- lhe a ex

pressão, sem n ella 11· a menor offensa aoo membros da Commissão, que são com

peten t issimos), no que .se transformou o projecto foi em u ma verdadei ra salada 

de fructao. 
Que ria as., ignalar este facto para mostrar que a Camara pôde votar livre

mon te . 
O Sn. J AMES lDARCY declara que como · em pre . 

O Sn. PEDRO MOACYR pede perdão ao nobre 'Depu tado , poi-s S. E x. sabe qu e 

ha questões em que a Hberdade individuai de cada um 'é limitada pelas conveni en

clas políticas ou solidariedade governamen ta l. 

UM SR. DEPUTADO I m bra q"oe esse< !ibel'da:cle é assumPto que se estucla 1111tAJto 

em tJhilo>·ophia; veja V. Ex. ct 1tfllliclade ele ta•l en.si11o! 

O SR. 'PEDRO MOACYR acha se r bem !~mb racto o a pa rce. J á que ~e es tá em maré 

de discus.;ão de ens;no, a vcrJade é que, na ouasi total idade doo casos, são o~ 

Deputados dcternünados por outros motivos quo n>.!o os do criterio individu a·l elas 

suas apreciações, sobre os assumptos que teem de discu ti r e Yota r. F el izmente, n es te 

particular, ha perfeita liber.ia dc : a figu ra elo Governo não c.pp •·ime, não está a 

maioria govemamenta.l procuranJo p ar obre as deliberações da Cama1·a. A Ca

mara está inteiran1ente á. vontade para approvar ou rejeitar a emenda, e era 

o que queria assigna.lar, cpmo decorrente .do conjunto ele longos discu rsos, qu e 

ele facto reabriram nesta Casa a discussão do assumpto. (Pa1tSa . ) 

O Sn. FERREIRA BRAGA - Peço a palavra pela ordem. 

O SR. IPJIDRO MoACYR diz que era o que tinha a di zer , mesmo por que ou tro 

collega acaba de pedir a palavra pela ordem, em ·prolongamen to da discussão . 

(Riso.) 

O SR. !FERREIRA BRAGA diz que julgava que S. Ex. tivesse concluido. " 
O SR. PEDRO :\'LOACYR - As-ig>nalado este p onto, deve decla ra r que vota não 

só contra a emenda do nobre Deputado por Pernambuco, catno contra a inclusão 

de qualquer cadeira que se denomi ne sooiologi.a nos es tu dos gymnas iaes. (li'Iuito 

bem; 1nuito bem.) 

O S r . Ferreira Braga ( 1Jfll a c ·r'(l e?>> ) diz que não vne discu tir a m ater ia 
quer, apena , pronunciar duas palanas, ju stificando o seu voto contra rio â. emen<la 

elo Sr. :\Iedeiros e Albuquerque, como á em onda sob n . 311 e á t ota lidade das 

emendas . 

•Si é contrario á j nclusão da; p ychologia e da !ogica no cu·r o do Gymnasio, 

ainda mais contrario é . á inclusão das emoções summarias sobre os va r ias syste 

ma~ philosophicrs de explicação do UniYerso» . :\'! ost ra que semelhantes noçcê~ 
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to:vn~utUl'll1 uma apreciação h:.: to rica dos O.: ogmas dats div~rsaó J·eligiões_ O pro~ 

fessor que leccionar a materia tcrd., antes de tudo, de se collocar no ponto de vista 

theologicc e mttaphysico, da investigação das cau.;as p r imarias ou fina.es, da 

origc'fi1 e~scncial de todos os ph~nomcnos. O domhaio aberto a seu espírito será 

incxgol<tl'el, indefiniJo, não cons guindo jámais e ·-e pro!ess(r chegar a uma ex

pUcaç:ão rclali va á origem es.scnclal dos phenomenoo; e ás causa fima&S. Si nã-o 

fizer i.;to, clle se collocard. no ponto d~ vklta positivo e então terá de explicar 

como se realizam ao; factos apresentadcs pelo Univer.so, terá, neste caso, de .fazer 

a historia da sci<nclu, para o que precisará conhecer em primeiro Jogar a propr!a 

sciencia., desJ c a..s m.akl humildes in vestigaçõcs numcrica , abé os mais C<llnplexos 

phcncmenos de or;'!em socia l c moral. 

E' pc. r estes e outros motivos que vota c~. ntra a emenda, como votarla 

contra a emenda 31, e votará contra a totalidade das emendas e contra o pro. 

jecto . (jj:I1údo b~n•; nll!•üto b iM>. ) 

O Sr. Presidente -Si não j1a mais quem queira fallar pela ordem (?·iso), 

vamo.,; votar a emenda. ( Pa""'· Soam os tympano~. ) 

Os nobre.; lJcJ)Iuotado" .pe.r.uti t t.irà·o q.ue eu .a,gmarcl·e a , chega.da de alguns collegas 

que estão proximo,; elo recinto. (Pausa..) 

:\.pez>3r de bem cncam~nhacla a votação, não será de mni<> que eu r cor-de á 

Cllllna1~ que a ~ mcnclu n. 34 propõe que ó pro jecto o nde se diz «psy.choiQgiu e 

logLcau, 1diga-se .<.<-noçõc swn,maria ~ sobre os diverso.:; -ysternas 1philosophiood d-e 

l·xplicaç:ão elo univel'bOl>. 

E' uma emenda. sub- titumva. 

Os scnhorr.-;, que approva~m a emenda sob n. !J4, par13. cuja votação u C.nmara 

concedeu prc[('rcncia, quei·ratm t-i e levantar. ( Palt.Sll . ) 

Dou por a pprovacla a. e-menda. 

O Sr. Dunshee de Abranches ( 710/a onll'"' J - Pedi a pa·a.vr:l ,, ,wn 

nviar á Mc.5a a seguinte decla ração dt• voto, <tUC :::.c mC afigura (ortnulada nos te r

mos regimen taes. 

«oDcclat·o que me abstenho de votar, como me abst ive ele discuti t·, o projecto 

.n . 242, de 1907, autorizando o Govctno da Unià'o a I'eorganizar o ensino St!( U.n

clario c ~upcrior da Rcpub' ica e a in•tcrYir nos Estados p1ra promover a cliffu01ãO 

e descnvolvi1mento do -en~Sino prhmario, por ha.ver exercido uma com·missão du 

mais imm ediata confiança do Poder Executivo, commis ão d<! caracter melindroso 

c ele cujÕ de<(•mpenho provieram mecli d~s. que faz em parte da erforma em debate 

? constam clÓG rela torios que, ~obre o as ·umpto. apresentei ao MLnhsterio .da Jus.

tlça e Xegocios Inreriore..;. 

Sala das sessões, 16 de dez mbro de 1907. - Dum.•heB de Abranohes.» 

Q Sr. PeclrC' Moacyr C pela ou!mn) TcQucr ao Sr. Presidente q ue . e digne 

mandar proceder á verificação da .votaçã:o. 



0 Sr. Presidente - \ · ,l.., se faze r ct V<'. iLieação, n r~quc•rim ento do 

::;r. Deputado Pedro M oacyr. 

1Quelram ,-:,C JCVa ntu r, conccnando - .~e dP pé, u~i senuú r es q ue vo .. :.dH a favor ti u 

~.menda. (Pantsa. ) 

.votaram a f·avo r da. L··m enda 37 ::liS. Deputa dos, .. endo 9 á di Jeita ' e ~s a 
esquerda. T en ham a bondade de senta r- se os senhoces que votílram a tavo.r. levau

ta'!ldo-se oo que votam contra. U"'a1u;a.) 

Vota~·am contra a .e1~enda 6·0 tSr.:5 . Deputados, ti-endo 30 á \.iil'eha e :10 á ~

.que rda; total 97. 'Não ha n u•mero . 

Não se rá tOtlllado corno. im peitinencia r eco rda !" á Oa ma.ra q u <e cevemos t e r 

apenas m ais 12 dias de sess~o, e que, não se pode.n ... lo interrom per a. vo tação ini

c ia da, serâ. forçor.;u qu-e tePm ~n cmos a c.i c:b te l~ !Ojecto de retont~ a da in trucçào, 

para .cuidarmos dns dema is m.atteria~S sobre as q uaes t €1JU OS Ul c;C ncia de deU.be1 ar. 

Vae se proceder á c ha·mada. 

P rocédendo-se â cham ada, v·eri l ica-se terem-~e au~cntado os S t'rl. Joacluim 

Plre.>, Affonso C<;>st-a, Pe r eira d P Ly1·a, uov1niano ele Ca n ·al·ho. Ped10 Lago, Sa l

\"í! do r Pires, Gar cia Pires, Fró .~ da Cruz ; T hN nis tacle3 ele A ltn<! ida, J oão iPen id o, 

C a-rdoso d·e .-\.Umeida, :Menezes Daria c G-eun ícno ·l-Iass locher. 

O S r . P·r esidente - H.L,, pond crn m á cha macl.a apc;na,; 9G .:>.s. Dep u t a-dos. 

N·ão ll a numero para se proscg uir· na votação. 

SillS. Ã Ü D E 18 IDE DJDZElM!BRIO 

Continuaçà'o dn votação do proj ccto n. 242 .-\, d e 19(}7, que autoriza o 

Governo a refo ruutr o e n•::; ino secundu rio e su.pcrio r e pro.:nover o deseJlvolv i·mento 

c .a. cl i ff·usão do ens in o .p rl•rv a rio, de a ccôrdo co.m as b,l<>es que es tabe:ece (•3" d is 

cus;;ão ) . 

O Sr. •P r eside·nte E8tam os vota•ndo a e.1nen da n. 34, em vii'tude de 

Clecisã'o da Ca mara, q ue deu p r efercncia. na votação, a e.>sa em enda sC>bre a 
d e .n. 3l. 

O Sr. Medeiros e A•lbuquerque (tJela orc~etm ) - ~ão é pa ra disc u tir 

QUe P d •l·u a puhav ra; é w u·a p c:l'ir ao S r . Pn~:> i•dc.nte que ccmsul·be á Casa s e •con

scn·te •na ce-tira.da desta tão d·isq:mta.da cm0nda. 

O Sr. Presidente - O S r. D eputa do IMcd elros e Alb uq ue rque pede Lá Mesa 

que consulte á Casa sobre , .i conE-ente na 1e tira da ela emenda n. 34 . 

A•peza r de já oes tar ioniciada a votação <:la e men<:la , e como a Oam am deve se 

m!lnlfes ta:r -pela m es.ma fórma no caso, julgo não haver lncanvenl-en te no p ed ido. 
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O Sr. Pedro Moacyr (po/.u. ordem) - E' purn u,ma interpretação d<i 

Rcgim~nto que solicitou a palavra. 

Parece impO<S.,ivel retirar a emenda, desde que já foi feita a votação .,obre 

ella .na sessão pa.;;.-;ada, maniicstando- ·e 9 7 Sr~. lJeputados, sendo 60 a ruvor 

e 37 contra. 

VotaNtm 97 Deputado ; mas. o numero pouco importa. 

Acha. qUI\ pc:o Regimento, a ecmenda !lC'm de ser votada, não p6de mai sct• 

reti rada (ll(JUi:aclos e ncio <I}JoiwLox), por já e.;tar i·niciuda a su11 votaçà'o. 

O Sr. Presidente - O ~:egimcnto não dis11õe expre& a~ucnte sobre o 
casoJ •ma o ma i ... soguro é submetter a emenda â, votação: assim ganhatnOti tompo. 

(Apoiaclo.~.) 

Peço o obSequio d • se levantarem O-< ~~nhore.; que 1·otum .a favor da ncnda. 

n. 34, a qua: mwnda que, no projccto. em vez de - socioLogia - diga-se ?l,bçõc.i 

swmna,rictS sobTe os cliver.~as syMcmali ]Jhilosa!Jhicos ele ea;pUcação de •uni.ver·so. 

(Pa!ltsO.) 

F i t•cj eilta d·a a emenda. 

O Sr. James Darcy <11 la o1·clrm) na ·cs ão pa-<<mda fallou u fa1·or destn 

emenda; votou, portanto, por e! la; ma". desle que o proprio autor requereu a 

retira da, acaba de acompanhar Ex., 1·otando contra. 

O Sr. Presidente - Yac ser ,·otnda a rmenda ·n. 31, que manda substi

tuir o di.>positivo do proj ·to por u1m outro plano, diz n lo (Lê): ecOs ns. I e If 

da Jettl1a. D do § 2° .do ·a,rt. 1" subs :tuam-.;e por este" que se seguem: 

«1. O curso funda•mental comp1·ehenderá: portugucz e 'litteratu•·a portugueza, 

e<>tu do pratico de franccz, inglez, allcmão ou italiAno, á eo;colha do alu,mno, lati m, 

mathematica, geographia c historia, espccia·uuente do Brazii, e criptu raçã'o mer

cantil e contabiiidade, noçõe3 de sciencla,; physicas c nnturaoo, desenho e educação 

phys'ica. 

II. O cUI'SO comp!pmcntar compret.endcrá: latim, grego (facultativo), historia 

univer al, cspeciaJ,mente da Acnerica, mathcnnatica, })hyrüc.a, chimica, historia tua 
tural e educação phys!cn, di"tribuidas eMa matt- r las em tr.es anno~ . » 

A Commis ·ão, contrn os votos do r. Anthcro Botelho e do Rclatot·, a oeoeita a 

emenda. 

O .. :'Cnho~. que approva 

Foi rpjeitada. 

a <'menda, queiram levantar- e. (Pa1t.~n.) 

O Sr. Passos de Miranda r pe/<1 Ol'<lem) requ er ,·erificação da vo~ação. 

O Sr. Presidente - Vou proceder á verificação; entl'etan to, devo dizer 

ao nobre Del)Utado, que -declarei rl'jei-tada n emenda ,por.que, evoidenrtemen>te, ·não 

~e levruntnram nem1 dez collegas. 

E' d11'eito de S. Ex. pedir a v riCLcação, e esta v·ae ser feita. 
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ProcedL·ndo -~c á ve rifi:caçãu, n~ .... \hlh ~: c.c - :. t te . s1Uu i:l euu..m .. a tejcib\da por 

9a ;fotos ( 43 !i. direita C •50 !i. CSlj Uerd·H) CvntJ>l 16 (5 !i. direita, e ll !i. Coq UC!'uH.) 

•O Sr. P.reside-nte - Ponho a voto.; a em enda n. 3 ~," · r! ue_d-iz (L;;;;:-;;-~ 
art. 1o, § 2o, .e ttra c.l_, •n. 11, su ppr:Lm a - sc a pa,avra <<larLm >> e &ubs titullim-~~ ac:5 

eXJpressões : wpsychoro-gat, ·~ogica -c sucio !ogi·fd> por c-.:;~ : ·noçõe-s ele IP~S~Ycho.o.g,.a, 

Iogica c tiOciologia . 

(I Sr. James Darcy (jJe/(1 Ol •t~~m ) - Como à Cantara vê, a ecn<> n .i·a tCIJI 

duas p3rtes : a p1Umeir a s up.p,t"ime a cadci•I"H ·de J.a:ti>m; a segunda substitue a 

exprC'~ão - psycholog ia, logicw e sociolog ia 

psycholog1ia, logi c~ e cSocioJo,gia. 

por es ta outra - noções de 

A.credlita que 1nuitos Deputado.::; e.::; taJ·ão na w·esma situação c:m qu.e ~e enco-n 

tra; é co ntra1'i.o á prin:n e i•ra par te ela em e-n da , wcha q u.e não se d·e ve swvpriunir o 

es tudo do latitn; é, entr.etan to, favo iav.ei á segunda parte Ua ewen cl a. 

PeJe, pois, ao Sr. P r esidente que SU·t(11 C~tta a c mend~~:t á votaçd.'u, por .P:.l rtcs. 

( M >L·ito bmn. ) 

O Sr. President e - Vou .,ubmet tc r a votos prim eira. parte da eme.ndn. 

O Sr. Pedro Moacy·r (peLa o?·c!cm) - O ·Sr. Depu ta do Jam es Darcy 

pediu a divisão da em enda enn duas pa•rtes, v{)tanclo-sc L'm primeiro :ogar a refe

rente á s·u·ppressão elo lati'lll, e, ·em sc.g.uicl a, a q ue d iz respeito !L psycholo-gia , logica 

e sociolo.gi·a ('nglobada montc, de que a emen da mand·a ensinar n oções. 

Deseja que o Sr. Pt,esidente lhe cl ê a seg u :.n te inf{)rmação: .não é P03sivcl 

s ubdividir a segunda parte da emenda ? ( 11 1JOi<u:~os e nã10 a.jJO·Ia<Los.) 

jN~o é possivel vota r s-ep.ara-clMu en1te a ; tres cadeiras, que são, 1)01' sua natu 

r eza , dis ti'nctas? 

IHa JWU.i ta ge.nte que ·c oncot'd·ll ru que haj.a a ca·.J-a.ira · de log.i ca: -no ~rogramn1a 

g·y.m·nat:.tia·l, n%o accci,tú ndo, 1eontretan-to, a i•n.cl·usã.:o ·dta. .psych ologi a e da sociologia; 

outros qu c-ne.m a l})'&ycho~og.La e a logic-a, c!'lf-eixanclo-as a.té .sob a ·c1ell0fni·n.3.Ção de 

. philoSOIPhUt c não conco-rdarn eorn a socio,IogLa . 

( O S1·. Jc11nes Da.1·cy, cl. .\~ em UI]JCwte, q.ne .a eme?U<:ba stolÃ~titiUo a e[ff,IN 'esJsã.a chJ · 

z>rojeeto - psycholog·i<l, logica. e sacio1og·i,a - JJOr - noções cl.e p.sycho.l og ia , logicu 

e BOC'iotogia., 

E .9ta.s noções poa n• aon stit>Li? ' o asst"111Jto ele· t!?ll.l/. só oalc~e;.,·a.) 

.Pcrfuitamente; mas tambe~m po{l•en1 ser ,t r,es ca deil'as. 

E elevem me-E.mo s0r· tr s mld·eiras, pcll·q uc é inco,mpr{!hensiv·e1, não é hU'llH:tno 

qu-e um só profcsf'o r poss•a .. entS i n~r e ·~as t r·as co,1np:icadissin1 as m.a t cria s .. 

(tSão noçiies, rNze-m e7n aqJa.rle. ) 

. . . . nté em .s im ples noçõe.>. u.ma ca dP ir a co mpr·ch en cl endo o ens ino de noçõ•es 

des tus tL,es cl i ·ciplinas - psyoholog ia, log ica c sociolo·gia - ·não é f-ac ilmente 

compor ta.vel por quaJq.uer cathed rati.co. ( Apo;,ados e p1·otretos. ) 
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As crudeiras d vem oor scparad.as - noções de psycholog·ia, noçõc.; de logica, 

noções de sociologia. 

Consul·ta, portanto, {L Me>a ~obre ~i a vota.çiio pôde ~·~r [eita nc.<tas condi

ções, subdividida a scguncl•.:t parte da L•menJa em trcs - noções de vsycho!ogia, 

noç:ões de logica, noções de :-· ociologia. 

E' o que 1·equcr. 

O Sr. •Presidente - Submetto â. con,; !Jl eraçã·o do digno autor r>> rrquc -' 

r1mcnto as s0gui1n t es ob6erV'a çõcs : 

O •hrojccto 1ma·ncla ensinar - não em unu\. radeira ou em tre;:; carl cirns, n 1•3;:, 

no 1cu.n~o - psycho':ogia, logi.ca e sociologia. 

A seg.uncla parte du emenda m and.a que clcssat:; matcrias apenar;· :o:c rl cL\iJT! 

generali-dades, noções. 

S i fôr dividida esta parte da etmenila c si admittirmos que a Ca.mara se mani

feste contr·a. urnn das materias, succedcrâ. que e<!ta tel'á sido o; Up'])riotnid•a sem 

c.menc1a supp.r ·siva . 

O nob1·e Deputado comp rehe·nde minh a in•tenção, qu.c sõ visa a regul~widade 

dos nossos tmbalhos. 

Ha uma outra em ~"!1 da, que é s up•pre.,siva; a Caunara pocl<erá então decidir 

co mo •melhor rntcmler. 'E•m r.elaçiio !L es ta enrenda , que não JHO'J)Õe suppre~ã'a . 

e apena.;.; substituição, creio que H votação d·e vc FCt' en•g,Job.ada. 

A.l iás, devo dizN -ao nobre Deputado que niio v·eio como se po: a infcrit· que 

a en1enda que ira que haja só um profe.tit>Or ou tres p rofc.-=so rcs .para as tre.; ma

terLas. 

O Sr. Ferreira Braga d~es .ia simplesmenix' d~c!•a1ra r qu e vota contna eSta 

em~n da ,pel·os motivos qu<e eXlJOz na 2' di~cussão do .proj ecto. 
~--

O Sr. Preside·nte - A primei1·a parte da emenda é a. q ue ma·nela. suppr i-

mir o en ino elo latLm. 

Os senhores, que votam a favor ele.,ta parte, queira m lev>antar . se . (•Pa?lsa. ) 

1FO'i 1·ej eitaela. 

Vae ser Yotaela a segunda parte. 

O Sr. ·Passos de Miranda (pola 01'cll}11t ) diz que s1 i·nsis te é parque 

já fizera, na soessão de €ta bbaelo , o mesmo req u•erimento q ue acaba d~ form1éllat· 

o :S r. Pcd.ro Moacyr. 

A emenda. é, .eff~ctiva •mente, sub tikutiva; •mas lh e parece que a Camara, que 

não eetá •pelada , ·e rmo estava a Commi.osão ~m [acc elo 1Regi men to qua.ndo q ueria 

acceiif:ar :a 1ogica e 1·eje1ita.r .a p.syohnlogia e a sociologia, !lódc subs·tLtu.i·r A 0Xl)Iie':.:._ 

são - psycho''ogi.a. lo~g i ca e soci ola.~il;t -- si•mplcs mC'n t c por ~ta out1·a: noGõc~ 

de logica C(}IJTIO m a1teria unica. 

Todpvia, o Sr. Pres·icl·ente resolverâ. como m <lH10r en tender, 
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O Sr. President e - Peço perdão. ma~ el evo d izer que dei a<> Sr. Dapu 

taclo Pedro iMoacyr um•a ex•11licação que, jrul.go, fO'i tãlo ca'ba1 que S. Ex. mesmo 

acabou concorda,ndo. 

A Oama•r a tem de se r.eger pelos intuitos elos apresentantes ela:; emenda5; não 

póde t<>mar deliberações arbitrarias. 

~ Camara, como a Ccmnlis$=•ão, é força da a votar de accôrclo com o que co-n::;ta 

do projeoto e das emcncras, •não pod endo cnear arbítr ios e nova intenpr.etações. 

Por is•to, co.m muito peza1·, &eixo ele artender ao IPCddd~ do no.bre D epui:alcl•o, 

tendo, aliás, .dado •am ter.iol"!ll'ente as r.azõcs a pro;posJ to do pedli,do d•o Sr. Pedtro 

i.Vfoacy~. 

O,; senhot·C>s, que approvn.m n srg uncla pa.rte da eniencla, queiram levantar-se. 

<Pa·usa.) 

Foi approVta da. 

Pe:a manifestação da Camara, dou" •por approva da a l'iC'gunda parte. 

Fidt at-Jsim prejudicada a ·etm.en cla n. -33 pela approvação da. SC!gttnda pat,te 

da eme-nda n. 32. 

Segu-e -se a emenda n. 35. que d i ~: 

.\ ·ccre;ccntc-se on·de convi·rr: 

.\rt. O ensino será l:e i~o. lllll ti não anti-rc:ig·ioso, crcanclo o 1Gove r•no no 

u.cso ·Parall e:o (ultima. pa.ute elo 11 . 11, letüa rl, § 2°, a.rt. 1°) uma cadeüà <l<:! his -

tol ia da; religiões. 

0~ senhores, que approva•m, queiram leva ntar-GC. (P.a;usa.) 

!Foi rej.eltada. 

Quanto á em -enda n. 36, a Commi. são d ecla rou prejudicad a. pela rejeição da 

emenda ·n. 32 . 

.Pooso que n•ão ·h a exces •o ~m ·d>ecla·ra· -l~ 1H'eju,dio~ rudu, ,porq ue a Commdssão 

rejeitou uma emenda que era •modifica•tiva ele todo o curso e approvoy a emenda 

n. 32, que ·modifi1cava apenas uma pnrtc. 

O SR. Fl<RREJRA BRAGA - Parecr que não ficou pr.r juel icrucl•a. 

O Sr. Presidente - De,;doe qu•e o autor da ·emenda •reclama., mais vale 
aubmetbel -a a voto;s. 

Os senhores, que approvam a <'mrnda n. 36, queir3Jm lewmtrur-se. (P-coL/,Sa.) 

Foi rejeitada. 

crnenda n. 37! con1 par.eoer contrario. di7.: 

4' cla•u;ula I ela lcttl-a c, accresce.nte . se o seguknte : 

Par.agrapho. O exame ele admi5sã'o será exhgido tambem dos canclid•a1tos que, 

1>e:o •··egulamt>nto actua.J, se habiÍita•ram no cu •·so se riado gy,mn!IJSial ou em e"'ames 

paz·~ellados ele PJx>paratorio;s. 

O Sr. James D arcy (pel« or(/ 0111) pergunta si não parecerá ao Sr. Pr·e

si<lente q•ue .a e menda n. 37 está t:.11n:br.m l)rcju :1 ica•d•a .pela vobação da Ca!!Uara 

sobre as emendas ns. 29 e 30, que c1rtJe •··min>tra m que os a.ctuaes ·a.lumnos qu e 
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estão fa zendo o curso ;pelo rc.c.i•J]liC'Jl vi,gente ma-.:tc moonento, não o cóm.pletarào 

; ob .,ste UJJes<mo ·I eg imen, mas serão alcançados pelo novo? 

Parece-·lhe que sim. 

O Sr. •Presidente - Dir.ei, s i V. Ex . .pede a minha opinlao, que rea l

m en te no pr<>j ec to n·ão ha n adn de ond e se ·possa cletHehlencler que o exame doe 

adm issão ·não seja exigido ~aos estuclamtes actuacs ; mas, t-e.ndo a Camara •rcj ei

taodiO a.s e11111enda.s que ab'ri.a·m •eX!c.cpção, U1ma .para os qu e c..: 1:ava.m ·no 5° a.nrno c outra, 

para. os que tive€sen1 metJadc do curso, parece-m e ter assim ficado ruccentuadrt a 

sua <>Pi nião. 

O Sr. •Passos de Miranda (!>ela orclcrn) - E ' oppovtuno declarar que 

a. Comm issã:o rejeitou as emenda-s 29 c 30 sómente po•rque seus dispositivos con

ti n·ham .materia n~gulamentar. 

Dá esta explicação -com o el·emrnto historico de interpretação. 

Rea:lm.cn le, é 1penoso (:az-cl~ que oo octuaes a.'ltu.mnos, que !t's•tM segu:ltrud o sêriecs, 

cu.rsos com pleta.mcnte d~ff..,r>em•tc; daq.uellc.> •qule se vã.o •c rear, o;;eja m obi-igado.; , em 

meio elo cur;;o, a . e s ub;mette r á re forma actual. 

O Sr. •Presidente - iFica L'eglst rad·n a e:>Oplicação de V. Ex., mas devo 

declat' a.r que a Comm is-sã'o d-eu p.aJ'ecer Eav<>ravel e não con trario á emenda n. 29, 

e decla rou •prejud ica da a emenda 30, em v·irt ud:e da a,cceitação da emenda n. 29. 

Assi m fica rá constando trumbem a explicação que acabo cl~ da~. 

O Sr. Esmeraldino Bandei·ra (pcl n onLmn) .deseja·rla um a ex.plio•ção 
.para Ol'iJeJnba r o oou voto. 

Vê que a emenda cloiz que - o ·ex a.m c de ad•mlssã!o será ex ig·id'o ,do;; ca.ndl 

d a too q'uc, .p·eio actual ·r eg uOarnento , se ilab ili·tal'em no curso sler.inclo •gy.mn'<!siml 

ou em exames pat·ccl:l-a.d•os de p.re•!)a.ra to•rl•os . 

Perg un ta: os es·t u·d•a n tes que ·tJI\ri('t'.em tc.t•tn<ln•a.do o cur;o este an'TIO pelo l'e;;i 

men -gymnus·ial e.stão S'll'je i•tos a este .novo •exam·e para poderem entra•r ,pa.ra as 

:Flaculd.ad-cs? 

(O S?·. J<Mnes Da?·cy cUz em G!!Jtlll'tc qt<C estão.) 

O SR. ·PRESIDENTE - \Pa•rece-me qu·e ·im . 

O SR. EsMERALDINO 'BANOEIRA - FO'l iSto o q ue ficou •a1pprovado na~· duas 

outras .eme nd·M? 

Parece-·!he qu e não. A s e mendas refe~ldas "''ão teem cllis..pos itivo tã,o termLna:ntc, 

ao passo que esta doeterm1n•a ·Posribivamen te. 

~cha que as emendas an teriares •não comprehend•et• este ,pensrum,en•to. 

O Sr. Presidente - Dire i n V. Ex ., .ped•lindo m~smo o abseq:u.lo doa sua 

11ttcnção, CJ " O a emc ncl·a n. ·37 fi<:1l t'n a ·hypothPse dos es tudantoes que se •ha:b·UJita-
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rem no c.urcio ~eri,ado gy,rnna.5ia•l ou .exac.nC~.S tpra rcc-llad-os de P•re.para t.oriosl par a se 

<ll·bm etterem a exame de admissão. 

A Cama.ra fi.1 m ou <H>inião, .rejeita'l'ldO as emcn da:s 29 e 30, .de qu•e todos os 

actu•aM a:umnos do Gymnasio, votadn a reforma, lerão de se s ubmctter á modli

ficaç'ão f-eH;,1 ]Jela me.s.ma, •<.' 10\i e<>ta· ·3 razão por que me paro~cu que "' emenda 

•n . 37 col.lid·e com o pensamento das emendas 29 e 30. 

O SR. ESMERALDINO :BANDEIRA - Parece que 111as· emendas enteriore este 

.pensa•mento nã!o é tão claro. 

O SR. PR&SIDENTE - A<:redHo que m ·aJ.s vale vota•r a emenda . 

Os s enhol'es, q.ue a.pprovam a emend'a ·n . 37, quei.roa .m leva.nta.r-se. (Pause<. ) 

Foo rojei tacla. 
Os 5o.n'hore.5 qu.e atp]J rovam a ~m·enda rn. 38, qwe-iran1 ~·eva·nt,ail· - sc. ( Po?.t..SCL.) 

F oi ·rej i ta<la . 

• <\. emenda n. 39, é a seguf.nte : 

Ao •n. 1 da Ict·tm e do * 2• do ad. 1°, onde se <Nz Olf31»en.tos ba.s·i co~ ela 1JI'O

fi~Mi.o, .dtLga - e: «el•c mentos oo~ilco" do curso a que <'C destina». - O mais como 

está no op.rojecto. 

A Comm issã.o acceitou ·esta mnt'nda. 

0~ senhoreB que a·pprO\"am que iram •lcva•ntar-se. (P cmsa .) 

Foi a.pprovada. 

As emenda.., ·n. ·lO, 41 c 4 2. 1' pa rte, estão pr<e jud icaclas 0Jc l~ acceita ç!l'o da 

cru nda n. 39 

Va.e se votar a 2• 'i>a.rte da e.wencla n. 42 e de·ig;no assim .porque, embo·ra 

~e trate de du a,; emendas ·d·ive rsas, cllas es t ãto su•bor.d·inadas a{) mesmo n um·cTo. 

E. a emenda d iz: . ·eup.pt•ima-se o n. 2, !la lettra E .d•o •a,rt. 1• do projeoto. 

Os senhores que appro\"am quei ram lcva:nt a r -se. (Pcmsa.) 

FOii. rcjei~ada. 

Emenà.a m. 4 3, com ~Yatreccr con t rn rio da commissãto. 

Os senhOTefl que o3'1J1}r0\"a'n q ucit·a m •lcva·ntar-H. (Pa•t,Sa.) 

F'o!! rej e H adia. 

Rigorosa m ente, eu poderia <lecla•rar ij).rejudicada a e menda n. 44. c-Jn 

vLrtude ela rejeição da emend a n . 38, mas, sendo o <m>uonciaJd•o dliV'erso, ·ponho 

a votoo. 

Os senl1ores que ,approV"a m queiram •Ieva·ntar-se. (Pcmsa.) 

Foi •r t'jeita.da. 

lDmencla n . 45. 

A 1• parte desta emenda não tem ·ra<àão (!e ser , porque é a repetição da cmend•a 

n. 28, c foi sómente IJ)Or CITO de lmpreosão que o Relator ·men•c ionou. Esta opa.r te 

j6. comsta da em1<'nda n . 28 e foi rejeitada pela üa ma ra. 

•Vota-se, .po i·ta'll to , s·implN·nmnte a 2• ,pa r te, que .diz: 

«AQ mesmo artigo, pa.t-ag.ra]Jho e lettt<1. n. 5, depois d•as palaV'ra" - clocc.ntes 

li.Vl'!'S t];)atbiNtnclos a CC I' OA: M'!'te-•oo : ctopuis de ·P·rovas effectuacl as peran te "88 con-

g·rc.gações. 
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A Oorn.m i· s~o ju lgn cl<'!:mcccssJ ria cs.ta parte d a L' Hl ·nda. 

0-< s~nhore<s que "'JlProv•am quci 1·a m h!vant.ll·-,e. (Pausa.) 

Foi r<> jcitaébJ. 

Emen.da n . 46, com pat·eccr fal•oral·el da commissão. 

O .... ~ se;-thores que ca·pprO\"d lll queiram levanlar- :o:e. (PfL1LSa.) 

Foi ·a,p,provada. 

A e1nenda •n. 47 diz: 

,c .... \ o § 1° da lcttra h. 6·UJ)p+r ilJHt}Un-sc as rpul a V'r ae : <tO ens ino e a na.turall

dade de H·e u td nünistrador ou pr":on :a cujo ea r~o e tiver a sva dirccção teohnlca.» 

C\fandn su·ppr:mir ~m rel·açã,o aos offncia ·, at!:'êndendo a que cssat1 p ·oas são 

funccionarios , não send.o, po!'lta.nto. n<' . c.~saria e ~·ta exigencia. 

E.·p:•ico o p!'nsamcnto .do •3utor cL!. emenda q ue foi aeceita p la Commk;;sã!o. 

enllorcts QUP rappro\,a,m que ira m l.Pva·ntHr-Ne. ( PCf'ltS(l.) 

Foi a p,pro,·ada. 

' ·u,bmettida. a l'olos, é rej eitada a emen da n. 48. 

E' eon.;,-idcrad a lYl' ju.doic-ada. em virtu de da votação das C'lllcnJa ns. 47 c 48 

a l'guLnte emenda n. ~9 . 

. O Sr. Presi dent e - ' <'gur - sr a em enda n. 50, que diz nn l)t·imeit·a parte : 

11•F"icao1 garantidar.-; as prcrogativa..; ele que actua·mentc .g-ozn m os i·nsUtutos 

de en.:-:'ino deflniti\'~J IU('IltP t.~qu.ipantdos, d-esde que ~l' suj-e item ao r('gimcn dcstu lei.n 

E"ta primrit·a part,, da l' men >·" l":Stá ~~·idrmtl•mentc prejudicada pela acceituçãu 

da. <menoda n . . 43, que v rsa sobre o mesmo us.s·umpto . 

. \ s eg u'lldn f)Rl~te diz: 

<c A O:; a .lu tnnos das ncacl~ mi a.:, gymn:nsios C coll-egi10S t'{lULpatracl'OS, que j á t e-. 

nham 1ni , iaclo o ,;pu CU t:.>O . é facultado continual-O pelo rcgimeon a.ctu-aJ.» 

Esta parte da emrnda "stá tambem p.rejudicada l>Cla vot:açã,o d•a em en.d•a n. 29. 

E~' submt>ttida a votos t' l'<"~ itacla a seguinte emt'nd-a. n. 51. 

E • Gnnunci.ada a vo-tação ela ~eguintc emendn n. 52 : 

.\.o •art . 1°, lrttli3 hJ enN·c a :-; pa.Ia v ras C< f edC'ra 1» c <<Pode r ã..>) arcrcsc~?n te~sr: 

«ou pelos particut: wtc, e associações». J gu ,~l accr escimo se faça no ~ 1° d~ta 

:ettra. 

O Sr. Germano Hasslocher (pela or.ctem) declara desde logo que vo1:<1 

por l'Sta emenda e •apTov·cHa o ns·cjo ~t>a•ra mnn•ifc ta.r-::=e ern o·pposição a ll!ffi, ta 

t· c fot·m a qu~ e" tá s~·ndo vot>tda, porqur. ~., qH·incio!Jio, é p~la ·li•bcn·àade a·b~oluta 

do ensino. 

Em taes crmdiÇÕI'S, como •:I m e-nela do S r . Pa.~sos de Mir.nnda e a.pproxima 

dn s •u i ã·~ a.l, clcclara qu·e Totnrá ·Iyela emenda n. 52. 

O Sr. Pedro Moacyr (1JC~la OlYI011> ) pc.lP ticPnÇ>l á Ca.ma ra para chamar 

loda sua a•t:teonçã.'o pam o t~ôr .des ta em P.nd•a. J)Ql'q ue vcntilla un1a questi1o, quiçá, 
• a -·mai lmpo rtan lc de toda est11 ·t·efonnp do ensi no, e wté •certo .ponto, como b em 
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disse o ~eu illu ·tre collcga c companheiro ele reprc-.;<entaç-ão, salva o principio da 

c r.ganlzaçã'o llv·re do eTisl·no. 

IA emen.cla diz: 

<rAO art. 1", :cttra h, "'ntre as opa;an>IS jecLeretl C pO>derá, accres

ccnte-·se: - 01' pe/.os pa1·ti.cu~ares c a.ssoci.ações. Igual aocl'e&:Lmo se faça 

mo § 1°, desta Jettra.• 
Vae dêr o que es~é. na ~c ttra h do art. 1 o do projecto: 

<<.'.os es taJ:Joe.lechnento · ele en.,-ino s u.pcr·ior ou secu ndar ia, fundado~ 

pelo E ·ta dos ou pelo oDistriéto oFoo•eral, pode ré. o G-overno, ouvido o Con

selho de lm;trucção, conceder os .ptdvileglos dos esbabclecimCTitos f·edct'aea 

contgeneres.• 

Em duas }>alavras. 

O projecto consigna que o ens-ino gccunda-rio só · pod't'rá ser mioni.strado, daqui 

em deante, •n<:':Ste opa iz, por 20 coHegios. TXH' U•IJlR verdadeira federação .gymnaailal, 

ou, para ern.prega1· a pala\•ra moderna, pela olygarc11ioa do ~"llsimo. 

Cada fl-·tado, reprPSenotado p.elo seu Gov<•rno, podem fundar um coJolegio, e o 

enti ino s<'cund3 I"io ri ;, ·tod~t a IRepu,blica ~6 pod~eré. 1>-cr min i·s tracl•o, em um pa.iz extt!'n

s:S<>imo de 25.000.000 doC ha•bitantes, com que é difficil, em ruJ.gu ns Joga res, até 

imoprati çavcl, a vi1ncla do alumonos rlo in.ter·ior dos Est."Ldoa paTa as :respectivas 

oapitaes, afim ele reoebe t·cm esta instrucção. c o ensino oocu,nda~io, dizia, em toda 

a 'RepubHca (icat'á reduzido n. estes gymnasios. 

E' impo~<sivel q.ue a Camara d'ê seu assenti mento a i·&to, porque vae cercea.r 

a d1f(u.;ão do ensino que esba >N"forma se propõe desenvo-Iv r no paiz. (A.i11oi.ado.~.) 

E' uma verdad eira CO'Ilcemtraçãkl , uma Mfloc.iall·ização, uma but·ocrábiz•ação do 

er ino, esta,bclece-se, po r ou-tt'!loS paloav~as, um od'ieThto monopolio do ensoino nas 

mãos dos gymn·asiog fund·ados pelas governo dos Estados. 

Ao ser discutida esta reforma, pe~guntou aos membros da Commj;, ·ão sd esta 

phorase "fumdados peJos E ·!lados ou pelo Distri c-to F edera i» ooderia ser i'll terprc

tada de:>ta maneira: - fundados nos Estno'los ou no Distrkto -Fed•cmi. - •Sim; 

porque então Cicava ampla oa di posiçã.o do proj't'cto. 

IMa ·, os Sn;. José Bo·nifac io e Teixe i-ra Brandão rcspo·nderwm que não e que 

a t>hrasc queria dizer - lyceus fun1ados !>elo gover-no.; do3 Estados ou pelo 

Õú Districto Fedcrnl. 

Ftcou !)e t·feitamcontc liquidad-o este po.n·to. 

•"'- in•tenç'ão do projecto é nCfubar com todos o,; ooliegiOA que o esp iorito de 

liberdad e, de ·i-n·iciativn, poSE·a fazer ·i-rrompl'r dos va-rias ·ang-u:l<JS do pa.1z. 

E' controa isto que entende qU'e a Cam a•m tem o direito de se manifes tar. 

(Apoiados; 11tt<ifo be11t.) 

O Sr. Augusto de Freitas (pe'la olxLent) - A emenda. que a Camara 
vae votnr .pilrece-Hw de importa.n r ia tran~reondente. 

Si fo!l-"C precii'O a!•<;'l.l'lllà cou ' a p·ara tornar evi dnnte qu<' a ·iU;ustrada Com

llli~.·ão de Instt·ueção P.ubllca não conofia . ella pt-opria, t)O proj _elo qu'e elwborou, 
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·nas ;medidas qu e sugg·ere pa.t'a. a fi.::;calização <lo ensino, este parecer dad(} .ao·ntra a 

emendll do iHustre rc;pr&o<>ntante &o 1Pará seeia ba stante para tirar tod•a. e qua;quer 

duvid·a a. este res p<:i·to. 

Reallmente, dc ler.nünando a C<JJn m.i s.são um s ystema cl·e fisca;hzaçã<J, com fis

caes cor onei·s, fis·::: acs •m•a .j o:tcs, fiscacs ten e-nte.-s e 'fiscaos alferes ; creand·o -es te 

CO~Cpo cl·e f·is·calização, •J:><t-t\8 tornar .s·é·r•io es te s er viço e confiamdo nt1 ef.floa.c ia des·ta 

e d·e ou tras medirdal-j ecnpreg a-dias. ve m, no etnta·nto. d ize r que nã'o s e deve -con f erir 

aos pal't1oul,a.r e.; ou R<O.oo c:iaçõr s o c1ireito de cs tabelooe t'Ellll insli>tu tos de ·ens ino 

su~Jel'lior OIU &ecunel>H"io, in s'Vitt:•tos que, ,<Uj·citos ?. fi·scalização por eil a, mesma esta 

belecida, t(uncc ionarão com a tnaior •t~egular i clruc1 e, prestarão bon · serv-iços. 

•Mas ·então não con'fi.ars meste cor,po ele Ciscaes, ·nesta fiscau ização que es ta

belec<!is ? ( AqJo;ado,,; mwito bem.) 

S i a ·mucl•M1Ça !ctn brad•a é effi caz, é ~~eg-u.ra, tor·n.a.rá lUna rea,lida;d·e o ens ino, 

es•te será ·uma co.usa, s ér·;a, Cunde csna,bc;cclmentos desta na.tureza qu•em ·(Juizer e 

qu em .pu,el,er. (A!JO,lo.clos.) 

E x erça o Cov·e nno, •po1· i ntcrm ccl jo do..; nsca e..--; , to cl·as as me ~..lidas necess arias 

pa·ra. a ve rilf.icação ela ~c r•i e cl·ad c el o ensino. (•At>o i.a.cDos. ) 

E , ta·n·to mo is rpa 1·a r L~parar é o pa f C'C<'·l' da h onrctda Çon1n1·iss·ãJo contra a 

cmen;cla dü n<Jbre Dep.uta.clo p•e.! o Pa.rá, tanto mais pa.ra notar ~ i1lto, quanto ê 

<' erto ·qu-e -esta ,m.esma Comn'l·i,s:~ã:o, mhnuto.-r a•nQC's deu pa recer f.avorav•Ol a uma 

cm•end·a cJ,o · j.J!u stc·c D eputa de> •po r M.i•na , , o S r. João Luiz A.lvcs , •emenda que 

cc:msube1la.ncia tre-s di€1posições cliffrrcntes , na primlei'l'a d:as quaes manda res·peita•c· 

oe di!'Citos a dqui ridas dos ooll<:gi.os j·á em gozo cl·a eq.uiliparação; •e, :na ·segunda 

parte, crue s ejam con d el cDa.d os d·esde já, para todos <JS e ffeitos, aquelles col'egios 

que estão no goz,o elo que chamou Q iJ!lu troe a.utor clJa emen•cla, - .no g<Jzo ela 

equi1Ja ração proviso.ria, cous·a que não existe na legis lação ·do ·ensi'no. 

O que existe na lcgiel•a .ção elo e·nsi·n<J é que, quando um estabeJ.ec:Lmento, um 

i·nstHJUito d e Pns imo 1Jl'f>tcmdcr o lprivi! eg,iJo .ela equiparação, requ el'et~ aiO Governo 

que ·nomeio um fisca.I, o qua.i . cl u.ra•nte dous annos , verifi·cará a freq uenc ia, a scr i'e

da.de el o en;;ino, a mo ral1d rud e do co rpo docente, P, dopo1s de deco.rrido este 1~ra zo. 

é qu e, deaintc ela informação ·do fiscail, o Govern o dá ou nã:o a co·n·coosão. 

cNão é eq.uipa;ração •pl"O\' isonht ; como é pois, que P.s•ta ComoU'issão, que fec ha 

a lPOI~ta a es ta equipa.raçfuo, a for:i a~br i r, n c.s·tc m·Oitn•ento, para to.rna.r equi.pa·rad•OS 

e;s·eA coHeg.1os q.u·c nã'o doPam provas ela ser·i·eda.cl•e do ens·l•no? Parece rtue a ·com

m issão foi i'll C.Ohercntc- da·ncl·o u~na e outra . 

181 a IComm·issão, rcp<>te, confia 1n•a e ffi.cacia. cl·es ta ·reforma, s•i est a vi•scaJoização 

qwe a:hi está n ão é u.m p c·etex·to J)al'fl c1·eac:ã•o d•e ca rg>os ;p ubi.>cos, s i o Governo 

qu e va.e execu·ffi.r e\9ta !'Cf.Or.ma t em me1ü« de cl·ecr <:taT a. hc:>nra dos fis Ca<eS, de torn a t' 

c'ou-sa sé l' iH o ex>e.rcicio d·as fun cções, melhor é que a camar a, on a.is ,J.ogi:co >e mais 

na.t·u r a.l ié, que deixe a :p·Icn a Hberdade ·para a. f.undação elos est&belecim en·too de 

ensi•no, oojeita,ndo- os á fi•;.ca.J1zação a'Clo<p tada nc;> pno'j>ec to. (llf1tito b.em . ) 

O Sr. James Darcy cl•i·z que ou v·i"J as observaçõe, fr i ta.- p'el·os d·ou •i!l us 

tres co~Iegcas ao Pa1'€1cer ela Co.mmi,.s ão , dado sob re es ta emPncla. 
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Qua·ndo o Sr. Pre~i-denté 1a su bm<:ttN· á votaçãoo, •nàoo sa•be si chegou a d·lze r, 

da sua ca deira, mas , s i não o f az, ia dizJC r que l"3 ta ecmen·da estava prejud i.c.ada 

pela emenda n. 51. :VIas a qucs th'v .é t."V iden tem entc un1a qu e:::,--tão g na.ve. 

Sem duviclêt, o obj cc to d*l :c tnenda 52 é, •positi vnm entc , o .nH!€rn o da em .:nda 51. 

A Cam a ra , oa! ifu ·, j á r ejeitou a em en da 51, já se p ronunciou. T od-av·ia. como 

não ~e procu ra evitar esse proJl l~m.cia inento ao contra.l'io, o que se quer é que seja m 

s>errupre in ··()phi~•n•a vei•• , o Sr. Presidente fa.1·á muito bem s u.bmettEm do á votaçãJo. 

IM·as tem obser vações oa faz·er s obre o que foi d-Ho . Di rá d·esd·e logo : em t hese, 

é pela li·berdad e absoluta do ensi·no, é pelo a fa sta m.e·nto completo doa intervenção 

l o E stado, e•n matc.rila ·dte ensino. seja de que gr áo fôr, a nã'o ser -o primari a . 

Ylas , a re-a lidade a in da dá 1·azão aos que obj c.ctam ao •procedimento da Commissão, 

!-iC tn melindra i- a, a.:iás . - 1nas a reaHdade deveria leV'ar seguramente a supp r im ir 

os 1prop l·ios collegi os equiparados ; entrem n to o eter no phantasma d•Os d·i-l"eitos 

n-dqu i ~r i d os, l~vou a •Oomn1issão a n•ão prQ!!)0! -1a. 

( O .S r. P ed.r() 1lfo.a cy•· cli.z mn. <Wa•·te q1te os v•ic ios e eLe f eitos att1'hbt/lbcLos aos 

eqtti1JWr aclcs "cio /O"I'<tm rojcPido8 n mn 7JeLo 1JCl.1'f1CI31" elo howr ooo R eLcvtor eLa. Con•

m issci.o, qtte n~i.o cw ha nisso o maL cl.o cn si.no . ) 

O que qu<:!r d iz r é ( (]!JJa.r l"e.~ ) que .pela refonma, a. questão da li-berdade do 

ens i-no melhora m uiro, m esmo que c r ej.eite, oomo acred>ta q-ue a Camara deve 

J'Cj eitar, ·essa emenda. 

(0 Sr. P ctlro llfotwyr cliz q"c a Cwm.a.1·u. eleve M>'pTov a•· a em en.cl.a. ) 

IActua l•mentc, o n~·g>iml'n .el os col•legios panti-cu lares {; este : h a oollegios eq ulpa 

rMlos e coll~gios n•ã,.o equipara dus. 

Os a•I umn os d o coHtegios equi1JaJ•a dos pod em Ca-zer -seu s exam es de promoção 

se ri a.! nos l'csp ec ti v()s esta>bcl·cci-mcntos c teem ass im , com o s6 t H;u,Lo , o atteetado 

de seus -cxnmcs , ingre~so nas fn culda des. 

Os a.l·umnos dos coll •gios niio eq u·ip>wadoos •nâ!o podem ~az·er exam <*" de pro

moção se1•ia 1, que· dêm d>l n~Lro á matr-icula nas escol.as ele ensi•no &UIPer:io r . 

Ora , não h a mui to recC'beu, con1 certeza toda a Cam•ara recPheu , ~ leu, con1 

:t maio r a t tenÇão, •UI11ta I l'P t"CSen ta.ção de itnnll"!llC·l"Os IH'Of>eS.<;Qr C<' da ca.pLta I d() 

Esbnd-o ela B a.h-ia , em que p E'd iam is>() mesmo que o projec to I>r<>porC1i ona, isto é, 

que os a lu mnos dos colleg ioo não cqu ivara elos :pudessem ir faz er S'CUs eJ<a mes n os 

gy tnnas·io. offtoia·es , ·fica,nd o, nesse pn rücula,r, e rn perf-eita i•guaLd~id•e d·e condJiçõ es 

l'tn re~ a ção •nos al umnos de outros cO<IIllgio!'\. 

Essa s ituação, por•m nto, .melho·rou. )<ão tem a r eform·a , ·bõa ou má, que ella 

n1ã'o é per fe ita, rodo o mund·o o sa'be, nã.o t em a p reoccu paçãio d·e cercea.r a li be r

d•ad e do '1' !1s in o. 

H a diversa~ d•is posiçõe< .elo t>roj c to q.ue alimcnta101 que a.uxilora rn a in>iciati"va 

P•!\ .rt i cu lar. A sirn , na quC':'i tã o m a is gl'a:v r d•as su·bvençõ es, :n ã·o ha eXlcl'usi vi·san o. 

SNã:o •beneCi cia da6 q ue r nas escolas nm ntidas pelos goveTno est ad uaes ou mun-i•ci

q)a l!d adl's. quer as {'BC o las fu·ndMl•as por •pn·rticula-res . 

• rareer -lh e, ·por.tamto. que. mantendo o op roj>ecto e rejeitan do a <>mencl a p resen te, 

é indu.bica v"l q.ue se -m.e!>h (}ra a situ.a \}ão ac tu•a l c que se en~ra cn1 u m reg i111<:!1Jl 

muito m a is l~ugo e li·bem l, 
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O Sr. Passos de Miranda encaminha-rã. cu nci>amente a ,·otnção com o;; ' 

seguin te .fundamentos: 1o, os male ficios pedagog.co . alt•ribuidc5 ao~ c olleg io ... .; 

equ ipar<ILdOs j ::i. cxisti&m .a.ntcs . do ,regimen de equ.1paraçà o, em 1901, época em 

que se J.'CZ u·ma rõforn1•à do e~:. ino e da qua~ prc:.nanou maior numero de con

c·cssões; 21', a fi .. ;;ca·d.;_·aça.'o .c. c~~e..;; col.tl'gios i•nc uu.nbe ao Governo, unrico resuJon :;ave l 

pelOS abUSOt4 llC :es COUJUll ettidOS (J11J0'Í(It(tO.'J); 3°, ta e-,s tã bU OS ;-i ãO COUUllU!l."\, tanto 

aos co~ l egioo .e.=].u i pa.t•ado~, co.mo aos collc-gios officia · , '-·en~ndo ~-er ÜlllJib~nl cc tn

ruuns ·aos conCU·l ~GS; 4", 'Ob o 1)r·e tcxto de exclu i-r o ab.uso, não se el eve rcj elt·a r 

o que é rpcdagogica~tnênte util, li1beral e neces~oa·rio, d~ve-ndo o abu~5o s e·l' ven ci.d o 

pelo bv.m uso: que o proj~Gcto facu-lta coJn ns garan ~ i a s l..C melhor fisc"' L.A.Çà'o, 

ele exame ás ponch~ d•as faculda>dc :;; supe riores, etc.; 5", si n li .oca.iz·a,çã.o va·e ga

r antir o prove . to e ~oêr.ellad.ç ~o en ·ino nos equiparados 1.:1ctuac.:; , não ha n1otivo 

j JaJ'tt de~c1cr d;t cfficucia da mes ma fhsca:lizaçà'o com reiação <a Os collegios e qui

para·dos f.uturc.;:;; . i houYeT n ece~sidad·e de 1n•a.ior •n·umero ct e fi.ci o.ates, qu ... , se o 

d ccre.te, em beneficio da diffusão do en ' in o no Braz>hl; 6•, esta di([u ' ãO tom.a - 'e 

itnpo::, .. iv.e..·, snbtctudo no in·te-~io.r do 110.::\'50 1Jai•z , b-al·do comu é .de tt·an POPte c 

e xte n issimo c-111 tc t·ritorio; é .matar a i·nici•a,thna :parti cular, qG:e não poJcmos 

dh,pcnsar, em fllllldar collegios, ·pOli;; que a tan>to .monta obrlga.r os direcivres de 

t·ollegdo .. .a traze1·ent os s• 'U\S a:iucnnos, a c·xlpê.n&as dos rC\:IIl}ec·tivos Pt.:.1.c-s, du t'aJltc 

sete a•nnos conse~ utivos, e cada anno durante variOs dias, a cjda-tles . quiçã., ài stall

LCS P'<ll'a os exa mes de promoçã,o ou s ê •i e>. nos. est&bMcim entos officim:s dos 

ill ·ta.do, que o;eüa to:ctma SUI~·pôr que hão de ser muito;, no m mento em que 

o ,Co:ngr·e~o pt•'fl;sa ê f11 su·bven .:-J.ona r a propria ins-trucçã:o 1prhna.rin. n 013 E s.tados; 

7•, a'lém disso, o .p r ojecto col.Jid•c com a ltberdade de cn.stlno, •a:lv·o exam e s "pêrfluo 

da questão, poqru~ . da,ndo .a facul 1ade ele fundar co!leg ios particu :arC~;; o que é 

ape.n atS um- meio, õHficui.tn a consecução <lo.:i verdad-eiros fins p êdagogi cos, qu e 

v·en1 a Ger u co•nfel'ição de g·ráJos e a .invcstidu.ra de d.ipJoma ,, dos quae.s La?.. o 

ensino offici a1 mono1)0Uo; pe r oebc a Ca:ma ra que com este monopo;io n·ã,o •pôde 

have-r Uber.d-a dc vercl.ad·ei.r,3 ; ·8°, a.dc-mairs , >é curioso que em tr-oca dos a.bu.sos 

tão decantados fiquem Os actuaes equiparados em ,;ituaçã:o verd ade i•·amenta priV'i 

Jegiada . em 8 cc dos coll<lgios •futuroo, qu e não podem <Lbri•r cem ttCJLiell c·s concu r 

rencia oe-m pé d<l igua:c ade (aaJoiocLos); accci.ta a em enda 46, leremos 2õ collcgios 

equLparados não off ici~ em situação yanCajosiss~tna, com re lação .a o-5 col:cgio ; 

futunos, q u e não poderão mais .;;m r;q ui•P•uooos; 9•, a:ecresce que cht ;Bahia pa·ra 

cima não ·ha. um só co1-rgio equhpara·do particu•lar, havendo, tpOl ta~nto. com o privL 

legio i"nsti-tui<Io um J)g t~nte favor a·cgiana.l. 

T erminando, pecl·c licença ·para pondera r q-ue ·a ~menda é a ccaita pc!u ma.ioria 

da Cotnmis.são , porque, alé-m dos tres votos que conei ta m de parC' ccr, te-m ainda 

o do S1·. Campos Carther, ade pto d·a li bcr.dade .Proflss ion,a 1, c o elo Sr. 'Deixeira 

Bra·ncl·ã.o, Relator do projcc to, que , .no 'PH>r ece.r, ·assim . ~ expressa: «Quanto -a o 

regimen dos collogj o'\9 equi!parad.os e ás proerog·a tiva de que gozam, n ~o se rre-
o:tupa a Ccl!nmis.são, j,mhuida como está, d·a certeza de c.ue, com o exame prêV'io 

da admissão nas escolas s uperi<li'OO , cuj a ap.opção ella ,propug na, serão sanados os 
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~ 11 a ,&, rc~u.tltntes c.k unt JJll:'!j .:JlO m t.: nlal ch:Uc.cntl' para ~1 comprehensa.'o das .,espe

cclvau disciplinas.» 

Tambe'm não é g,ovt"'l'nllmentai a llu •;:;tão que yae se ,·olar; o nobre ~1.inistro 

do lntl}rlor, declumndo-se ind.ivlclualm<Jnte cono1 a rio á.s cquipa.raçõcs, [alia, entr e

tanto, deste modo em sua !Mensa·gcm: 

l.'iSO, ~réru, não quer a i·zcr qu·e deva i;e.J: cerceado o entiino particular. Pelo 

contra ri<;>, penso que m.a.?Jti.<w o ctc:/>ll.Cli e•tado de CO'!L"'' · o•tt mocUfieaclo na cO?•jor

'itlclad e lW oitfulo 11rojecto - co~nvém ceH::aa~l_.o de maiores guPantia~, d1ando áquel1lcs 

que não etiLudarei.n as ma teria·$ do curso integrcll no Gymna~io ~acionai, etc . ') 

Era o que tinha a di«er. 

O Sr. Pedro Moacyr - E' para ·requerer votaçã.o nomi nal , vis•to como, 

oegundo decla.nação elo nobre leader, trata-se de uma questão gra\'e, ca~Jital, das 

mais tierlas das questões s·uscibadu.,; em emendas. 

O Sr. Presidente - Vou ,pôr a votos o requerimento de votação nominal. 

O Sr . Esmeraldino Bandeira (pela onlem) - Desej aria que o Sr. Pre

sidente o i·nformasse ~i, pela rcjciçã:o clesta Cfl1 (\!1da , que e va1l wtar, só o Governo 

poderâ., noo rcspecti\·os Estados fundar estabelecimentos ele ensi•no. (T>·occtnt-se 

mui.to~ a)Ja.,· t es.) 

O Sn. PnEstoENTE ( tazmu.lo .,oO!r os t1/Jl11fJCt7W~) - Altenção! Está falla•ldo o 

Sr. Deputado Esmeraldino Ba.ndeira. 

0 SR. ESMERALDl:-JO BANDElRA - 0 seu •Pecl•ido d<l ex.pHcação 11ã0 é gtratui-to, 

por que ha duvldus sobre ·aber si, clacla a r.ej cição dc,;ta emencl·a, poderão os parti 

cula.re.. fundar esta :bcl<>cim~ntos de ensino nos cli\·crsos Estados. 

·Deseja uma cx•J)licaçã:o a.uto.rizacla d·a •Mesa, clacla pelo Sr. Presidente. (Jl'lttito 

bem; nmito beu•.) 

O Sr. Presidente - A fundação de estabelecim ntos d•e ensino, p elos ,par. 

tlcularrs, ab.-o:utam.ente não põclc >er piOhib icla. 

Aliás o projecto - ~ tomiJ a liberd·adc de pedir a attenção dos meus colle~as 

consigna a seguin·te disposição: 

<<Os !Llumnos de collegio de en.~ino particular lj)Oderão concor.re1· a exrumes ele 

p1·om.oçao ou d~ sf>rie, bem como ao' exames ele conjuncto, nesta Oa;pita>l, '!lO 

Gymnaslo •Nacional, c ·nos Estados, no> i·nslitut(lt.l equilpf!'rados offici aes, sa tisfeit-ns 

as fonnalldadr.< ·regulame-ntares.» 

T en ho dado u explicação sol icitada p·e:o i!tlustre Deputado. 

Vamo;; votar o requerim~nto do r. Peclro Moocyr, .peclinclo a votação nominal 

para I}Sta. em~n <l>t, J'PquerimPnto qup não tem cliscu;s-ão. 

O RCnhorP; que concecl;-m n votação •nominal para a emenda n. 52, terã'o a 

bondade de se Levantar. (PMl.S Cl.) 

Foi • ~j citado o requcri..,:,ento de vobação 11ominal. 
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O Sr. ·Pedro Moacyr lzno:a ontem) pede veriCicação da votaÇit!o. 

O Sr. Presidente - Votat•a·m a favor d<. requerim nto de votação nominal 

25 S-rs. Deputado e oeo.rltt·a 87; total 112. 

Foi •rejei tado o 1·equ erim~nto. 

Vou !Pôr a votoo a em~nda . 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela onwm) fa,ila pa,ra ·foazer uma sl.mp:cs 

decLa ração d·e voto. 

A Camara acaba d~ vê.r que, 1 e:a discussão trav.a cla sobre es-ta em e-nda , não 

fico u clat•am cnte eviocJenciaodo si rea lmente se trata ou não ele Q)roh i,bir, de illl!Pedlr 

que pa·rtlculal·es fund•em nos Esta·dos csta belecin tentos de ensin o. (T·r oowm-se '""

merosos <liPCl>l'tes.) 

O Sr; President•e - Peço atte-nção ! Destoa. mameira m e ob rtgam a s-us . 

pen der a se s'ão ! 

A •Ca mara qg•ua rda o l'e' uH•ado de uma ,-o taçã.o ; a :Vlesa precisa d.a.r e:-<p:i

caçõea ao 1Sr. Dcpuba,d·o Ser zedeilo Oorrêa, qu•e as solk ita e 'llão me per mlttem 

quo o faça ... 

A questão é s imp!Jis ·ima. 

O proj ecto não permi.tte m ais a equiop•u·ação da·q.ui :POr doeaonte, s·lnã.o dos 

csta•belee.imentos fundados ·pelos Estado 

O proje<: to cLa-risslmamente - e fõra a.bsunxlo que tal não f.izease - 'PBtTTii-tte 

a co·ntinuaçao de coHeg-ios particulares, sob re o-s quaes estabelece na lettra I uma 

dispos·ição Jizen<lo qu·c o• a-lumno · de quaesquer coJJ-eg-.iJos •pode rão concoi•rer a exa m e 

no Gymnas.io s .acional, nesta Oatpital, e nos gym nasios estaduae;; . 

Isto é o qu•e está no 'Projecto. A questão a votar na e.menda é posttiva mente 

esta : si se .perm'itte ou .n:lo, dnqui por .cleant<:!, a eqtuipa.ração dOs ool!eg>o~ parti

culares. 

E' a ex>plic-açã.o que eu devia d•ll' ao nobre Deputado. 

<O SR. ·SERZEDELLO CoRnJ;:A - Doo.nte do cx·pJ.icaçã'o que o S r. PJ·esl<lente wcaba 

de dar e de ac-cõrd•o com a. op i-n ião do illusbre l.e'Jrl.eq·, -que valem por uma verda 

ddra i•nterpretaçã:o ela lei, deol•a.t·o q ue V'Otrurei contra a em enda. 

O Sr. President-e - Vou põ1· a votos a emenda. 
A quootão, que está nitida mente defi'llida é esta: permlttir ou não a; eq u i

IYarações, daqui dor dea·nte. 

O :praj•ec to só permitte .a equ iparação dos g-ym.nasios estad•uaes, ao passo que 

a em enda manda p<mni<ttir a equ ipat•ação de col~egios >pa~·ticulmres. 

Os senh ores que a•lYP ro vam a emenda terão a bondade de l~vil ntar-·se. (Pmt.Sa.) 

l!'O'i •l'ejei t a<la. 

O Sr. Germano ·Hasslocher (1J'e'!a o•-d.&rn ) oped•Lu a palav·ra pat·a ma.nd•a.r 

á Mesa a s ua d·ecla.ração de vo to. 



-564 ~ 

O Sr. Presidenie - V. Ex. mand•a.t'á á I ~Ies~ _a sua .:deci.ur.ação ele voto 

por escrLpflo . 

·S ubmttidas a ·votos , ~ão ,J'cj€itadas a·s emenads ns. õ·3, 54 c õ-5. 

E' a•nnunc'iada a votaçã:o da segu inte omcnda s ob n. 56: 

Ao n. l .V , da Jettra c, do a rt. 1• (DW•·üJ elo Con g?·esso Nacionc<l, de 1.2 de se

lemb ro de 190 7), accresccnre-sc: I go depoi s da ~ palavras <<?llln · só Ienl e» o se

guinte : 

Os elntes cuja..; cadei ras •forem s u·ppi·imid.a s ficarão em disponi!büidade com 

dil,e ito u todo..s {)S vencimento.j e ma is vuiTltagens; e, tb em como os a.ctuae.s lentes 

em di~·ponibilidade, sómcnte iJOcl~rão ser aoprov·eitado · nas ca.cleira., em que não 

houver substituto com d1reito a ~Etcc-csso, e pa1ra as quaiCS ·tiveren1 ICOm}letencia. 

profissiona.J, apura da med•iante parecer d.a t·espect iva <:ong.regacâ.o e do ICo.n.>elollO 

de I nstr ucção. 

O Sr. Jame-s Darcy - E;; a emenda t eve paJ·ecer favoravel da. CommiB ·ão. 

Acceitaria, :-; i fo.-s.e nccessa ri,a , n1as ev id·entcmentc é redtNld'a.nte esta l!)trim cü·a 

parte. «10.s lent~; cuja" cadei•tas Corem su•ppri midas ficarã:o em d isponilbiJ1·dad.e com 

dLreioto a to.dos os vencimentos e ma is van1bag.ens.n 

Si tem ellc.; um direito acl•qu-irido, aimod•a. que n'ão lb,e concedamos a.berta mente, 

pelo no~so .l'eginlenl sabe a 1Ca.ma1'8 , existe a valV~ul a .para a qual a.ppellariam: 

o PoJer Judiciario, que não poderia a.bsoluta.menti! deixar CLe gara.nti,r - lhes ta e,; 

p .ovc.ntos. 

,:.\la., ·a emenda pct·mittc que os len·te; que estão actua;lmentc €m cliSpU'niblli

dade, qu,1 ndo esM refo rma fôr convertida em lei , ;;!>jam Ull}l'CJ.V·eibardos nas oad iras 

crcu cl a,; por dccd obt'i!mcn to, apurada, é verdade, •a. ccmpetencia profissi01ut: me

diante •ptu-eccr•et: ct•a 1es-pcctiv•a congre-g ação c do Conselho cl·e lnstrucção. 

O J)ro,p rio <I utor da emcncl•a. .c omo o provam os fum.ct•a.men t os ·que ex.pendcu, 

nã'o tin ha li!Ui to em vista csba par·t~ . Abre aqui u.m parenth•esi,>, de ctLLe se occ upat·á 

in11nedi a'ta.mcn te Hlpós es tas cons ide r·açõe:; que faz : 

O i;Jru.- t re auto1· •da emenda, na s ua funda•mentação di&'e que os Uentes MJ 

di~..;,po.nrbL:i c: ad·c são ord hna.ri1am -entc le ntes vel·ho s, cançados, por ·isso mesmo ctu-c 

estão af!l:;t,a d~ i!o iierv•iço activo elo cn:; ino, c estabeleceu a c:au sul·a con rl icionnl 

pa ra que t::i'C jn.m .a·pron-'itados : que &ci congregações a·purem-•llles a oompet-cncia. 
profissional. 

Ora, o rcginni' n do projecto institue P<~ra o pi'Ov tmento da;; •cadeira um <YS 

lema mixto conc-ul''o ele titulas ou cl•e prrovas qu€ é o que existe actualmen.te: 

1SI ha. lent~s em disponilbi'iiclHàe J( uja ~ituaçã'o deve pMsar ela inac•tividade pa t•a 

a ac Livi Jacl (• com proveito elo ens ino, s i ha lentes e m distpon)bilidade a .respei to dos 

quaus ha vantagem t2n1 a~n·o\~a-ital - Os n a~ noV>a-5 ·cad ei·ra.s ou nas ca:deiras desdo

b t ·ac~a.s, se t•ão prov id os em tac.; C!!.clc iras ou por meio do co.ncurso de titu·los ou 

pelo c1 provas . Mas, !l em enda tem uma paTtc importa n te •interm edla entre a. pt'd
mê-ira que oassi.gnalei .e a uUtima. 
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" ócnente poderão ser aproveitados nas ca cleic·as e<n que não hou,·er ubst ituto 

com direito n accesso, e lllflil'J3. a~ q•uacs tiveren1 ccnli>c tencia profis.sio,na i, a·purada 

mediante parecer cl•a. 1Ic;.;.pec ti\-a congrega ção e do Co11Sclho de In.strucção.» 

Ora, esta questão já C!-tá ·p rej-ulgada pc;a Camnra , não pela ,-otaçã'o ele uma 

só emenda, m~ss de diver.~a::.:. 

J.';.. Canutra já reconheceu que a I~efO'nna nflO d·evc a .~~c~ura. r aoo suJJst itutos 

o direi1o elo pro\'imcnto das caclcinu fl UC fv1 am cl osclo.brad•as. 

·::>~ão quer fa7.cr uma d issertação sobn· o que sej.a m direitos adqui.rido;; ou 

111éras espcctativas el e direito. 'Ba~ba que diga o que toda gente sabe, que o sub

stituto só tem di•reito adquirido á Yitalicieclacle c te m e;pera.nç;a ou es pcetiva 

el e d i reito á cacleil a. 
Só depois Uc \·aga com o imp~esmento des:0=a condição é que ::;e transfonna 

a eepec tiva tlt• di:c eito em clirei·to ,perfeito. 

Ora, ·i a •reform a cl esclobran<lo ,. adc iras de determ inadas secções, fa.rá dcs.-;as 

cadeiras a·ctualnl en·te ll)'l'Ovicl a.o;;, cad e ira~ YH•gtts, como sustenta o a.utor c1:1 emenda,. 

ainda ns::;i.1 11 , falta·rá a ou tra condição : a cxi:stcncia. Ic~gal dos ca rgo:; de substitutos 

que clla ·co meçou por exti-ngu.ir. 

:.\1as nlo quor abrir di scussão. 

I o.cJerin lêr u accóu·dão elo Suprem o Tribunal que ' Ltn no ,-o lume 101 elo 

Direit o c ondr ha o lu mino.:::;o .pareCCI' ( o Procurador •Gernl na Hcpublicn, e-nun 

ciado no tiUntidu 1 L'lo qual et>tá se pron·uncianclo a~go ra. 

A Ca.ullli'a '" ,·otar esta emen da, tendo ele vota r mate.r ia que não pódc absolu

ta uJ en te ser sep-amcla elo conjunc to , porqul' nem ao m eno.; ·con.;ta ele períodos dis

tin·ctc.s, iria p·ronun;ciar-se novz -c.n cn tc r:;obre H materia que j á votou. 

Etfect iva mcn tc a questã'o j!í. foi decid ida pela Ca mara quando ~ otou as emen

das ns. ·18 e 19. A e menda n. 18 é elo •S·r. J o,5é •Carlos " cliz u segu inte : 

<<E ' garantido aos substitutos ela " e<co;as c facul cl aclc., superiores ela Repu

blica o direito ao provin1ento n as cac1C"ira~ cr C>aclas por dcscl,obramcnto 1 disciplinas 

ela rcspecti v a .,;ecç;ão." 

9 emenda 19 é elo Sr. Valois ele Gd ·tro, ambas rej eitadas. Votou ainda a 

cn1 cnda .n. 24 mais am~p ·a porque se refe.re ao pro vimento da~ C'a.deiras nova-::; c 

a:ntes des ta, a emenda n. 22 ~si,gnada pelo m C-tit'll O een1hO'r, que diz o ;S(.'Iguin tc: 

«Es te;; , poré m, serão a·p,·o,·eitaclos, conf0t1mc as s uas habi·J itac;:õc.> exhibid<la 

em concu i'SO. nas primeit·as nomeaçõ es pnl'i1 a~ ca deiras q.ue S·e crca rcn1 crn virtucla 

el e desdobramento, nos t ermos desta lei.» 

Vota , a ~sim , cont-ra ·toda a emen da pelo que acnba d e expõr. (A1Jcwtes.) 

O S r. V alois de Castro (jJcla o1'(/em) Foi d~ uma cx•traordin·aria 

parc i1nonia na npresentação de cn1 cncla.-:; ao projccto que ora se acha em votação. 

Apen as d-uas em-e ndas apref'entou: um a r fcrcnte ao.; sti'bs·titutos. que foi prejud i

cada pe-Ja •p referr·ncia dada pela Ca.mara á sua e- menda n1ais a mpl·a, que aliâs teve 

parcoêr favora,·cJ el a Co nN11 h,são. c esta a qH'opos ito elos lente,; em clisponibilicLcde. 

Sobre a prin1 it·a par te, o noSso direito é exp resso e cposltivol garantindo todas 

a ,,a·ntagcns decorrentes do cargo. Dc,clc 11 leg is·laçã'o de 1827 até a Iegis'!ação-
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actua', em todo~ os di,<positivos quanto aos ~-entes su-bst i tu tos , cl!es tcem os seus 

dil:ei.tos :garantidos >po r diver ··ae leis, como pela le i de 3 de dezemb r o de 1892 c 

10 de dezembro de 18 .. . pela ele 1850 e 1901. 

E' uma i·nju~t i ça clamorosa que~ crê, a Ca;ma ra não co tn mctterá. 

Ainda m.ai\'5; esta emen{hl., ap·resentacla no seio da ·Ccrmm!s:::;ão rfo i• •por ella 

acceita unani:11em entc. sem d i~crepflncia ele urn só, tendo, po r tanto, pa ra apo iaLa 

o vereclict'l.l!Jn da •Co.m missão. 

S olicita, !~ Ois, da <.::arnara .a aptn·uv·aç:ão de .:;.ta emenda . 

O Sr. Augusto de ·Freita·s (pel" . orl~ern) i-ntervém na d iscu.-,.;ão d<:sta 

emenda simp·es.rnentc .po·r-quc lh e pa•rcce que o ill ustre learle-r Jabo ra em equ ivoco . 

. s. Ex. comb;ltcu a emenda do hom.,ado •Deputado por S. Pau l o, á qua'l , ali-ás, 

não €'13. bc >S i dará SPU apoi.o tpor u m motiv-o •que te m p r occdc·ncia . 

O nobre Deputado por S . Paulo v i<; ou com ·esta 001e.n.da o segui•nt e : u ma 

itua~"ão espec.ial, que He •J)'revi'll, que da rcorgamização IJ)óde resulta r a suppreB.>ão 

de algumas c.acle'Ltas e ·como conscqucncia ficarem estes l-en tes ca.th;edraoticos C>lll 

disp()nibiLidadc, dizendo - 1° garanto a L'fite.-; len tes a i'ntegridacl·e d.e ti uas rc-g,tHas 

no que diz respeito aos seus ordenados. 

Concorda com o nobre iDepu tado pc: o Ri.o Grande d-o Sul ern que esta. parte 

da emC'nda ·é dispcnsavcl, por estar ~lla .regu:•ada no Codigo de E nsino. 

!Mas a seg·unda •pa rte da emenda, qu-e é o qu.e o noibt'C D epu tado tem Cl'TI· vista 

regUJI•a.r, não lhe parece ter sid•o bem ;appreiH!ndida pelo !ILustrado /.eade1·. 

O noo1·e Dc•putado por S. Paulo qtJ.er l'e;;ula r uma s i tuação. 

Os lentes em cli.sponibilidade.. 1pcla ;egis:ação do •Codi.go de Ensi110 c rcgula 

mcn to das J' C."PO<:: ti v·as f.'aculdades, são 01brigados a a-cc.coita.r a ncn1eação para as 

cad-eiras que vagarem, de.sdc que a cadeira supprim i d•a a que vcrtenc i a. o su bstituto, 

fnzi1a pa·rte ela sec·çÊt'o a que per te-nce a >Cade_ira vwga. ; e, G.Otno a lt"i ·pr·etiu ma com 

justa razão, <JUC e<se.; l<:n tes tin•ham compctcncia não só para a cad•C'ira que clei 

xara,m de exe-rce-r por sunpn~sa, como pa r·a . toda..~ ·as outr as das out ras secções, 

porque clle foi ·provido ~10 -c argo de su iJsti tu to, pr-estando -provas de capaci daUe 

sob1·e todas as outras clisc i.plin·as da s2cção, e, po r~anto, s·eu saber estava ca~bal 

n1en·te cle.monstrnclo; c ·como c-··c :prcccit·o d•a. l·e i irá ·natu~ra.l!ne·nte regular as con 

dições •dos l ente.> qur, de futm·o, pela. execução dessa reforma, tenham el e ficrur 

em cl i poni-bi:idacle, o n<:•b re Deputado •por •S. Paulo quer esta.be:ccer <1 segu in t e 

regra : •Si vag:1r um a cadP ira nc.-~sa secção~ seja. c.:; ta cadchra crc.acla 1pe':o Gon::~rnó 

por 'fo·rça da .a uto l'izaçÊL'o qu.e 1l1hC. é dada, o.u ·seja e.ssn cadei:ra yaga. cn1 rcsu ltad·o 

da morte ou nposcntadoria elo professor a ctual, si a secção -a. que clla pertença 

tiver um ~ub<ti-tuto, nes ta •não ·pode-rão ser providos os ])rofcssorrs em _cJi.sponibi 

Edade. 

O qu e a Cama ta ,-.otou na emr.nda do nobre D>E•pwtad-o ) S1·. José Cal'I·9S, 

foi ([U!llnto ao d•ine-ito d·os substitutos a ser.cm pro.v'kJ.os '""' •1\<JVas cadcLras . . \ 

Ca,n1nra não : eg~.Jou sobre as cadeiras ac.tuaes, q u·ando cl·las ,.a,garcm. 
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O que o nobre eepu taclo por ·S. Paulo Cillt'l' é esb1bc:ecer o s-eguinte: uma 

vez que o sub:)Ututo da secção [oi nom eado. gar::l:ntindo -Se-1IH' nã.'o ::;6 a vitaJ icic

dade como o acces~o á cadeira daquella ;ecção r;uando t•lla '"-'>:a,;s2, qualf]uer que 

seja o num ero ele lentes <! 111 clispon ibi idade. q ull !q uer f]Ue sda a capacidade deJ•Je.s 

-o substituto n>eo possa se r preterido. 

(O Sr .. James DM·cy cl"iz , em a7Jarl e, q11 e Cl emencl{l já cogi l a d h ··o.) 

.-\Uâ;,; vota contra a emenda elo no'b.re Deputudo. 

E vota contra a c mC"n da no nobre De-putnllo porque a l'f.,Pttin de3necl'ssaria; 

porque a cha que o substi-tuto tem IJ)Icono cli•r eito >10 '[>rovim~n lo ela 1. a•dr ira que 

vagai', independente ele di soposição el e lei. Uf11i-lo ben•.) 

O S r . Ferreira Braga (1JO!a ordem) declara que YOtd cnn trn a emenda. 

n. 62 e peno; a que a 1Cama:ra tem o clevc:r el e rr j i> ital-a de.-; cl e que .flpp ro~· ou a 

prim eii-a parte ela em enda 11 . 17 do Sr. Oa.rn eiro el e <Rezende. 

Por ~·ta dec iBão a Ca.m.a ra reconheceu d e man eira solccnnc a :;upei ioridaclc do 

concu1·so pro.1Jriamentc d-ito, sobre outros lnoc1os d r JHO\· imento, pois (!Ue só gara~ntiu 

-os direitos dos substitutos nomeado.~ em vir tucl l' dP conc u.I·so. 

Pa r a. manter a sua cohe rencLa a Can1ara d1've r<'J?i ta r a emendn n. 62. 

Era o qu e tinh>t a dize.r. 

(Eilt aparte cliz u1n D e-pnta·cLo q1"e o o1·allor n cío pócle cxi!mi r--•e clq ·votaç(ÍO 

est,mclo p1·o.~e ttt e a e lia . ( A.1JOial~os.) 

O Sr. P residen t e - Vou pôr a yoto .< " emenda >o-b n . 56, devendo pri 

J.ncirãmente declaJ·ar que a parte em que clla diz.: <I ••• em, q-ue uâo huu!l.ter .•:ntb8ti-

1" !tlo co1n cl/iTei to c• aoc('1Ss o ... » es tá em conl1·adicção com o que fo .i ·re"o'h"i•lo pela 

CoJnmi~são nas eLn endns so.b ns. 18 c 19. ·Como ha outrtl6 pa rt~--s . cabe-n1C de ixo3r 

hs:-:o bem assignala cl o. 

·Em r..eguidn. é posta a votos 1·ejeitada a l'mencla sob n. 56. 

O S r . V alois de Castro (7JCbrc" '"'"" r·xp/icaçcio 1J e~so 11 l) ci iz que \"('Jll 

depositar ·n o seio clesla Gam ara a honrosa de:e~ação que lhe co nfir>u , fa zen do-O 

un1 dos seus l' f"'!H'.c sentantcs ·em .uma da:S n1ai~ importantes Co.mmi :.;sõc\~ Permanentes 

desta 1Ca ·a, a Commis.,ão de Jnstrucç~o Pub': ica . 

2\'"ão ·é leY ndo a ·dar e;;te •Pa o por <110 tivo d~ I"CSentimento ou pe1o facto ele 

ter fi ido rej ei ta da urna emenda sua . l-Ia um m oti\·o cl.e Ql' dC' m ='Url'rior que o obrig-a 

a i-s·: o . 

. ~ão pótle ,;rparar a paLa v-ra. do l eacl. e?' el-a palavrH do simplrs Drpu tndo. E' bem 

\'C rda cl e que S. Ex., o l.ea<l.e-r desta Casa, ·d eCJ!arou que impugna1·a a e menda apenas 

com o s im p;es Deputado . :Mas a palavr a do .<imples Deputado, •'lll contraposição a. 

um pe-nsamento que vinf;·ou no ti·eio de uma das Co numi~:'5ÕOO P ermanentes clr que 

f·az ia parte, de uma n1a·neira u.nanün e c uniforme, colloca-o rrn uma s i uação 

t~o pessoalmente deli ca da., que não pócl.ê jucgnr-~c a cornmodo no seio da om -

111i.s-são .para <tu e f oi <'!r ito . 

Eis porqun vrm depositar n·as mãos do Sr. Presidente a cl••legação cl cs<a hon 

rosa incu mbencia. Fi ca rá ao lado dos seu;; compa·nhr-ii·os de ba·ncada para colla-
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bomr. tanto qua•nto l' lll si couber, 01a confecção de uma lei de en,, ino que pos;a: 

nproveilar no seu paiz, 'lei que é r ec:a·mada pelo interesse nacional, lei •pe la qua>!: 

mO+>tra todo o empenho o actuaU :vltnoistro do Inter ior, •uma elas mais carin·hosas. 

figura s do benemerito Go1·erno elo Sr . • ~ffonso Penna. (Jllnito bem.) 

() Sr. Jame•s Darcy (zH,·a 1111na cx1~liJcação pe-s.•oal) - Como o seu ,,om e

fo i citado, embora sob essa fó r•m.a. '"aga de l ec•cl.e-r da .camrura, ca.b·e -J.he v1r· pres

sur·oso á tt-ibuna dizer que foi co m sorpt'Csa e pezar que rece-beu. como •toda n 

Camarrt . o rcquerlmento que o nobre Deputado acaba de fazer, offer.acendo a s ua 

renunci-a de m em bro ela Commi>s1io de I-n tr,ucçãlo ['ublica . 

/Mas . eja.l·he pe-rmitliclo dize-r is to: tS. Ex. consider·ou a sua emenda como um: 

pedaço de si mesmo; torn au .a quasi 1Jessoal. 

(O S1·. Val.ois d e CaMro di::.. em aqJarte, que o orM~o,. COiltUJ1'elr le n<le bem a. 

s ituaç!io.) 

O ·SR. J .oms ARCY - A ser .aS<S i•m, qualquer coLlega estart; impedido ele se 

pronunciar con tra euH·ntla.-:; ou projrctos; esta riamos i.m·pcd idos de 1Jro .-eguir e1n 

nos..,;;o:; traballlOS ; ·nã.o trabalharinmos m ·ais, po rque toclao:; as en1 e-nd as ou projt"ctos 

estão sujeitos a HP JH'O I'>rção ou rejeiçãJo. 

(O Sr. V'alois ele Castro }Jecle q?r•e S . E x . não ~he emJne.,le esta i11 •t cnçü'o, JlO?' 

qu e bem sa be qtLe o mor e'! qnc lhe <liCt01L e.çte prococle?· foi. m uito Ol<lro.) 

O Sr. Presidente - .-\ Cn ma1·a. opportu-namente clc'libenuá sobre o rcque

r·imento do n obre iDeputaclo. 

O Sr. Pedro Moacyr ( pcln o1'clem) - E' Jamentavel que o incldentc, a. 
qu tod-a a C'1mara acaba ele n ss i ~t ir , d·ésse €m r e&uJ.ta.clo a retira da da Oommissão· 

elr, Jnstrucçã'o Publica. ele um de ~eus m a is iJ.Iustrcs membros. Ao oue par•ecc, urge 

a ncce,siclade de se refazer ou ele se instituir uma ·nova •commi ão de Instru cção 

Pu·blicn, visto como o,; nosso tra·balhos estão em andamento -e precisam ter uma 

com mi-são teehnica, .pre.pos ta ao •e-< tudo e decisão de. te assumpto. que ·nã'o póde· 

ficar prct~rido ,pc.l a aus<.>nci.a ou pela r etirada do' mcJnb;·os da ICommi~ ·ão. 

E"tão fó r·n os <De putados Oam,pos Cartie r·, José 'Bonifacio e Teixeira Brandão, 

~~ela.tar·; •ped iram renuncia de m embros da <Co.mmlssão os Srs. A.f(o.nso Costa e· 

Va !ois de Cas tro. 

Quer dize r que não ha. mais ·Commissão de Instrucção PubU.ca, desde q•ue, 

.-:C'nclo ella ·C'OJlliPOOta de nove n1 ern bros, ti1CS se a u~enta111 e dous r equerem a sua 

clenJis,ão. E' preci~ o. pois, que a Cnmara •tome ,providencias no s~ntido ele instituir" 

urua n ova Commissão ou ele r efa ze r· a actuaJ para a ·normalidade elos nosso.; tm 
!Ja lho~. 

Era o (]Ul' tinha a dizer. (M11ito bem.) 

O Sr. Presidente (fa:~endo som· os IY11WCI?WS) - Peço a attençã'o elos 
-nobr·cs Deputa do•. E' preci>o q ue a Camara U·ltime .as V>Otaçõe<s. O que os nobres 

Drputados C'lão faz.endo é justiçar o Regimento. Ha na ordem do dia muitw. 
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vrojc~tos depcnden tcs de votaçãb e e u faço um appcllo <toS meu;; co !le-gas para 

~JUC auxi•liem a •:.\1c. a n o .;en tido de ad-eantar o traba "ho das ;-otações . 

. -\ssim, con to co m a. bcncvolcncia do;; no~rcs Deputados. 

Posta a votos, é rejeitada a emenda sob n. 57 . 

O Sr. Presidente - Vou pô r a. votos a emenda n. 58. 

P·eço a nt tcnção da Ca111nra c do illustrc a utor ela emend•a . 
Ve1•Hico que a •Comm bsão, cl cclaTan do •p rcjou cloicact a a primeiTa parte, aquella 

Que 1di z que a. pri1.n eiras nomcaçõe . .:;. 1Jara o provimento d as cade iras crca<las eu1 

v irtud e ela autorização conferida por c~ta ·lei, quer no cn"' in o supe rior, quer no 

1""1lsino sccu ndario
1 

~rli3,o .feitas .po r con curso, t evC' C'viclentemente o in·tuito de 

decla r ar que pelo projccto a~sim dev·e «cr . dccla rnção que, penso, não 'ha mal em 

11 ccen tuar . 

Qu anto á se-gunda parte c â. tcn:-eira, que é conscquencia c\a t:i<'gundn, acredito 

que a votação da emencln ~1 . 18, que versa sobre este assumpto, prejudicou a 

Yotação clcs~as partes. 

A em enda n. 18 ga ra·ntiu ao;; swbstitutoo o cl iJc ito ao provim e-nto nas cadeiras 

c J·eacla-s pelo clesdobra m en to ela> cl·isciplinas da respectiva secção. 

A .refcl'ida sc.g uncla parte ela emend·a cogita exactam e-n tc de ctnlc iras resu L 

tantcs de dcsrlobram cnt:o ele outr.a j á existente. E', portanto, a.<s.u mpto idenlico. 

tA terce ira pnrtC' é consrquencia d a r-o~u n da . 

O Sr. Augusto de Freitas (1Jela Ol'tl em) - Percloar-lloc-'hão que abuse 

lJO L· mom e n to~ da pa cirncia dos Q.UC o ouvet11. 

1Si, rpo rvc-n tura, tivc.;sc ainda a•lg un1a clu\·ida sobre a g.rand·ez,.q de sentimentOtS 

.elo illustre PPesiclente da tCamara, tantas yczcs postos <\m pt·ova qua•ntatS' pelo orador 

apreciadas, si, pon·entura, paira&.Se em seu c~p irito a Jlltflis leve ~u&peita da bon 

<lade de seu co ração, ela magnanimidad e e ele\·ação de seu espirit.o, eUa de.snppa

l'Cceria nesrtc m o mento de-ante dns declarações que o S r. Pre;;identc acaba de f.azer; 

Yiria lcJnbrRr outros factos, dc;:;ta. 11100ma cadci.rn, em moJnentoc:s que qui zera 

.esq uece r. 

S r. Presid ente da Cam au·a veiu dar a.o ·parecer el a Commissão ele Instrucção 

Publica urnn i nter·pretaçã'o q ue dá ma is algucm pen;;oü da·r a l>a-lavra tão conhecida 

ela lin.g ua 'I)Ortuguezn, .~ão eu n uso nos tparlnn1entos c tão de accôrclo con1 as :regra::~ 

·do nosso 'Regimento. 

Para :;a.l\-nr a ill u<Strc 1Com·mi.'são, a quet11 ora. :;e clitri g-c com si se dirigisse 

a espirito qu·e vag•a no espaço, clescle que seus mem:bro., deo.<ap parccNa m, 0 Pre

~ i cl ente desta Ca:m"ra ,se le mbrou el e dizer que es tá prejudicada uma emenda que 

nã:o teve i gual :neste gra11cle concur.~o de emend as a!p reRl"'ntncla . .;; .pela Camara, a. t·c~ 

p~ito das <rtrne." devia dar parece r, dizendo como ,pensa, pria palavra elo s u IRcl-ator, . 

-c illus tre pre.;;iclentc, CJUC gratuitamen te moneu. (Ri.so.) 

O Presi dente da Cal11ara ve iu exp'ica,r-n os quC', quando a Con1·missão disse 

·q ue está pJ·cjudicacla.. qu iz dize•r porque n ã!o está ele accõnlo com o pensamento 
elo projecto. 
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Pensou (JIUC qun-ndo S. Ex. quizcssc dizer -cue uma etnenda estava pr ~juclicacta, 

~6 o 1podia. fazer quando c"'"a emenda tivesse 1Jareccr fa\·o:aYel ou cont·rario a ourra 

enwnda que com ella collida, do me.<mo modo que quandc S. Ex. annuncia á 

Camnra CJUI' u·ma mat<lria está pJ·ejudicada por tt>r sido rejeita-la, tem pot· fim 

i•np e·lir o nlto clH Can1a1·a sobre o n1esmo a.ssumptq . 

. \dmiro o coração carita tivo de S. Ex. 

O Sn. PRESIDENTE - Eu não consid erei prejudicada a primeit-a parte da 

emenda. 

0 "R .. \ UGUS'TO DE FREITAS - Refere-se á i·nterpl etação que S. E·. deu á 

pa·lavra 1J?'l'jnclicacta, de que UROu a <Co mmissão. M.as cleixa de parte este •ponto. 

<JUC as..:i·gna·ou imp~csn~t•ntc para. mo;:;trar a injustiça con1 ·que o illu~Strc nclator~ 

presidente da Ccmmi<!'àO de lnstrueçã'o ru.J:>lica, enfrentou u m prob;cma sério, 

que agitou na .primeira parte da eml'nda, c a m.á vontade que teve }}arra con1 o 

orador c1tP nP.:;se ultimo JJlOmcmto. simpl&lnente porque não e ntoou hyannos a e.-;sR 

reforma, a respeito da qual di>se o que pensava. 

A ·Camar.a. $nbe, quando debateu este ascumpto, sa.be que declarou desde o 

prinwiro mome-nto que não podia emen dar ·o 1Jrojccto, não emendaria porqu~ o 

primei10 clP S(luc-; artigos i.mporta\~-t un1a autori~ação va·ga, dada ao .Governo para 

cr.ear ns cH c1 ei·l'as que quiz-cs.se 1Ja·ra onganizar o en f.iino secunda l'io como be-m cntcn 

cl~s~. 

<Solicitado, pol'ém, lj)OL' va rias memb ros da Com•nissã!o de In<:>trucção Pu·blica. 

intct·pellaclo ~olemncmentc nesta Camara pelo iHu tre p·re.;idente da mesma Com

mi~~ão. o qua·l 1hc d isse que, em ,·ez de destrui.r, devia vrocurnr construir, trnns1giu 

com o ~PU proposito man'ifcsto e mando<U ao uJ·rojecto a cmcnd·a n. 5 

A Cama1·a tem yi.-;to quão tolerante tem sido, e diz tolerante porque dllUitas. 

das medida· ado,ptnda-s em cmen•das a~JJ)rovadas conrraria·m inteiramente a idéas, o 

r-;y:-:-tema que a.dopta e.m laf:'SU m pto de ensino. 

Pede a appro\·nçã'o ela !Oa mara para sua emenda porque ella 'nem firmar o 

1J'I incipio <true .chn.maJ1á n1oralidade do ensino .... ti,.. Cama1·a deu, benl ou mal , não. 

bí'rá quem diga - ao 'Ü<n'Cl'nO autot·iz•ação ~.m.p.Ja para r<:for mar o ensino suprri ot~ 

como bem entendat·, creundo a::; cadeiras CJUC quizer, supp1·imindo a5 auc ju "gat~ 

con vonion te . 

.Si é 1sso a reproducção -ele aetoa outro.-; J[Ha·ticados pela mes.ma Camarn em 

annos anteriores. nã·o será quelll ,·cnha. co-n.tC3tar; acl'edita ch egado o mon1entn· 

do Parlamento, com 1():; a1nnos de ensinamento ela RcpubliC'a
1 

com as 'liCtões qut'" 

os crrus do GO\"C l'llO >tecm bJaziclo a todos nó;;; .a•credita chegado o momento d<> 

JJ>H'l;u11cnto ir se ~:wamcipanclo e entrando no exerc;: io de seus direitos e na intc

gri-da :c de sua a cção. 

1A. Ca ma ra as~im ·nà'o pensn; LJ Uer conti·nuar a da1r autorizH~ões ao ·Governo. 

O juizo da ~ação <õobre nós nàJo ~abe qua·l se:ja; a Oamara, porém, não se poderá 

aman'hã queixat· d e que o <Go,-erno errou, e commetteu faltas no exercício ela s 

attri<buiçõe6 que lhe dá; mas, ao m enos, conceda a .Cama ra a ap.provação de>.ta 

emend·a, indo no encont ro do PO<>sivel arbitrio do -Governo. 
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Que o Governo e·t·ie as cadeiras q•ue qulzer, suppri ma a· que entender; ma~ 

n1ão tcn·h:a. di·reito de notneat· :nin·guem pa•ra es·.sas ·nov,a s cadeiras sem qu e os cand i~ 

clatos exhiba m ~m con~urso a; prova s ele s ua capacicla·cle. (.4.poia<los.) 

O projccto estabe:ccc um systen1 a parA proYiHnento <las ca·dC"iras: o concu r60 

ele prO\'a~ . 

O Presiclen.te da Oa mara. clcc!a.t·ou qu ~ a Commissão en tentl e p rejudicada a 

sua temcnda po rque, .não ha vendo no •p rojccto autori zaçã'o pa•ra nomc~lr sem .c on

curso de provas ou ele títulos, a emen da € clc.smccessaria, estrt prejudicada. 

Pemn1tta - se -l.JJ.e que, log icam ente, conc; ua : no entender do Sr. Presidente da 

Ca mara, não pó cl e o Gove.rno nom ea r ningu m para provi mento dcs:::ias cadeiras 

SClTI o çonouu:;o de -pronts o-u de titu :os; de pro\"as, Ob:::iCrva-da.s as formalidades 

do actual regu•lamcnto e do qu·a fôr expedido; ele titulas. observadas as me;m •as 

formaliclaclcs, isto é, a·lém da ex lüb iç>w de um trabalho ele o t·clem s·cicntificn que 

revele a capa e·icl>tdc p rofissional do pretendente, o .parecer ela con-grcgáção sobre 

o valor scientifico el f'l.<·e trabal·ho c o l~<lrccet· el o Con se:ho Q.cral de Jn ,trucção 

Publicu. 

Si a Ca mara enl-cn1d e t r aç;:~r ao G ov·e rno estas r egra s, sorá o primeiro a desistir 

ela -cn1 cnd·a c peclir a s ua re tirada. Maes si a Cam::t ra assin1 ,PL~nti.a, Que muito é 

que apr1rOV'l' ('t.:.t-:..a cn1e•nda, que ma1 fa:t. que l'i.que na ~ e i isto q ue e:::tâ. no nos·so 

~en tim cn to c 1H•nsmmPn to? 

Pcrclôe-~e-'h e que eHga á ICamara que quer ser ca•utelo o; não tem receios elo 

J101Waclo Ministro do lntcriot·, a cuja i.ntcgriclade j rt fez desta tribuna os maiores 

elogios; mas as tiHnv.;;formaÇÕCB na vida politica são tão rap•idas que nâ10 sabe :; i 

Ecn amhã S. Ex. será o ~1inis tro do In t r ior que ex·ccuta e~sa reforma. 

E, doe-pois: ac:; l içõe . .;; de h011tcm ode V'C•Ill se-r con .;·ultaclas hoje. 

!NCt.'5ta. mc,,ma Cnnwt·a j ã.. se votou a r cforn1 a sani tnria cle~ta Capita·l, re .por 

in lc i3Jti va d·e un1 dcs l)(~put.c1•dos do D is tri.cto Fed eral. a Cam? ,.a v()otou o seguinte 

acl diti vo : <<nrn huma ncm eação será feita se•n concui SO)), 

Entretan·to, o IYI:i nistro do Jnterior de então, a 1Jrctexto el e que se es tava ence

tando uma rr fo rtua. no meo u s~m concur,..:·o \'U rios meJ ico:s \!)ara o H.OS1Jic io do 

Alienado-·. 

•E o Gove:no póde, dp [Hcto. Pm certos casos. a de peito el e prPceito~ positivos 

ela lei, de.~·respei ta•l - O< . 

Mel hor "'e rrt, po rtanto. que deixemos o preceito p~r.;itivo nos termos em q ue 

irCdigio : <(a~ prLmlf' irn~ nomrnc;::õe; serão feita PO•r concurso)) . 

Qu a.n to rt 1" p>trtr eht emcn d.a, é o que tinha a cllze r. 

Co mo V. Ex S r . Prc.,i dcnte. n>ttu• al mentc sc.pararrt a Yotação, ,·eputanclo 

1)l'ejudi ca:~a a 2:t 1PH r te• . deve d e~ :: a rfll'
1 

si mpl('sm c-ntc IJ)atra que conste el os Annaes, 

o seu !Yen~a men to. 

N ão pretendia que esta. 2" pnrte ela s-ua. em enda não fos>c julgada lH'Cjucli

cada, porqua nto ell n re.produz o pensamento el.o n()l:>re Deputado ,pelo :Rio Grande 

elo 1Sul. o •Sr. J oRé ·Ca•:-:os. 

Con~id·c ra-a l)r('jttclica Cn. ma . P•rrjudicada. não çorqur n Ca:ma ra tin~ese rejci

iaclo a emendn el o nfl'b t·p· D~putaclo a que m aca b :1 de .,·ere rir- se; a con~·i cle ra !H'C -
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t l n ela elo Sr Carneiro de judicndn porr1ur- a Camara approyou a. 1• par e c a emc · 
. Ex. d~>elarou uc fossem supprimidos o;; cara os de sub<ti -RPZende, na qual 

tuto.<, reo'.peiwdc OR direito. adquirido~ .pelo~ actuaes . 

Si 0, substitutos actuae,; te~m clirPito' adquiridos , entenJe c1ue esses direitos 

adquiri do,; 1-h'o uté 0 ponto de yiJ'êm a ser providos nas cadeira.- que forcm crcada 

por dc<dobr>uncnto, porque elles faxcm part da disci.plina, a resp i to da qua l 

deram pro v a '· 
A 3" pnrtc da emenda é um complemento da 1"; e a Camnrn. adaptando a 

1'· p;trb', como ousa esperar, nrca:.:~arintncnte adoptará a. ou l ru. 

O Sr. Jam es Darcy (pela onl ~~< ) p1·ocura1·á falia r tckgraphicamente. 

Para podf'r YOtar n primeil:a partr ela emenda . uma Vf'X que -a segunda seu 

prcc)rio autor reconheceu que e«tá prej udica.da pclos m otii'OS que deu, e a 3" é 

complemento dá 1•; para poder n> tar a 1• parte da emenda com p leno conhe

cimcnto, IJediria ao. illustre Deputado pela Bahia que rcspondc.<se a c.<la pergunta : 

•endo pr-lo rL•gim n do pr~jccto o concur>o de títulos ou de !'i·ovas .. . Ex. quando 

diz - as pr·imei ra.s non1eações :::e.rão fe i tac:; por concurso - cotn!)rehcn dc só o con 

curso de 1>ro1·a~. ou este {! o de títulos? 

A um a1lnrte do S 1·. c·\ugusto de Frcita.<, cm respo . .;ta, diz Que a expressão 

concuJ·so- é t•nlPn .. gad·a na. sua nu1i.s amPla accepção, concurso de tilulos e concur -o 

ele pron1s. D"!clnra que a intenção do Go,·crno é de nã'o u·•n r do aTbitrio de que 

commumcncmte dif'llpõe •por oo~·a~·dão da~ t>r in1eiras nomeações. 

Dada a cx.pl icação que ]Jc.liu .g o il!ustre Dtlpu tado, vota p la emen da, ficando 

bem accen.tuado o inteiro alcanc~ que ella tem - concurso, isto , de >titulas c 

de provao;. 

~ão havcr~â. a.:;sim proyimento ele ca ... l e irat-5 por lh-rc ·nomcnçâ10: fica, a:Ss im. 

as."Pgurado qur o Governo não p·ropõc Ullhl reforma para non1ear A ou a3 . ( Jiuil o 

bem ,; m uit.o be1n . ) 

O Sr. Presidente - Os ;;enhorc< que approvam a 1" parte da. emenda : 

u A-; prlmriras nom etlÇÕC"s J)8 l' ::t. o provLmento de cadehras et·cada.:;, em virtude de 

autolização conferida por esta lei, etc., serão fei tas por concur-·o» - queira m te r 

a bondn.le de lenwtar-.oc. (Pa11sa.) 

Foi approvada. 

Qunnto á ~~gunda parte ch1 emenda, como jâ declarei. reputo -a prej udicada, 

em virtud e da rejoiçh'o da emenda n. 18. r1ue i'e occu pa1·a cxactamente -elo me,.mo 

a.-sumplo. 

O Sr. Presidente - ra;,;omo á cmenda n . 59, que manda s u bstituir : 

.\ o n . XI da lettra e do art . · 1• do •proje , to. 

::;ubstltua -~e o texto n. XI por este : 

uT11nto no TYClliHt~io Nacional, como nt~s ec::;colas s upe riores, o provimen to das 

ca .l~i,·as, .,all·o a hnlothese da ,pgunda alin ea do n. V J , se fará por concu rso de 

tittllos, cuja clescriminação •igora;;a ~erã •determinada nos regulamentos re"J)e -
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ctivos; c c111 Ci:lSO ele insulficien c ia ou de fa~tn. de ·t.3.es titu lo.;;; ~ por ..concurso de 

lH'O\'as, cabendo ao cal1cliclato que se juJ.ga.r prejudi cado no que respeita á insuffi

ciencia de titulas o direito ele re :oner elo juizo ela congregação :j)fH!l o da Junta 

}\.d.nrilnis tl"a•tiva do Ensino.» 

O Sr. James Darcy (pela ordem) - ·Felizmente, e.>ta emenda não estâ. 

assig.nada por nenhum 1ncmbro ela Commissão de Instrucc;:ão Publica. l.~f1..o ha 

pcri·g·o. pai~, na pl'efrrrncia pnra uma Nll<.•ncla que cogita ela mesma 1natcria. sub

sc:ripta ,por um n1embro ela lCo mlnissã!o el e In;;:tru1:'Ção, que parece n1elhor. E' a 

emenda n. 62. 

O Sr. President e ~ O Sr. J am e,; Darcy pede prcferencia pall'a a votação 

ela emenda n. 62, sobre a ele n. 59 . 

Os sen.hrH·e~ que concedem a preferencia quei•·am levantaT-8e. (Pausa.) 

Foi concedida. 

Po·nho a ,·otos a 0mcnda n. 62 . 

O Sr. Augusto de Frei-tas (pela. orclcon) E' ca~o de dizer que a 

emenda ·esl:á p:·.ej udica.à a p chl approvação ela ele n. 5 , .porque a emenda .n. •58 

clccl•a:ra que, ta nto •para o.-: f':::ta ·bclecimentos el e -cn..s·in o ti"Upcrior como ·de en~ino 

secunclat·io as pr:n1ei1~a·s nntncn~õc• . ..; serão feitas ·por cat~curso . . 

(O S1'. Jame., Din\rcy obse,·vn (]'lW isso e., tá n(t 2JI'i.lnei>·a Jl(~l·te.) 

O •SR. AUGUSTO og FREITAS - ... es t a emenda n. 62 tambem esta·beleee o pro

vi n1 ento por títulos àC' ~p1rC'·fercn c ia RO co.ncur~o ele provas. 

O Sr. Presidente - Peço li : enç.a para ob.<ervar ao nobre Deputado que 

àee'la.rci que estava ele accô rcl o com a p·rimei ra parte ela sua observação: n1as 

verifiqu e i que pcll(_l e menda n. 5S a Cama ra resoh,cu que as !llOmeaçõc.:i se-jam f-e itati 

por concurso, sem nenhuma clescriJninaçãlo, ao l>acSso que na onbra diz: 

«'l\.rt. As prim cil·as n(•m e<IÇÕes ·pa.ra o provimento das cadeims ereudas em 

virtud·e da n utorização con r e ri ·la poL· e::; ta le i, Quer no en.sino t3UPerio·1·, quer no 

ensino secundaria, t:;prão feitas pur concurso. 

1 . o Si a cadeira c.rcaela re.<ultar do dc"àobr.;,mento de ou tra j á ;ex isten,te, 

n ella se1â. pro\"iclo o substituto ela. l'C>•Peetiva secção, em respeito aos direitos adqui

r i cloo. 

§ 2 . 0 No caso ele va·ga do logar de substitu to a secção a que p-ertttncer a 

cadeira d e que t rn tn o paragrn pho anterior, ,;twá e lia prov-ida por coneut·so. 

Só a. p.rjm (\i 1·a ·Par t e, .portanto, •JJO::ifi'O cotki~de rn r }Jrejuclicacla. 

E n1 todo o casD, ;;.:- i .c:l·lg·Lu'nl req ue re r, farei a votação .por partes, para maior 

rcg uh1ricla cl.e. 

~Só ~ p-rhmr ira p·a•r.tc, ·portanto, posso con~icl(\rar 1prejudicada. 

Pon ho a votos a e m·enda. 

Os scn ho~res que a a:'}J1Jl'0Yam queiran1 ;·e Jc\rantar. (Pa1tsc1.) 

Foi a.pprovacla. 
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O Sr. Augusto de Freitas (pe :a Ol'de?n) - Pet,gunta ao Sr. J a mes 

...Da r y si S. Ex. pre~ta o seu a:po io á ·e menda 62. 

(0 Sr. J M ncs D 'II ':::Y ,.e.;•lXJncle q1ve\ sün, JJ01"q11/e u ~:V;J l.ia a o· ,~ t:ra,.') 

0 SR. :'\_UGUSTO DE F REITAS - P~rdão. 

Veja o Sr. Pres idente, ~ i é preciso h a ''e r um pu uco de orde m na v otação, 

tan1bem ê preciso {l UC o . ..; no::;;-()s votos :-:c harm,lnizem un:5 com o.utros . 

A C~umara j'á votnu um a me::l icla ge ral - o }l l'o\·imento nas ca de il~a s s erã. 

feito por c:on"""J rso, etc . 

O SR. JÃ..MF.S DARCY - ...\ITlll}li·a, .-\. Ca m.a ra acceitando a prim eira pôde acceitar 

a segu ncln, porque IB iliP lia; n1as são ·m an1i do~ os :dous syston1a.s. 

O SR. PALMEIRA 111JPPER cli% q u e n ã!o é a nq>Hação. é uma re; tricção. 

O Sr. P·ed ro Moacyr ( jJe la. or<lem ) pede a -pala.vra, não •Para j u&t ificar 

a C'ml'ncla ( h so) . mas pa 1·a concord ar C01.11 o S r. Presidente e mostrar que S. Ex. 

muito acer tada-mente :iu !~g·ou 1prcjudi!: ad.a a 1p1r il::n ei ra parte ·d·a Ct:n enda, considerando 

a pnrpo~ição con t ida na.; pri meh·as Hnha.,; da. emenda sob n . 62 como prejudica da 

pela fiiJl)I'OVHção da et11 c·n C~1 sob n. 58 . 

(Um. S1·. D epn f{t(lo saliente• q11e é qnestc?o d e r ecla.cçüo. ) 

O R. PEDRO ,:vJ:oAcYR re'pO·nde que não, e s im uma quesUi.o ele 1Jl'inc ipios. 

(\'!:ostra que ·ha cl uas •escolas q uanto ao prov imento ele cadeiras elo ma g hste rlo: 

un1a que adm!ttc o con c·un:;o," r a.àica l ; outra ~ que, Jllixta, ad mittc cn1 ·a;llg~uns casos 

o concu nso ele ti tu los c em outros o coucu rso el e pron<s . . . (il pa•·tes ,· stt88101TO.) 

O SR. I'nBSlDENTE ·pecle a attE-nção dos Srs. Deputados. 

O !:iR. I'EDRO "MOACYR su~ te ntà que a. a•p provação ela emenda sob o n. 58, por 

oub:as •palavra~, ·é .a. a·p,t)rovação -do c-:-eg u i.n.te : tocln-s as V'a.ga.s 'do malg·i·stcrio, na 

vi-gcncia da reform a. ·C! U L' s-e operar , serão :p rov id as p(}r n1 e'io de concurso, cxcluS·1-

riull e·n b'. 

(O f:-, ·. Ja m. es Dcl?'cy cleclarn qne s imt: mas ele t it nlos on ele 11rovM.) 

O SR. I'EDHO ~\10ACYR - Ora, a emenda n. 62 diz que, em c><;;o t aes c i:ae.s 

l~t!YI?-l'~L o concunw ele titllllos, c, quando c~üc nã•o se cl·ê r .have rá o concurs·o de 

1Pl'OV'U'S . !Logo, a emcncht n. 62 ·estatbe~ecc e .consr gra. os dous lrcgilncns . 

(Um S1". D cputMlo. ent e'lul e q1<e é com.o a eme?ul:c~ n. 5 8. ) 

Ü ::-;R. PEDRO J).10ACYR - A e'(ll1enda 11 . 15 lC' 011Sagrou Ulll SÓ r e.gi•I11 CI1. 

(0 S1·. Jamos D "1·cy: ncilo a~Joia.clo : C011JjQt·nw cLeclarc~çüo CX1Jressa. ·eLo cuu-t O?' eLe~ 
cmend1a_, es t a, CO'Il1.}J1'fhe?vrle os <lons reg'i1-m .. cns.) 

O ~R . Pe.oRo :::v.t:oACYR - Am•bo~ o rcgin1 ens f:ão red:i mens de co ncurso - u.n1 

é o elo con curso de pl'O;·as, outi'O é o de concurs o ele titules; o nu e foi ' •a .po~:lr o vado 
p c~tt Camara, na. cn1C"nd-a n.5S. foi o concurso de p rovas . 

·(O S1' . Ja•nte.~ Dct1'cy: ncio <LlJO ia.rlo; o 1J~"01Jrio cmt or ida. em.enda, a q'z~ &ln pm·

fJ1tn!,ei isto r7 <"la1·o1t q11 e nciv. H a rnnito .s o?Otro,< aqJcm·t es.) 

O SR. PEDJlO MOACYR - Lo-go, pRrece p r~juclicacla a prim eira parte da emenda 

n. 62, que faz concntTrr os clous regin1en~. (1lf 1ti t o bem,.) 
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·O Sr. •Palmeira Ri·pper (!JC!a o,~tem) p0n.sa (JU <' , de accôrdo com o modo 

por que foi e" tabc'rciJa a qul't<ão pelo i ll u;;lrc coi le;a. Sr . . -\ugu;;to de Frcl trus, 

positil,am entc fora m collocados <' 111 pl'l'fe ito 1~ d e ig ual dade o con curso de pl'ovas 

c o concurso de ti t u los. O nobre Deputado pel o Rio Gr ande do S ul, Sr. Pedro 

::\1oacyr, acab:-1. de fazer u ma p 2r rPita. c1i~tincÇ~l10 entre as diver sas esco~ás, da n do 

un~ prcfcrt"'ncia ao cor:cur.;o de pronts . outro~ no de ti tu·lo::'. O ora-dor é dos que 

acha.m q ue o unico concurso s e r io de valor é o de pro1·as. (llpoiCiclos; p·rote.•tos.) 

'8 ,fo i 1PCH' ·pc nsa•r fhS:'l im .que votnu pl'ln ·emenda ele :-;eu cot: cga D·r. A .. ugu.sto de 

Frcita.; . 

....-\1gor a, IPOI'êm . ao ser annunciaJ .-t a votação da emenda, o orador, em apa rte 

ao nobrr Deputa 1o Sr. Jame; Darcy . foi o p ri·mciro a di7.er C!UC a cmend" 62 

co1loca o concur~n de titulos (que. er ra ela o·u acC' rtadam en te, co nsidera in f c rior) 

rm SUJJCriori dacle el e con cl içõc>s qua·nto ao outro. V erifica, porém, com surpreza, 

qu e n Can1 fll'fl, ::;p.g·und o .a. declarnção do nobre Pl··es idente. approvou isto na 

e menda n . 62. 

!Não JSC co nforma a•bsolutam en tc co m tal ·ituação, e I>Or isto pediria á Mc ·a 

Qtte, pe:o nH"iO quC' ju l~.; n se mais r t>guhu· e mais normal, dêssc occasiãlQ a que a 

Ca-ma r-a ~e pronuneia:-·~l' fOl'Ol:l:ilH'"n t e r.~o brc este ponto particu !·ar, quando mai~ ·não 

fo>'sc, ,por' uma yerili ca çãu ela I'Otaçã.o. (Jl'Tnilo b em.) 

O Sr. Fe r re ira Braga (pe?a o r eZem) diz qur 1·ota cunt m a emenda sob 

n. 62 . r cspl' itando m es mo uma dc~i b e ração da Ca·mara: a roll· n d a sob n . 17, do 

Sr~ Cnrn ei ro dr nez0ndr,· ·mancl .::xa Sü!}) l)I'imit· il claf"Se elo ... :-;ub..;titutos, l'C'SlJC itn dos 

os .O.ireito.-. elos a•: tuaC's que ti\·c ~seul concurso, etc . 

A Camara, appro,·a·ndo a primeira pa r t a clu refer ida rn1 c nd.a , ·manif<.".;;tou-.:::e. 

pela s u perioridade' el o concUl\SO PI'OPI'iam cnte dito. :\festa« condições . acredit3 que. 

para mantrr cohrr encia, n Ca nH1ra cleYei·á t'Pj C' itar a etnend a snb n. 62 . 

O S•r . P1·esidente - .-\ .\• J r~a nã o t c· m s i não o int•·r, .. - ,. cll' apu·rar bem 

o pensam ento ela Cann1ta . 

O SU~Ssun·o. a: i ãx . . não *r'•2l' tn itte . cl:; t!IHl i :-; dns Y(':t.P..; , qu p t-'{' ouÇ.a , siqucr, o 

que d izem os Sr.<. Deputa clc-2. 

R ep ito a. exp :icação que d e i: a ·:-T i ncip i o. pa r <'CC U-nlc prC'j uclicacla a 1H'i n1eira 

pa•rtc da em end a ; em s cogu i d:t, dei a:-; rnzõe~ po r q ue illlUdara clt' cnodo el e p ensar . 

A C'n1 c: nda elo Sr. D cp utHdo .-\ugu:;to dr IFreHa-5 . HJl.PI'O\"'Hcla peln Cam·a.rn , diz : 

(< A S pr im ei•r H:..; n ().mCHÇÕ('3 opa r. :~ o prov iili e nto da~ cn clc il·a:' c r ea lc1s, en1 y irtude 

d a a.u torização confo: ida po r f'.sta IPL q urr .no C"nsino !SUperior. quer no cnf>'ino 

secun dado, SC'l'ào ft· itas por con eu 1·so . >) 

Nlão 56 nn t ecl1.ni ca geral :c omo 11n t ech ni c a cln pt·o j eC' tn . a expr essão - con 

c ur:;o - ab rHn g-r tantó o cl C' titulo ccn1o o ele IJ)I"O\'I'H. 

E ' o qu e c.O'n·stn ela~ propria s emrndas - concurso ·d e titulo:..:, conc urso ele 

provu . (Apoinclos.) 

N es ta"' condições, di...: ~(' c u .• '1 ~m e.cl i cla g('l:·al e t·a a exigenf'ia do con1 :urso; a 

cl ecisft..10 da CHnu1ra . exiginJo o con curso. não impo::;.sib ili ta clr moclo radical que 
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a n1 e:--c.na CJ..mara, rll'n tro elo concurso, dê p r cfcrencia ao d e t it ulos sobre o de 

llrOVHS1 OU YicC-VCI'S<l. 

Xão i•lli•IJOl' ta, poh, a dcci:;ão da Ccuna.ra., appl·o,·anclo ou r ejeitnn'Clo a emC'ncl a; 

PSta não (\.;;tú ·jl r ejucU. ada. 

Foi a I'Xll~ i cação q ue j ã. d ei, mas acredito que n·ãO terá sh1o ou,· illa pelos 

ccJ:eg,a~ . 

Pa•rn que nà\1 ha.!ja duvi·da, vou subm ctt~r ele novo a vot<>:s a en1enda n. 62 , 

(' que al iá s foi l"equerido a)e;o Sr. ID <lputad o Palmeira IRi pper. 

Di~:-:e que pnrin :t votos toda a emenda, salYo o ca.:;:;o ele ser po r nl·.:;uem soli 

ci t ada a vo t~ção lJ<l r cC'llaclfl ; co.mo n i·n.guccm solici·tou. 

O Sr. Nei v a (pelct 01·cle-m) pretende a~) en.a.,; d izer qu e acl mit tc que a en1enda 

.:-1o Sr. _-\._ugu . ..;;to de- Frc.i t as, j á au)lprov·ada en1 su a 1:1 parte, albran j a os Llous sy.-:; 

tcmas ·d e concurso - o de 1prova.':i e o de titu los . 

.Seja assim, .como rntencle o illu .. rrc 1e<rcLeL :\'a emenda ·n. 62, '[)a r a a qual 

S. -Ex . • pediu preferc111cia, entret.anto, clá-se p rimax ia f:i O concurso ele t itulus ~abre 

0 de lHO\TTa<'), c a prova ê que c.!lc ê.l·Sdim :;('Irá «o .provhncnto se fa r á tPOl' concu•r so 

de tLtulos, e só e>m [a1tct clest es, por concurso de lH'ova;;». 

Está vizivc•l na p1·cferencia - a tJ r et cr l'nc i ct Qlara o concu rso ele ·titulos. 

( Apoiado .~ .) 

Or a, o orndor c,rê nã'o ser is to o que quer a Camara. (A 1JOi,a·c~os e n eto a']Joia.

du,; lw. mtJilos a7Jart es. ). 

O que Jlensa querer a Oaqnara, ou antes, o que clla deve querer de .p.rcferencia 

é o concurso de provas e, na 1fa lta deste ou Bit11ultanem.11e,nte, o concur.so de 

t:tulos. U l7JOiados; pTo l estos.) 

... !.\... emenda ·diz: C( r_r a·nto para o Gymn asio Na~c ion a·l CO'm o 'nas escolas .S'llperiores, 

o pro,·imr.nto de •cadeiras se fa rá por concur'o rle titulos, e s6 em falta deste;;; 

por concur6o ele l>r•ova<S.i' 

Para i><to queria chamar a a ttcnção ela Oa•mara. (M111'1lto bem.; nm i.t o bem.) 

O S 1· . P r e s idente - Va<> -~e votar a emenda n . 62. E lia dá ela m.mente 

orcl•crcncia ao eoncu r«J ele titulos "(}bre o de prova·s e estabelece que, s6 na fal ta 

cltHlue"ll<>s, srrão e.;-ta.; a d mittidas. 

Fica. a ·Camara canhccendo o pen smncnto da emenda e •peGo aos -meus collegas 

o obsequio ele se manifJestarem . 

.Q., Srs . .Sccreta,rio.~ f a r - me-hão o obsequ io de verifiJca•r a votaçãO. ( P a1(.8a. ) 

Votaram á eRq ue.rda 3.8 .Sr~. Deputados e á di·reita 23 , total 61 . 

Queiram scn ln r-~c os que vota.ram a favo r , l evantan do-se os que votam contra . 
(Pausa.) 

Votaram a favor ela emrncla n. 62, 61 ,S.rs. Depu ta dos c contra 44. 

Verifi ca-se que não ha numcu-o c que ·mais Ul(na yez t eremos a V'O t a.ção inter 
l"Oillllida. 

LNão s ei •bem o qu e .hei de dizer aos colleg.a;; ausentes. F altam ·o ito ou dez 

dias para a tern1inação ·dos nossos trabalhos e os collegas, ou não dão num1cr.o, ou 

,·erm c se r ctiJ·am, ou, •es t ando no ccliCicio, nlão s e conse1·va:m no recinto. 
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Vae-~c fazer a chamada. 

Acredito qu.e h,a ja n a Casa nu•ne ro sufficientc e pedil'i a aos meus .collegas 

que rc.'-ponclcs:'\r m, a r:,n de pod01 'mo::: continua r com as votações. 

Es tan1os terminando. 

Proccder-sC' -hn á chan1ada. 

P ·roccdendo-se á cha.mada, ,·erifica .se t er em-se ausentado o-. ~· •·s. Ho.,sannah 

de Oliveira, Dunshee de Abrn·nch es, .'\..ffonso Co>·ta, Esmeraldino Bande ira. Perei ra 

de J_.~y ra. , L eão Ve1loso, Garc in ri!le~, Fróes da Cruz, Thenüstocles el e Altneida, 

Anthero !Botelho. Serzedel' o Çor rêa e Diogo Fortuna. 

O Sr. Presidente - Respondc·ra m á cha mad a 104 S 1·s . Deputado, , pelo 

que ,não .ba nunH~TO para ~c pJ·oseguir na Y·otação dati matc.rias C'll. ~ e rrncla;-;. 

SE SSÃO 1J 8 lU Dl!J D l!:ZE:.vFBTl.O 

E' annuncia-tla. a co n ti·lluaçà'o cht votação do pro j ee to n. 242 A, d u 1907 , qu~ 

a u toriza o Govewno a l'efo rn1ar o ens ino . .;ccundario e superior c promu,·er o dcsen

volvinlento e a d i ffusàb d o cn~ i no prirnario, de nccô rdo com as ba~P~ que estabeo!ece 

( 3• discussão). 

E' annuncinda a con tinuação da votação cht seguinte em enda ,.;ob n. 6~ · 

A' ·Jettra e, n. X.l, a l't. 1" : 

Subst itua-se ·Pido ·egutnte : <1 Tanto para o GYt~nnas i·o ~xa c ion a f :co.mo nas 

escolas aupcriores1 10 prov.,hm ento de cadeiraf.i se fará ·por concurso ele titu los, 

c só em falta destes, po r concul'so ele J>ro ,·as. 

§ 1. 0 .Para o Juagi:; t c-rio c-;ecuncla.rio o;:-; ti·tulos exi~ido::; ~ e rã o : 

a) <Iiploma ãe ba oh·arel ou douto•· po"· qua'lquer curso s u1perior ou de ba ch~•·c, 

em scien:cias e Icttrus; 

b) na fa: ta, ce rtidão ·de rxaan0 ele p!: .. ofe:.:sor perante a congrcgaç;I'o <lo Gymrt3·

s io Xac lonul (leito de aceórdo Cl'm o ·regula men to que fôr ex pecl idoJ , 

c ) cadel'netas contendo um Cllt'l'i·ott lu m vi tre ele pl'-ofessu r, v l ~aclo pe:o; de!c 

~ados fic:;;cacs d e ·ensino em cujas ci r cutnsc rüpções tiverem exerc ido o magisterio 

do ensino integ ra l; 

cO livro; scientificos e diclactieos ctue ti\·ore m pu·blica•d·o :;obre 11 mater ia da 

cadeira cuja r egcn•cia pretendn·m ; 

c) tirocin1o no ma g isotNIO particulRl' ou dos Estados. 

~ 2 . 0 P ara. o (· nsi no supcri.o r ~e rfLo os titulos inhercnte. ao re .~· fmcn da docrn ~ la 

li Vl'C. » 

O Sr. Jarn•es Darcy (polu. orclcm) cl iz que s usten tou ·hon lem que n e.menda 

n . 62, na sua pr ivneüra pal'rte, não e:-:tn\·a prejudicada pela \·otaçã0 tl a cn1cn rl a 

11. 58. 
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Ctmlo ti \'{~~c~ tlt.leJ IH·c.:t:.:.:-:sJdaJo de fa'lltd' e 111 v ri Ult:iro Ioga r <.: o s·ucccclC'ssecJl , na. 

tribuna, varias orado•:as, eprocu rou, pór meio le aparte--;, ex•plicar •p Or que •8S.'"5im 

en tcndin. 

E' prova \·eJ, todH ,.i.1, que a Ca marn não os ti\· e · .. ~e ouvido, tal o sussui'l'O que, 

no ml_(n~ntn, se fazi1-1 no reC'into. 

Yar:- clu r um 11. (:X·Tdicaç~o 1Hec1 a neste in~ tantr. 

A (1111rnda n. 62 rstabe~ecc, do t1l.eé t.no modo que o projccto dn Com-mi$são 

n. 11 , a. rr gr:t •.c e:ral para o provimento da cadei-ras qu(' vagarem, emquanto 

vigorar o JJI'Ojecto dP n·f<Jo:ITia. que se Yae converter c-1n lei , p-o r meio do concurso 

de titules, e -!-'0 Pln falla Crstes. por meio Ce cor.c u1·.:::n de prova~ . 

. \ PJnrnda do bonrado DC'putado pela •Ba,hia , o Sr. 4-\ugu..;to. dl' Freitas, era 

pooitiratlll'lltP uma C'l1lf'llda. C(UC'r 110 rpro j eC·tO, deVC"l'ia figu.Tal' nas di:;po.::;iÇÕCS tran.Si 

tOJias, 1porque o que ~- Ex . q ue ria, e-ra evitar que desta n~z ti(' fizcESC o que 

d (J outru e mui ta~ Vt'Zés ...-c t c,u1 feito, i.sto é, que o Governo tiv0ssc o arbítrio 

de fazer Uvrf'mêntc a." primeiras nomeaçõ~. 

Pnr isso~ clt.~ia. Jt rcn l'nda. n . 58 é r e . .;·trictiv•a , llf'SSC ·particul nr, em n•lnc;.~ão á 

emenda. n . 62, t tU C consigna a reg1'a. 

).Ja:-., ia pedH a Cn·maru que a votação de~ta •B ill l'nda fo:l,.;e feita por p a rtes, 

porq ue t'Ú daria o ~eu \"'Oto á primeira parte, -L', e m CH!-:iO al-gum, á ~cgunda, un1a 

vez que .... t• cv n .s irl t:>l'}1m titules prefl•ren~iaes, co mo, por exemplo, na Jettra a .. os 

diplom as de l.HH.:l ~a rel ou {loutor por qua·quc•r cur::-;o. :-:upcriol!', ou de bacharel cn1 

scicncia ou ~ettras, r. ~ó n;-t ra :.fn d ee-; tc~, certidão de exame ele p1·ofe:-:su r perante 

a Cnngn'.2açãu do Gymnasio ~ a-cionai, a que im·;:)Qrtaria em um prh·Hcgio inde

f~n~a\'L'i etu favor dos p01tadores de tHulos, o . .; quaes não trazcrn IH' tes a ceL·teza 

d e CLUP t·~td'o habilita "l o~, "'inão uma presumpç-ão, n1uilas v-:ezPs cedendo e 111 face da 

verdndt' contra ria. ( .1/ni.to bem.. ) 

::\' ão tem ti clu, clPY e affir.nuu-, neste projecto, n (•n·hu n~>t atti.tud a i•·rcd uctlvcL 

Ou\·iu hontrm cll' nu·ias bancadas e ·pe la VO% de diverso;; oradores levantar- se 

1rnt.~u~·nação forte no pJocPS. .... o que a en1enda n. h2 apresenta, dando preferencia ao 

concur:-:o de titulus t-iobrc o de 11Yrovas. 

Ora, o p 1 ojcc to não pre tende extin-gu ir o cont:ur:-;o de provas, antes estabelece 

utn :"''Y'ÜU11H mixto ele concu·rso ele títulos e ele prova!". 

O ·:•rnj ec to . na lettm e, n. 11, tem o seguinte di.-positi 1"0 : 

cf 'l"'anto no ·Gym·r~ n sio )Jucional, como nn!'i e:o;colns super in: L'S, o pro,·imento das 

cad~.:~i1·as S:f' fnrá JJOr con-curso de titulo5 ou de prov!ls, a j uizo ela congr{.'g·ação, 

cormboraclo pc:o Con,elho ele ln«tru:: ç'ão.n 

Declara, ~C'n1 n<'nhum emba ra ço, á CG'tmni~são r4u , bem meditando 'C con

tJ·untnntlo a cli.spo:=- içà'o qur- acaba de ·lêr ccc11 a que cons ta da emenda n. 62, uão tem 

a menur du vida <·m dize.!' que llt"'nhu~~:na questão raz dessa emenda, pois fica. n1an

tidn n•l p roj ec tn nC]uillo !]Ue foi n no>SO intuito CH•p ita l. 

Para t•vitar oppos·ição, para evi tar d - ~go5tns, para que o voto ela. 1Cac11ara 

rcpr.:s ... nte nf'~Fr- rnonwnto :1 corre-nte verclndC'il'llmPnte rlominan tc, que ê a que 

quer lll:llll01" os dous ~ystr•na" d~ concurso, mas não dá prefercn:cia a um sobre 

o outro, c antes cntr(.llgn a que-5l'ão ao juizo da congregaç.ão, declara lisamcnte, 
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que s~nclo ele modo ·r z cl ioca l infcn ·o á s eg un da pa-rte ela emenda c não importando 

a rejcit;: &10 da primeira o ~acrificio do .projccto, o .mais Simples é yotnr con tra a 

emenda , ficando as.<im <1 ~ pé o qut> c<tá na letb:a o n. X l, do pi'Ojcc to. 

O SR. XEIVA - l sto h onra m11ito a V. Ex.. (A)lniaclos: m u.ito bem.) 

Submettida a votoR, ê rejdtacla a em en da n, 62 . 

São em segu ida submct tidas a votos Ç,! rejeitadas as rmendas ns. 59 c 60 . 

São cs uc~te:.;s iva.m c-n te postas a votos e rejeitad as as <~m c-nclu ns . 61 a 67. 

O Sr. Presidente -.\ em en da n. 68 está iru:· lukhl, por engano; já foi 

. rejeitad a, ê a emenda n. 2 . 

Posta a votos, ê r ej itada a m~n d a n . 69. 

•E' annuncia da " votação ela se;;u ·inte em~nda sob o n 70 : 

Ao tex·to princir; a 1 d>t lrttra f do projecto: 

O.nde se lê : <cl!ul ·Cons('l•ho d~ Instru cç:ão '> , diga - se : uma Junta .Adn1ini~tra tb·a 

elo Ensin o. 

SL1Jppriman1-Se as ,pa:avr a.'-5- : E .:: cola de )1,inas de ÜUJ'O Pre to. 

Accres-centc-se depois das pal n V~t ·as '<Gy mnasio ):aciona ~)) . o eguinte: nã o 

podendo os individuas que s0rvirem llês:-i C hiennio ser rrele itos .para o bicnn1o 

seg>Uinte. 

O Sr. Jam·es Darcy pede a di V'isão da em enda em duas opa•r.tes, .scmlo a 

p rim eira a té onde se <liz "''Escola de Minas de Ou-ro P.reto>J, e a segunda ch1hi c-rn 

deante. 

Dá o seu vo·to contrari o .ã, prim·C!·Í I'rt parte :la e-menda: llá seu V'Oto favoravel 

t\. ::;c.gunda, que mMlcla mc- orescentar á lcttra f do projccto o .':i<Cguintc cli..;po8itivo: 

«n ão podendo os inclividu os que ser virem ne~se bicnnio ser reele itos pa.ra o bienn•io 

segu int~>l . s;,•o len tes d as fa c uldad e, c entende q ue não el evem ser s ubt ralüdos ele 

seus tl':l 1bnl ho reg ulares po'r ~nui s de dous annos . 

. P osta a vo-to. ·por pa·rtc.< a em~nda n . 70 , é rejeitada a. «.eguin•te primdra 

pan~te . 

:\o t exto J>r incipal da lettra f elo pf'o jecto : 

.Onde se lê «u m Conselho ele ·lnstrucção>l, di·ga-se: um a J unta Acl.mini.;trati\' a. 

d o Ens inu. 
1Suppt~imam-se as pa1avras «Esco' a de 0.1inas de Ou rl) PrctOll. 

Po;; ta a vo tos a seguinte segunda parte, ê a.pp ro \·a da: 

Accr0sccntr-se clepo!s das pa ~·nvra$ «Gymnasio r~acionaln, o seguin te: r..ão 

podendo os indi vidu o;;; que .. cr,·irem nesse biennio >'er r~elc i tos ·para o biennio 

::;eguintc. 

·E' cons ickra chl lp•r ej u d i cada a p-ri.m~ka •parte da emenda n. 71 pela r~j <-ição ela 

em.endn n . 70. 

A ,,,gurotla r,ar · t~ da em <:nda ~ r~j~itada . 

. Emenda n. 72. P r ejudicada por qu e foi approYacla n segunda part e da 

e menda Jl. 70. 

Eméncla ns. 73 , 7 -J e 75. tRej eitacla~. 

Emenda n . 76, •P'rimeiora parte. R ej eitada. 
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O S r . Presidente - A s<'gund>t -!}arte tê t·e.petiçao de ouotra emenda j á 

-de. illicla pela Ca·ma ra. por engano do Relator figura no in1presso . 

Emenda n. 7 7 . 

E:sta em~nda. não ttm Tazão ele ser; é a emen cbt n. 2, que j â. fo i deciclida 

pela Camara ; é outro en·gano elo parece !'. 

En1rnUas ns. 7~, 79 e 80. nrjeita da~. 

•E ' annunciada a votação ela (llmC'ncla n. l. 

O Sr. Pedro Moacyr <liz que é a•bso!ut.amen.te por e,;:· a emenda, que 

considera uma medida "alutar e indü;pen,avel. E' .;Hbido qu.e, na auasi totalidade 

dos no:-:soo cur.fos: ~uperio•1es, os le11'tes :nâ!o levam O:' p rogratnmas até ao fi m ; não 

CUinpretn eS-"C'S prog ran-:n1a:-: . 

(0 SI'. Meclei1'0s e rl!b "quel'q1te u[.,scrva C1lL (l.l)(L!' / e qnc na Fo-cnlclo·<Lo de il'Iedi

Ci11ct Zen te houve) o wnno pasSO!cto. que !leu ?ttn só pon.tu. 1 

A:1g uns ha que ?hegam até á m etade. E' necc,,;Urio estabale er uma qualquer 

cotnminaç.fl}o. I~' pc~..- i\-c1 que o re-g-ulamento não cog ite disso, por qualquer c ircu m 

"tancia, mas é indispcn<'avel que se tome 'Clesde jti. uma .providencia como •base pa·ra a 

1·e f Ol'llln q u0 o Go\·erno v :.1e executar. 

1E ' L'4!IHl m erli({a altRmf'\n t P HIOT"alizadorH, ta!Yez a unica que consiga H effeeti

\'idacle dO 0ll~ino jlOl' ·}1HI ir' 1.~ll IU H!gbt('lil/. 

O S r. Jam•es Darcy convéJII em que um elo" male-s .do nosso cnsi!no nctual 

•1csu lta do ·facto dos IJI'Ofesson•,, não darem .. con1o cl e\·eriam, cu mp·ricl asmcnte pre 

ll'cções :-:obre todo o .p,rog.ra nHnfl. 

O proj cc to não s~ csquPccu el e me:licla que procurasse attenuar aos males 

desta situaçã'o, sl acaso e.1<1 cont inu assr, cstflbc1ecenclo Que os exavn cs serão fe i tos 

sobre tod.a a maten~ . 

O que receia, :s i a Camara. appro,·ar es ta e-menda, t! que se prolO;nguem as 

aulas durante o pe-Iiodo ele fêrin~, 1J0l'iodo em ctue :-:e fazem o.::; cxu,mes, dando isto 

·loga t· a uma. granrfe -balburdia r maior a"tlanc: bia para o .ensino. 

_-\l é tn dit--""SO OH estudant(':-; v i rhH!11 a f icar prh·aclos~ secn culpa, elo n :pouso que 

lhes -é nece . ...;tiario e seria ncccss.a.ri.o p ro videnciar .;ob-re a 110va época de exames, 

IJ.Uílndo o [>I'Ojcc to esta ·bcl~ce uma só; são os '111oti\·o.~ por qu e n•1lo · a ceei ta a 

.e m enct<:1. 

O projecto Jlf OCuJ·a, nos clcl'ldof! tcr.rno;;. corri.;; ir o mal ct e~;ta . ltuação ano 

mala. 

O S r . . Mede irGs e Albuquerque - ~em fazer queBtau ele éousa ne

n!lUllla, n'ão lhe parece qu e nc . ...:ta emenda haja o perigo que un1 i-Ilustre -l'O llega 

julgou vêr. 

En1 ,prt·ie.nciro l og·::n·, é un1n qul:'..;tão ele f acto: c·~sa (l l~lposição exh~te :no regu

ln•n<'nto municipal dt' i11stn.1cç~úl: ha sete annos que é exccu tadn
1 

pot·tanto! pócle -sc 

f azer. 
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O nue se dá no ma~isterio ~U iJ~rüH e no magi:-:t<.•rio do GyJnnasio Xacional 

é que, mu l ta.::; \'C'Zc::;, us pro f e snre~ fa7t''" pro·g·:·a m mns •!ue ~ão v~rd:.dPiras exhi

biçõC's de erud ição, qut" eHe~ 8ão os primeiro.~ a ~t·ntir que não l'odrt11 executar. 

Ai11da ha po uco disse em aparte c ag ra n repete: .'\o_ Fa.:ultl ;H.lc de :\ledi~Jua, 

o ::tnno pas.:ado, ca.de ira houve C' lll qua se dt'U t:tH ponto! 

Este anno, um •pon t o ! L\1Hthelll aticam('n t e, u m .ponto. 

( u Sr. Jame.-.; 1Jran:y cllz" em (f~Jart·e" qne clCVl ha1:er nu n !}1da.mt::nto 1JC'n..Crs 

dir:cí.?Jihwn:.~ JHLra o~ JJrofc.~:J . .._o,·r.~ que nfio Clt.1n1Jri•n:-m os JJ1'0g1"CMH ma.~.) 

O que l1a no rf\gula·mento é uma cou~u m ulto commn a . 

(O Sr. Jame., Darcy clis que l!cLO jcrli:c• 'eLo cwtuat r~gula.mcnto . ) 

l-1u um a':"tigo que diz qtw o prorc sor é olrigado a clar tocln H rnntc2~i..t do 

p rogra m mn c ha u·m outro a r t igo qu e Hz q ue, quando f'llC n ãu tivrr dado to::la 

a m atc r iH do p·rOgra m tna . SÓ haV('rá C'XilJHC dO que cfe tivct• lec~ ionn<to. 

O que ~e pr·~·tanllp é i:..;to : que o profe:)Sor cumprc1 o programma ho:Hh ... tn·nn~nte 

e q ur não ~?: façam cnai JXOgi'HlT:n1 a~ pa ra inglcz vêr, programmns que não ~~.., 

~xecu ta m. (,1Lnl l o bem.) 

O Sr. Germano Hasslocher C pela ordem) acha que a enwnda nao co•·

rig irâ, C'm caso alg·um, o mal q ue se preten (l e corr igir. 

é pos. i1·e1 haver um rcmedio que obr igue o> lentes a leccionarem durant 

o período das fér·ia~, é jlrC"fe-rive~ l't.npregar n1eios QUL' os obriguf'm a leccionar 

d u ra n tP o pei~iodo csco~n r . 

D izer lJUf' o ~e-ntt• st'l'â. o.brtgadn a leccionar durante o periodo elas féria.s 

aquil!o que plh' não · c.cionou dura ntc o p ':i orlo rt'g·uia 111Pn t'lr é clcixat· a e . ..:st's 

tn e-;mo lentes a faculdade de r-crt"lll re:.axa.dos durantt• a:::: féria ... , cctno o fu1·am 

durante o per íodo regulamentai". 

E pergunta: Ei cll~. {]u•·ant~ o pe r íodo das féria" não 

c fará'! 

0:; mcnlnos qu e' .·ao obdg.: t clos a ir â.s aulas l odo~ o dias, que e . ..:tclo á dic:-:

JJOSição do prole.-·:So r, a.final é qu.e serão cn~._~·Ug.ados, pnt·qu~, no pcriocto en1 que 

a prupri"'a naturcj-a rccla·ma de .. ~can·w, no periodo do estio, em (!UI' a~ crianç<lS 

.prec isam ele :;-c rl!fazcl' ele forç~1 s phy~icas , se:"ão obrigada~ a ir ouv·ir lições que 

96 lC'nte~ não den:m dura nte o pt•riodo regu acnrntar. 

CJ que ~L deve .é não tolcnll' , CO·mo até uqui, que os profe.s·orcs crmsumnnt 

o r;cu te mpo Cr nula na aua clin i n :pft t'tic u lar, ou em a~umptos Cllle os cHstra

h is~<<'m da sua cao: I'Pi •·a. C A po iaclos.) 

1Foi e<tudante das Facu!clatlcs de Dil·eito ele S . Paulo e R('-Cif<', no tem!Pn do 

Jn1.perio, e pó~e H:-:!'=(".~ura r que Pra rariHsin1o os lcnh-.~ cleixarccn tlc dar as ~uns 

lições, lt4'to Fimple$·nlt'nt(' porque .e1les -comr-çavat~n por ter uma elt~\·ada con"'CiPncia 

da sua rc.·ponsclbi:i chtde moral e procuravam faZlW-se vulPr a0o:-; n.hos do~ seu 

alumno<. sobr<'tudo, ~elo cumprim<>nto dos seus devel'PS. (11poiatlo8. ) 

Acl1a que qua n ~J o !'le estabclccN· u n1 regin1cn se ri o sem tolcranrls::;. SC\m ~(J r1 •• 

cc~ ões, s~m trnnsig-encia;0;, etn que f:C chamem â re:-;pon:õ:abilidnd .... 0 _.:; prni ~ore.." 

rcmis..;;;os, ·hH de ~c t er um ensino cffcctivo, .como já se tc\·e nnii g-ernçõos passada~ , 
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cnlbOra não R-obrecarrcgaclo com sciencias de nomes tão arrcvezndos, ensino qul! 

prer>arou admiraYei" homens publi.c o~, em todas as esp.hcras de actividade em. 

n o;so ·paiz. 
:m· contra a emenda . (Muito "bC1n; m~<ito bem.J 

Pos-ta a voto., , é ·rejci ta da a emenda 81. 

Emenda n. 82 : 

O Sr. José Carlos (pe l a OTCLem) di:a que o seu lllus-tre collega, Sr. Af[onso· 

Costa, retlrou-~e do recinto <pa,ta a bibliotheca. Ügeira-mente lncommodado, e N•

carr-egou-o clr·. Sl"Tldo pennitt ido pelo Rcgim~nto, pedir que consu lte a Casa et 

consente na r etirada destn emenda c na de todas as outras assigna-das pelo rnc~m o

Sr. Deputado. 

-o SR. PRESID,~NTE A 1Mesa 11ão .pôde du vidar ela as.;;everaçà'o feita pe!tJ. 

St·. D eiJu.tado José Ca·rlo<". 

ISó o autor póle 1JCdit· a retira da ·de emendas; mas, S. Ex. •c declara auto-

rlzado ... 

O SR. JOSÉ CARLOS cllz que s im; o no•bre Deputado pediu- lh e q ue req ueress-e 

a retirada d>1 s Sl.Hls emen da;; e que, caso isso nã!o fosse permittido p-elo il1cgi mento. 

fn:-:~c -cha.maLu á bibHotheca, ,pa·rn então v-i·r , a inda 1ncsmo doente: pedi r a r etirada 

das suas emcn rl a 

O Sr. P r esidente - A a lJ.egação ·de •no'Jestia convence a é\1esn. 

No e..ntanto. a Camat·a resolverá, como entcndot·. 

Po<:>ta a voto>, ·é concedida a retira•da da emenda 82 . 

Sll.o SUC·C~S;j,·amente postas a. VOtOS e rej eitadas US em enda" n,;. 8~, 84, 85-

86, .-87, 88 c 83 . 

São ap provn cl as as emenda s 90, 91 c 9~. 

En1cnda !!3. 

O Sr. Jam es Darcy (pe l-a onle11•) - O projec to e&labelecc, co mo con dição

de Yltal!cledade para os lt"ntes, que -ellcs tenham exercício d ut·ante 10 annos. 

E' a lcttra E, n . 8 : «Será estabeleddo, como concliÇ[to inclispensa,vel .pa ra. 

a Yltalicicda·de elos •lentes, a d-emonstraçã:o da capacidade, gosto e de,.-otamc nto: 

ao ma·glsterio, apurados -mediante pa recer da congregaÇão e elo Consel•ho Su perior de.· 

Instru:cç'ií.o após um ·estag io de 10 annOS. b 

A cmlenl1:t anandn d iminui,r o llrazo para n metade. 

E' ço:n tra rio á emenda c francamente favoravc! á dis.posição elo projcctu. 

Na ·Cam a.ra tccm s ido constantes e inequ ívocas as manifes tações de varios col 

h-gns., J~evclnncl o o desmantclarnento do ensin o, clevido, cn1 grande p.arte, a o descaso

elo" lente.; . 

l!P uma tTLstl' \nerdad~! mas un1á co usa vC~!"ificada, que a vitalic iedade . . ! 

Referin-do-se aparte,: elo Sr. Ferreira Braga pc-cl·e cue S. Ex. tenha a bondade 

ele ouvil-o, pois nào e<"tá tratando de, pe rsonalidades. E' uma triste verdade t1u e

n coragem d a homens publicas, que devem t er, manda dizer da br:ibuna . . .. 
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(O S1·. Ca /ogeras cli.z, em aw•rte, que a cr~çp elo en.simo é, em grande 1Utrte,. 

ele viela á crise elo JJroJe.<so?·e,,.) 

E' sa•bido que a vitaliciedade concedida, clesd<.> logo, ao lent~, ao entrar elle 

no exercicio da sua cadeira .. . 

(0 S>'. 1'a1oi8 ele Cet•fro obsc.rva qtw na. AUemcmha as.,.;,n .,e J)rocecle. ) 

2'Jão estâ tratando do ensino na A.Jlen1a·nha, ma;-; elo ensino no Brazil; ne1n 

as clua situações podem ser ccmparadas, quando ha cl ifferenças capitaes. 

E' uma verdad<.\ ia dizendo, que a vitaliciedade concedida aos lentes, logo após 

a posse dos re;;pect ivos cargos, dá-lhes, não o incen tivo qu e elles devem ter constan

t mente pa1·a seretn bons lente~, para ensi·na rem con1 sa,b'edoria c com alma, com 

vontade e com fé, mas a•limenta a <preguiça, a falta de estimulo, o de alento, hot·

J'!V'E>is n!ll' que nos devor a m a todo~ nós, os bra~ilel·ros, qu e ' 'endo o <fu turo garaJ1-

tido, pouco cuidamo" elo .c umprimento severo dos deveres . E dil-o muito proposital

mente aqui, porque quaesquer- que sejam as nos-5as funcções, sã'o antes raros os 

qu.e teem intuiçà'o do exacto <:umprim en to dos deveres elo que C<n .gra!1'de numero. 

(AjJO-i.ctclo:; . ) 

Eis o motin> r or que, obedecendo á orientação de uma corrente immensa 

de opinião que 'e teflecte com bri:ho no lino pecente do Sr. Pinheiro Guimarães, 

~ fa.vora vel ao proj ecto que ma·nda con.cedet· vitaliciedade ao lcn te sómen te depoh; 

de dez anno", a•p umdo; o zelo e a proficiencia pela t'cspec tivtt ~on-gTeg-ação. (Jlnil"o 

bem.) 

O Sr. Ferreira Braga (1Jela orclem) j uetiftca.ndo o a~Jarte que cll' ll ao 

seu prec;aro amigo e collega Sr. Ja•mes Darcy, d iz que entre as causas da cleca

d<encia do cn~ino não podem ser -que: ida . a.s continuas co:nccssõe:; feitus pelo 

Con.g•t esso ·aos alumnos elas escolas superiores e elos institutos el e ensi no secut; _ 

ela rio. 

Limita-t:c, para mostrar a que JJOnto foram e6'Sas concc~sões, a citar o que 

se deu na E scola Polytech nica, ond•e, até ha pouco tempu, ·havia um alt:mno e~tL 

clando por tres rcgu lan1cnto d iversos e ainda hoje cxisterm alguns que faz atr. o 

E<j,u cu rFo pelo regul~menoto cl•e 1874. 

Esta t;ituaçà'o foi ·creada em 1:onsequencla de resoluções do Pode~: L c-g isla t i\"<. 

que, repete, tem influiclo considersvclmcnte •para aggr~tvar os ma res que c notam 

no ensino officia I. 

Era o que tinl ,a a d izer. 

O Sr. Augusto de Freitas !1;eiCt o?'l'lem ) ouviu a pa:avo:a do illustre leacle-r . 

com baten•do a emenda que reduz a cinco am1os o periodo de tClmpo nece<>><ario para 

:. conquista ele vita.Jiciedacle. 

Não sabe si a vita:icieclade con;cedida ao lente que a adquire por provas dP 

concurso ou por qual·quer titulo, que exh>i•biu no momento dado tudo l'juanto lhe era 

ex igido, que teve un1 julg-an1C'Tl to dado por Ulna congreg·açã.o, ,p1~1o Conse~ho Geral 

de Instrucção. apoiado tucl{) isto pelo critet'io do :Ministro; não ~n.bc si e.<ta \ibt

licied.a.cle ·dada ao lente é um mal , como parece ao nobi'B Deputado. 
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S. r:x. n!lud~ yagamente á decaàencia dO ens ino, elcl"ielo no t·umo r Ya go elo 

abaJfclnno do.s ;ent s da sua cadeira. 

( ú Sr. Jmme~ Da:r c'!J, em <.d11ll1 'tb, cl 1\? qttt.. é r um 01 v.o.[J6J em grande pm·te tra 

ziclo pel a z;o/avr a de S . Ex., 11(1 (~li~CtiSSâo (/(1 l'e/OI'IIb(l ào Cll8 il~o qnanao pnnlw o dedo 

" " faricla.) 
Si o ncbrt-' Deputa.d o quiZ(':~SC au jar o :->eu voto pe'as paiavTa.S que aq ui pro-

feriu por o ccHSi~to da clk;;cussã'o da reforrn a. elo ensino no tocante a este pon to , a 

attitud~ dO nobre Deputado c<•via 'L't' t'\'identem ente outra que não a que teve. 

E VHld mosbrar por que. 

Logic o t.. erbt e1i mi na r a cH"'PO:'\ iÇão dn projecto e não rcg:istrar a em cnCa tal 

con: ' e tã. 
O nobre De,: uta clo CJU'(\ 1' a in\·c:üiclura do professor no Sl'U cargo pclcls p !·ovas 

dad 3 ~-: no concur~<>. 

Até a-hi S. Ex. a.: ha que a. c~paci darl e -es t á perfei tamen te demonstrada pa;a 

qu e se po.;;sa par ingrc so na faculdade. 

Ma", elahi mn dcante diz o nobre Deputado: pa-ra que pOstia ellc .goza r da 

vital ici<'eladc é nr-cessaria que depois de um periodo de dez annos sej a. el'le de 

nov·o ju rgado por c-5tia me~ma conoTegação, que venha dizer, depois ele de :orridó 

e.<sc ·IH•!.SO de tem po, •e hm a capacida·de que revelou ha dez ann os a·trás ... 

(O S1·. J<Mn es D{l.!·cy c/.iz, em C<JJa.l· t e, qno ele fac I o ncío ha j"i.?J ma·i-s commet cnt e 

tlo qne a cong1·egaçcio pa•·a d ize1· .s i o ren t e foi Ot< ntio c1tm.pn1clol· cl,os set<S ele

vere. ~.) 

. .. c se t •' m desompen hado .. em apt idão, zelo e assiduirlade as fun cções de 

seu t•a rgo. 

Crê que foi a"sim que o nob t·e Deputado pôz a r:uc,;tão. Não ê exacto? 

(O S1·. J cmws Dc~rcy 1'CS1JOncle affirm·ct~ ivamente.) 

Hacioci nt\ntos co m va.gar. 

Hok as congr<'gaçõc~ estão compo.;;tas ele !•entes vituli cios. 

Vita ' icios são os cnthedraticos e os su bs·ti tutos até Que sejam })J"Ovielos amanhi'L 

tJL>lO cli1·eito de- a;c·ce.sso nas cadcit"ft-s que vagarcr~m. 

(O Sr. Ja mes Dm·cy ob861'1:a., em CNJ<I1'1e, que n ega a 11./li.na ajjinnatit• a.) 

.\dmitte a opin ià'o do n~brc De-putado que \' ital icios 'ão o-~ sub.~ti tutos que 

aman hã sct•ão }>rovi•do ~por pt·oyas de concurso ou d e no vo titutlo nas· .:acl eiras 

::\'las. vitalicios são uns c outro:;. Serão hoje em utn ·cer to n um:e:ro de annos, 

rs' eS ,· italicio' que irão ju lgar da conYeniencia ou da just iça ele se conceder a 

\'ltalt c i ~d aile aos futuros lenbes para entra-r~m el e agora em dean te. i'<ão estamos 

le~islnndo .para o dia de h'Oje, mas, sim , para o dia de a manhí't'. 

Depois ele um certo tempo, a congregação C-'UWá composta de incliv icluos que 

não contarão com .a. g1H·antia ela v it a iicicdadc, e esses que não contarem com a 

garantia ela v ita liciedade i.rao \11otal' em .ra~:or de outros que en traram primeiro 

I]UC e!lcs, irão conceder a vitu:iciecl ade a !•e ntes ele 10 anno•, ou incl ivi-duos ctu e 
.ten.ha~m Kinco anno..s ele n1Bgistetr io, .S('Igun clo a emenda. 

E' um comm ercio illicito que .;c pretend e cr ea r deste modo. 
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Para a congrC'gHÇ~l'O não haverá ju .;; tic;;a, pot·que cada utu de sc'Js n1embro.c:: 

receberá amanhã a paga p.elo voto que deu hoje. 

(O S1·. James D·a•rcy cl1~ qne entcio ncco é ma i~ 1JOSsi.1;eJ ta.ze1· consa ctlgwna em 

21ról c~o ensino.) 

•Si o nabrc DC";:J utado es tabC':cccsse um out1 Ó tr1bunal que não a can;;;Tegação 

para. julga•r da con\·cn iencia ou da j usti.ça ele conceder a vitali ::- ieda.dc aOe; lentes, 

ta~vcz &'>•tiYes:·e ..,.d<' accôr do cem S. ·EX. iM.a~R: dar a congregações o direito de j u.Jgar 

da vital icic<lnde, pocl cndo -cada um os SC'us n1C1111bros •receber amanhã a paga dos 

sen,iços que tenha pre.<•tado hoje, comprl'hende-se que isto nã'o oé serio. 

(O SI". Ja·•1•e8 Darcy acha, qn·e ncio se chegcwá. a e.,tch cbegracla.ção.) 

.O SR. .-\ UGUSTO DE FRE ITAS - Ad.mira-ee que o nobre Deputado que ê tão 

escrupuloso nas 'Provas de concur.~ o, pe~a deg·radação que f\ ahi rpos~a advir, n.ão 

receio essa outra degradação. 

Mcclit~ bem o nobre D~~.utado sob1·e toste pon.to '<' ,·eja ""· após 10 annos de 

ex crcicio nur.11a con-gre-gação. haja •lente que se:a capaz de dizer para o seu a migo, 

qu.c n,ão está nos casos de continua1r n o CHl'·g·o. 

Precisamos ju l.gar os ,hcrnens como o~ ho mens· .são. Si a Camara quer fazer 

isto para fig·urnr como causa .bo,nita -c tn u~na vHrine, está no seu direito; mas f'C 

quc;r <l€Scer á esscn eia d·a · cousas e estud·a.r a natu·reza hu·mana, tal como cl•la é, 

confessemos então .francam en te~ es-ta d·WJ}QSição é in1'isoria., in ef[icaz c sem res u l

tado,~ QJL'a ti co,;. ( IVIni-to be1n.) 

O Sr. Pedro .Moacyr (pele• o••tle-m) - Cr·ê que se trata da emenda n. 93. 

Nesta emenda . o 1pro j ecto e>tabe•lece o prazo ·de 10 anno" depoi.' elO qua l se acharia 

então a~segurado o direito el-e v ita.lic ieaadc para o proü"&~o r. 

(o S?'. Esme?'Ul rli•r:o Bar~;cl,e :,ra OlJf;:CI"VCf que CO'In H IH (I 'I"C.Sfricçc1o ao jni:~o da, 

congregaçcio.) 

·lVl as o rproj ecto di,z ia que satisfe·ita C$ta restriccão, isto ·ê, a apreciaçà'o da 

congre.;ação pe lo ConRelh() Su';)erior de In>trucção, ficat·á aeseguraclo u d ireito de 

vita;i-cicclade do l~nt•e ar.:ós 10 annos de cum]~rimerito honesto de seus deveres .1)1'0 -

'f issionaes. 

Vê at:õsi·lll nu m:t ct' rbt li·n ht1· do par,cce1· ela Comm~s~ão: <<A Comn1i~são acceita 

a emenda.n 

A t!nenda (Jl,lel' qu~ se J'Cd uza o p-razo de 10 annos para 5. ;c onforme a cabou 

d~ o.b.serva r o nobre le ncbe-r do p·rojecto. 
/ 

(O S1·. Jamos Da•r cy cliz que S. E.x. 11órle cU..:eT á. V()(lt t a.rle : «leadcn> elo pro,ier:tc. 

ou ele O'wtro Q'i.tCL i (J1 t N' cmusrf.) · 

Está -dizendo, sinP h·a·, qu e S. Ex. ê o l ea.cle r do ]nojecto. 

(O Sr. Jnme.s DCt?'C'lJ clli1t q•ne /a.ilotL com i.ntoira bonhomia.) 

Está .fa!lflndo t:111nbem do n1e:.·t11 0 mo ::l o . E semp1e que trata ou se dirige

á ·pe.osoH d<' S. Ex .. a n1a bonllrmia é justHicada , é até indispensavel . 

Mas S. Ex., qu·c é o lecul.er elo 11·r o.iecto. e.;tá mntan clo a criança; e'tá indo 

contra n Co mmi~tSüo. 
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A CommiS<'>ão por unani.;üdade ac:,eita es ta emenda de verdadeiro t empera 

mento â severidade da lettl-a do I>rojecto. O p-rojecto era severo, incom"cniente e 

feroz; es tabelecia o pra zo de 10 annos, prazo que depois foi r eduz ido para d nco, 

qu'e a Commissào achou tão razoayel f!U>C' acce itou . . . 

(0 S1·. ~nnano Has<swcher cN.z qne nã-o h a ml.biS Con>mi.>scio ; a Cv nMnb.sSci\0' 

clisof1; ett-s~.) 

O nobre 'D-eputado d iz que a Comom i·ssão se dissolve u. ·)lão sabe d isso. 

(O Sr. Gern•cmo Haso lochm· obs<1rva. que S. Ex. d-isse i·sso a.qui,) 

Levantou aqui uma duvida a esse respeito; exerceu o seu cli·reito ele cr itica . 

(.·lp<II'I Ol.) 

Pan~ce in'JpO~-iv c 1, mas nà'o tem a racil ida•le de pron u nc ia r q uatro pa.lav ra.s 

s ~m r eceber immecliatamente 20 a•pa·r te<>. 

(0 '>'. Jo.>é Ccl?':os cliz, em• a.pc<>•t e, que S. Ex. é tcl.o aMr cthc-tr t e!) (Riso.) 

C\ •ão é mals do qJc S Ex., q ue é a [J'I'Cat att,1·action. ( R iSo.) 

Diz.ia: a Commi:-·<"l'ãO l:i.."d uziu o p 1·azo de 10 annos ' para cin. o : acccitou, pois, 

em principie . .. 

(O s1·. Ja.?nes D rwrcy nz q?•e •Ont e mwiUo ncio poàe1' aocedtar, c· 1JO r isso ?n(JJlvi 

jcs l oH c1 su.a OjJin·irlo . ) 

. . . as razões J)l'Oeedentes claquelles que são ·con trar ias ao es tabelecimento de 

tão dil a tado prazo par·a assegunw a vitalicieda'de que, aliás, ·deve Ucar garantida 

ta urbcm, I]JO rquc a vita.Jiciedadc ... 

(O &1·. J<l?nes Da>'C?J cliz qne a vi/l.ctlioiedad'e "elo é feit,a en• bem ao jhunocio 

na·rio, mas d et•c ser· c/hrcLa cw fttnccio?uwi.o em bem ela soc iedade.) 

Es•a é a min-ha •velha doutrina que está r efu tada. A vitUJlicicdade não é .p re

dicamcnto tlo cargo, mas pred icamento pessoal, tanto c ue acom pnnha o in-d iv'iduo 

de ca 1·go a ca rgo. T a nto a ssim é, que rcllat>vamente aos offieio ele jootiça, por 

ex~nplo, quando por lei se extinguiram car.g·os, o fu ncc ionario que o occupava 

iicava sendo v1talicio para tpasFar Jla ra outro ca·l'g;o. 

(O S'l'. Jame8 Dcwcy acha qtte na<l.a <&i.sso clest1'Ó e o q11;e cl i.s>sc. ) 

A doutrina que o nobre D'eputado su ··tenta é .condemna·cla. 

(0 .S1·. Ja nws Da.·cy d iz q1•e 11i:õo é conde nvM~:la, ab so•l ttta ment e; é <lotot l"ifna; 

r<tdO>W!.) 

(O S1·. Germano Has;slochel' observa qne estamos jazenc:lo dlilr c i1o novo.) 

O nobr·e Deputado d iz que fazemos direito novo ; m as o direito que existe é 

a juri,o; pr·udenci;L dos nossos tribunacs, que •pode'" enar e S . Ex. estar acertado. 

( O s ... Jame;s DaTcy diz q11o 1•c'i'o e1Tarcon; VCL?'i<:t>·am. ) 

)16.> todos va riamos. O que é verdade é' que •prefere variar com os tri·bunaes 
a vari·ar com as assembléa . . 

(O Sr. 1Ta!Ois 'ele C·c,S<tro cUz q ne a•segtw·am a or t hocLoxi.ct -cl-ct lei., q1W•nto áe, 

ins l ' 'ucções 1n·otest am t e<~ <naqni.) 

(O ST. Riva<Lav iu Co>'>·êa 11erg·wnt ct a·o or ado r ·S·i é inc&ns titnc-lon cv'l..) 

Qurm lev>lntou até agora a questà!o da õnconstituciona lidade ? 

(O Sr. Riva.~la via Corrêct r CIJ1JOIULe qnc S. E .:c. mesnt o. S. Ex. aUegou a j•;wis-

1,/'ll<lonc>Dct c!os lTibunoe.q . . . ) 
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E<:'tá rnllando a ·res1Jeito da juri sp rudcncia dos tribunae- d·e,·iclo a um a.p:nt~ 

-elo il,lus tre lca<Zm· em uma. questão incidente que elle cncartou n a princi•pal. 

(O SI' . Ri~aclavia ·Con ·ê e~ obse1·va Cf1bC o onu!or eUssc quo a -cl cmtrilloa C~'a con

,ftmnneulct. até pe/.os t>·ibmlO·e-', qne •·esolvc1n <lcantP. elo texto ela Co·11 titul.!ção .) 

nisse que os tri>bun·ae.· tinham fil'mado a cl úutrina ele que a vita licieda de não 

.era elo cargo ma s elo fun ccionario, o q ue oê couc;a d ifferen te. 

O 'R. PREJJDENTE - E' razão para V. Ex. não St' occupar do a><sum.pto. 

O SR. p;,ono 1~10ACYR - E ' ll'azão .para não lhe darem apa -rte~ . .. 

O SR. ·PRESIDEN'l'E - Não esperei que V. Ex. o cl.issesse ; já o tinha. fe ito 

a ntes, chamando tres vezes a a ttençlão dos D eputados que estão interrompendo 

.a ·v. Ex. co m aparte<"'. 

O SR. PEuno IMOACYR diz que S. Ex. c-hamou a a t tenção elo< colleg.a. pelo 

-gesto; ag-ora pe!n rpa1lavra chama a sua. 

Acccita a ob~crvação ele S. Ex. ,l>ara repartir com 0.5 cal-legas a responsabi

lidade cloota pequena i·r regu la.rid·a.le no enca mi nha-m'ento tla votação, que S. Ex. J.he 

attribue, e ter mina dizendo qu e, pelo menos, o temperamen to na m t.! clicla do •pro

j cc to eon ig na.do na -<m enda n . 93 deve ser a~mrovado pela Camara.. 

1Já que não pod ~mos ter t udo, ao menos salve-se em parte m ais este direito 

do mag isterio, que ,·a e ser sa orificado. (jl!Jttito bem; muito 'bem.) 

O Sr. Me-deiras e Albuquerque (!JOla onlcm) - A finad a Commissão 

.c]e lns trucção T'u•blica fez os m ajo·•·es esforços para CJUe esta emenda passasse, poia 

1-he retirou o seu nome, que era o s i·g·na tar io. 

E ' - lhe extr<>mamentc g rato pelo"! esforços que fez e sente c1ue sã o inuteis; 

cm todo caso, quer d-iz e-•· á Camara o que o levou a aJHe cntar a emenda. 

E' conhecida a leg isl açã:o refe•·en tc á ins trucçã.o elo tcm•po da Monarchia; 

legislação que durou pelo meno. de 1854 a 1890 . .Xessa 'legislação se adopta.nt 

.COJl"I O regra .que o profes.:o; or nom eado para u ma cadci•ra, ó cinco nnnocs depois ·era 

vitalício, porque não se cogitav a. da docencia ·pa rti cula-r. 

O profr&-::o r fazi a no concurso a prova de sua scicncia, •Inas não dcmonstraya 

que sabi a ensina r, não fazia prova de sua cCt11Petc-nc ia. pcdagogi·.:n. 

Log icamente, a l o,;i~S hlçã'o ~tn onarchica estabelecia que dc.pob llo~ cinco annos 

~ fi.zesse o ju·lgn ~:n ento sobre sua comrpetc.ncia ·pa.d3Jgog ica. 

O projccto ~ctua ·l tod o elle se r eclam·a da livre clocen cia, pe • ·cl~. portanto, esta 

raz\ão de s e•· aq ucl•l a norma. E' de esperar que os CJU e ' ' ão pa.ra as r a-dei•ras 1e\'Cm 

-ccmsi•go a C(}lmpetrncin pcd•agog·ica; é o que se c pe ra cl e~ d e que s-e cog it.e da livre 

{loccncia. 

1No projecto actual é que era natu.r.al a vitaliciedade imm ecliata; não ctue

t·cnclo, ,p lién:!, ir tão longe pa•ra não contrariar o projec to ela Cocnn1issã'o quf\ 

.p ropoz se accC' itR$Se a 1C'gi:o;lação tracliccional do Et,az il em materi a de in~trucçãiO, 

'])ropoz que fi caso<e em cinco annos o . •refe rido p razo. 

Essa le-gio;lação tradi ccional é muito m a is 1-a.zoavel, attendPnl<l-Se ás rn.zões 

.('X>postas pelo il1uRtre IDepu tado pela Bahia, Sr. Augusto de Freita..,, 
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Foi es.<a ~itunçii'o cxtrnv1tg'Rntc que procurou -attenuar e n Commis.ão achou 

tão 1·uxúa\·cl qul'. nppruntndo e-·sa enu•ndH, retlJ'OU ~eu ll(•mc. (Jlu1to bem ,· muito. 

bem.) 

O S r . Esmeraldino Bandeira C pela Olllle>n) diz que não vae roubar â. 

Cm:na1·a o~ poue(ls mo1nento~ que tctn para v·ol1Çiâo. 

E" sabido quanto é breve no encaminhamento de ,·otnçõe...;, mas achn incli -

pensnvd solicitar a -attenção elo.; honrados col•legns .para eota m ed ida perigosi,sima 

que jã se vê con,._o~rncla no projccto - >1 de ser um lente clcmittido 1l!ll" um parecct· 

de uma congr('gação :-:r-m o 1 rspt:"Clivo pro C('S<'O contenciO::'O . 

• --\tê hoje, pura s<'r um indi\·iduo prod.ao em uma cadeira, :--e lhe exige proYa 

€' 111 con ur~o ond e demon~tt·a~sc suu capacidade profiss ivnal; s i e1!c tem infring ido

o rf'O"UhlmPnto da c . .;;cola a que pertpncc, dCV(' ~ec proct!ssado rcgularn1ente ~ final

mente clemittido. 

Entretanto, pelo projl'cto, um sim·pl~ pa recer dl' un1a co.ngre-gnç:ão tem o voder

cle dcn1htil' co;('IH defesa possível Pt11 juizo contC'nc:o~o t:C11 funccionnrio que .prestou 

ctn1CUI'-"'0, QU(' .-ac : ificou Sf'U bt•n1 e~ta r ('_m um grand(' trabalho de espírito e corpo,. 

pe!a 1nâ vonta1l c rle u ma cong·n\gaçfl'O. 

Vfltnria contra o p1·ojpcto. ma como ~'t~ e,;tã appru\·aclo vae dar o 'cu ,-oto 

á emenda elos cin co anno:-'. porque a men os d·icninue nrtuellr s u !)p:icio, apro\·citnn-. 

dll-S~ da oppot· tunidad~ par.1 protestar contra c <a meJicla do !HOj <: to. (Muito 

licm: m!'ilito bem.) 

O S r . Ger mano Hasslocher (pvW oH/em) t: iz !J"Je as co!'s icl er<~çõ~s cx

pc!-itat4 ]W·!o ... r. De;>uta lo qUP acnh;1 de deixar a tribuna }):etcnde off~ recet· uma 

'ligcirn ob:-;el vaç:ã o. 

S. Ex. pon•l r 1·ou, l' crê que i ~to calou no animo ela C::11nar-a, a ~itual(;ão, que

consitlera precaria , ele um lente ficar expos to a ser dccnitticlo do ca r~o que exerce 

~pelo silll!}les J1i.ll'f' CeL· de uma cungr('gaç:ão; ma s S. Ex. esquece ouc cs~c m esmo 

lente foi invt'sticlt> da" .funcçõe.< do •c n1go ·pe:o m c. m o llllre-ccr da cong 1·cgação. 

I>l'l"Hnlc a qual cl !e deu Ill"O\·a• d<' >Ua capaci ludc. (.-l1JC1rl es.) Permittam os nobt·es 

D~putacl · que exponha o orador o st'U •pen.snmcnto r depoL-; co ncluJrão . .;;i cllc tem 

ou nãr· raz:ão . 

.:\.chn, porta n to. qut' dirimi r st.1 que . .,.tão f:Obr n cnpaciJ ndr, Cllll'l' n1o:a!, quer 

intcllectuH l da c ongrc-gr~ção . para Sl' pronuncia r sobre a conn:miencia ou incon\·e

roil•n ia de con:-l:"tTar em umu cndcira, vitallcinmcntc, o lente que j á tenha. dez. 

annos de r-xerci c io, é uma que:.;tãl' a ser afet·lda ,pelo n1e ·cno metro, de accô rd o 

com o qual ~e concPde n essa congr('gnçà!o ccuJ,pctcnci.a, tanto lntel;cctual cvmo 

moral, 'J)i.lt'rt 1'C'conhC'crr si o cnndidato tem ditiC'ito n ser .pro,rido no logar. 

lia dou.,; momcnttlri i-nteiramente distinctos na vida do p1·ofcssor . 

.T ia, em primeiro Jog·ar, aquellc em qu el!e ;e mostra habil itad o, afim de· 

ser n(l(nendo, em que !!e fornece as provas de seu saber. 
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Depois disto, c·llc ,·a c exer ce r "" fun cc;:õcs do ca rg,o c póde, em um perioclo 

d e dez annos. mostra r-~-<c um profe<;;or, inep to, cle;mcnt ir toch1 s a espcrHnçn e m 

ua !PC:":o;oa cl t"' pos i taclas; pôde mc~n1o enveredar moralmrnte por alg um catninho 

que o dt·s~p rcstig i e au.;:; o;·hu ..: do:::, alumno:-1. . (Jf uitn benL) 

A ch o que ninguem mHi« competente do que a propt·ia coqJOrac;:ào de que ellc 

faz part0 para. ju lga r da conY('niencia de ser o lente conservado no eu posto. 

E', em pr·ln : tpio, contrario a toda vitalic ieclnclc; já nffir.nou até, nesta Ca 

<u a r·a , que é contrario á magi>lntlur-,1 ,·ltaHcla, oho jc; e ac<1a que a mc.lidn elo 

projC'CtP CO ITige en1 grande partC' o d e(~ ito de nos ·o r egimen, dt'ssa vitaliciedade, 

que, de a lguma fórma, "olcla á s ua cadeira o •p rofessor, só podcnclo :perdcl-a me

d iante u m pr·occ.o;;·o. E nós conhece mos a -cl i f·f icu ldade.; que ha para tac- pro

ce><sM. 

~ ..::t:.'in1, pensa que ns razõe expl'ndidas •pelo seu coUcga por Pernambuco abso

lutament<' não são de ya;or para nos de mo\-e r do ·proposito e m que esta mos de 

rejeitnr n em<'nda. (J f uUo bem : muito bem.) 

O S :-. Presidente - \ ·ou 1 úr a ' :ot<"h' a e<u<·nda . ( SusHUITO.) Não t•x tr·n 

nharão o . .; m<'tl.~ col•log a que cu ll-:Ps r<'cOrdc flUe dr:,·e mos a inda YOtnr o Orçnn1cntr, 

da Viação, dPpoi..; ele tCl'tllina cla a vo t a'çiL'O de:.;te p roj ecto; St:'nclo que, Y'Otndo CJUP 

ellc seja hoj e•, 19 de dezc ml:>.o. ni·n·,;·uem di r á t-;llog LJ.ra mcntc que O Ü1<ZC't110S cedo. 

Terão a rbonclade de Jcvnntnr -S\ o-~ ~( .. 1lhOr~s qu e \'Otan1 a favow da CC11C11da n. 9 3, 

red uz indo d e 10 p3 ra cinco nn no,; <> prazo .para conce,sào ela \"itallcicda·lc. (Pa118CI.) 

Foi n.·j ~ itadH a e m{'n .:.l.a . rc un indo mn is ou •menos 40 , -atos. 

O Sr. Valois de Castro ! pela orcl cm) - !Requeiro ,·erificac;:ão ela ,-o

tac;:ão. 

O Sr. Presidente - :v a e se faz •r a l'e r·ificnçào. 

·Peço ao..: ::iC'nhores que ,.,o tn·m a fa vor da emenda o obsequio ele se le\·antare11n 

con. L' rvn.ndn-N' dt• pê pa ra ~e procedrr á conta.~e m . (Pausa.) 

Vota r:11 11 a fal'or d a emenda 40 Srs. D<'putados, sendo 24 á direita e lG á 

c;;que-:·da. 

T~rão a bon _: a de de ~e SPtHar o ... -sPnhorcs que ,·o tarant" a favor, levantando-~ ,. 

os qu(' votnm con tra. oP ec;:o o ob ~qu in de s e mnnife ta r em todos o;; St-- Deputado

que ainda nã'o o fizeram. ( Pfl1<-•a.) 

VotarH!ll contra a rcuenl: a 7:~ sr~. D c;1 uta do , !..:Cndo .J-1 á dir ita 

esquerda . 

...:\ CII IPndrt foi IC'j e ita cla. 

29 á 

A l' llll' n<i a n. 9 ~ es tá pr·ejudicn 1a por· t<'r objt•cto identi o ao ch emcndu n . i S, 

j á r~j e itacln pela Cn mara. 

Quanlo fi l' mendn n. 95, o St·. oD t•put>tdo _\[fonso • o.•ta requereu a rPtir:"tdn. 

Os ~cnilnrP qu p concc•ckm a re tira da P<'d ida queiram ll'l'anhll"-se. (Pausa.) 

]1'ni conced ian. 
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E' po<ta a votos e rejeitada a emenda n. 9 6. 

E' po ..::ta a votos c appro va'Cla a emenda n. 97. 

G S r . P residente - A emenda n. 

em enda n. S, cujo objec to é o m esmo. 

estã. prejudicada p~la rejei çiio .ja 

!TI' jJ tJc-;.t a a v1Jtos e rejeitada a emenda n. fl9. 

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado José Carlos, em nome do ~~~ A.fronEo 

Cos ta , rt''JUer a ret irada da em enda n. 100. 
o~ ••. n;,., ,."" <JUC concedem a r etit·a-da q uei ram lenmtnr- e. (Pa11sa.) 

F cd <:onccdi ..:! u . 

ld<•nt ico r eque rimento é feito quanto á emenda n. 101. 

O.; se:1 horcs que concedem a rctl-rnda queiram levantar--e. (Pausa . 

Foi concedida. 

São suc.cs..• i\·am entc postas a vo tos c approva das as ementhts ns. 102 e 103. 

E' a nnunciada a yotação da rcnenda n. 10 ·1. 

O Sr. P residente - Peço aos Sr.•. Deputa dos o ob,;equio el e s e manifes 

tar ,, .... obre n .; bt r m C'-nda, que autoriza a fundação ele nm cu :- :-;o upcrior :t e sci-en .. 

ela~ c lettra ~'< . 

Os .-nhon•s que a approvam queiram le,·antar-s~. ( Pa u.,o.) 

Foi ,r ejeitada. 

o_., ~ enhore "' que approvam o projecto como fo i emendad o queiram levantar-se. 

tP"u'·,:.) 
Foi appro,·adn . 

O :;.: oj ec to, co m as em enda ·· a])prov•aclas, vae á CO<t1mis:>:ão de R eclncç:ão . 

O S r . A nt her o Botelho (1Jela Ol'<le?ll) - •)•luito proposi ta lmente de ixou 

el e tomar parte na Yerdn deira discussà~o qur S(' abriu ao ser~ ·n1 vo t<l.da::; as emend a 

''" projecto de refor ma do enl'ino, r1ue aca·ba de •er apprOYa.lll pe:a Ca marn. 

L eu ·a < HCPrba..; e inju:>tas .ecnsur,ts f eitas JH>r dou,; S rs. De ;mtados aos mem 

bros drEsa Coll'rn :€ ~ão, injustas cerL~urR$ porque. c Nu o sabe a ~mara, ao lRelator 

da,; •Connn i-;-~ões, in cumbe a defc.<a do pa recer sobre as emendas ao pro jec to r cl•a tado 

e nesse projec to, materia aliás conhecida de todo.•, semt>re houve e sempre haverá 

di,·ergcncia de OJJ iniõcs. 

tFoi o que aconteceu na Comn1issão ao a '"'::;;ignar o lJa·;e.:::-er sobre as emcnCas. O 

unico voto Yencedor foi o do Sr. R elator . .Claro está, portanto, q ue, como membro 

<la Commi&.>ão, scn<lo voto yencido c não vencedor no pa·recer sobre e.'iSas cm eada s, 

não ·podia ·assumir a posiçã'o de defensor d c.;;se parece r. c-\ Ca ma-r a, em s ua sa-be

doria, ju lgou que devia a J>provar umns e r j cita•r outras el as <'rnendas com pa recer 

favo,-a ,"el -da Con'"'' L'>sii.o. Deve ter feito bôa obra, mot~ll ~nte or ientada pelo nosso 

illu€tre col!ega c 'cu particular a migo, o Sr. •Deputado J amc.s Darcr. (Jf11ito bem.) 
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SESSÃO DE 2-l DE DEZID'Y.I:BRO 

Rerl acção final elo p ro jcct o n. 242, des t e annw, qne ""to1·~:;a o Prc.,i<lente ela Repu

blicc• a •·ej0?'1lW r o ensino SIJC111UKII'i-o e o st•perio1·, e a promover o desenvo lvi

m ento c a cUfjusâo elo ensino prirnario, cl'e accônlo com c1s ba.se., qne e8labelcce 

O ~congresso Sacional rosolve: 

Art. 1. ° F ic.o'l. o p., e.<idcntc da R epublica autorizado a reform a r o ensino 

secundario c o superiot·, e a prCin1over o des~nV'olvi·mcnto c ,..a diffusão do ens~.no 

prima rio, ·POden do, no· tormoo desta lei: 

a) estabelecer escolas nas colonias civi .. e miUta.rc~ c no;; territorios fede-t~aes , 

b) subsid ia r tcm•porari·a•mcntc escolas fundadas por parti :: u~ares c asso...:ia

çõe.s; ' 
c) auxili ar as municipal·idade.; e os ~·overno,;; esta cluacs, mediante uccõrdo 

com estes, pa-ra fun daç~éo c manutenção de escalas nas loca li dade:; onde não exist i

rem , ou, on·dc ex istindo, forem in;ufficientes para -a ·r especti.va população. 

§ 1. 0 Para que sej an1 concedidos o::; a uxilios e ns su1bvençõt'ti - que correrão 

pela v rba , para tal fim annualm{'n te des tin ada no Orçamento el o :\1inistcrio do 

Inte l'ior, é indi spcns·a v·cl : 

I, i.cloneiclaclc tcchtü:a c •mo•ra.l do professor; 

II, .Jn exi:;tencia de outras esco las no mesn1o lagar , ou, no ca;0:o de hav~ r outra 

ou outras, que a p-opulação a que deva se rvir a e~cola subvencion3da 'e:a upe

rior a 1 . 000 hab itantes; 

II·I. freque ncia média: durante o anno, de 25 alumnos, pelo o1cnos; 

IiV, set· o ensino leLgo e gratu ito; 

V, ter o -r,:.~og 1·a ·mma de accôJ·cl o com os oCfic ial mcntc adaptado.- : 

VI, :fiica r sob a fis'caliz'8çã!o ,per manente da U nião. e mquanto durar a subvenção, 

que se rã. su~pensn 'Clc..'3de que fôr in[ringida qua.lquer ela condições 'l11en :>ionadas; 

Vtii, contrahir o Estado a obt•i.gação de manter a'> cscólas .-;u·bvencionada«, 

l_o.go que cesse o a uxilio a que se tcn,ha obrig·ado a Un ião p(H urn deternlinado 

'!lumero de annos, ~sim como a clC' não clit.ll inuir a ·porcentaget.l1 da sua dotaçã'o 

orça:mcn tar i.a , :stabelrcida ,para o ~erv· i ço ele in .:; trucçã.o primaria, na data em 

q ue ,e f izer o accôrdo ; 

VIII. os rccu:so~ fornecidos pc:a União para o desenvolvimento da instru

cção prim.a ri a nas dive-rsas zona· do paiz se-rão cal.culaclo~ , ton1nndo-sc como base 

a relaçã:o entre a r ecri•ta do ·Estado c a respectiva popu;ação. 

§ 2 . 0 Em qualquer dos casos clai'l lcttras b e c, ficar>L a esco:a subvencionada 

:SO'b a fiscalização da União, que podct,á cassar a :::; ubvenção ·Jogo n~ue ccssarc'n 

os motivos que a clrtrrm ina1ra m; 

cl) reformar o Gymna io :'\a cionai, no senti1o de adaptal -O i'l<" exigencias elo 

ensino moderno, clistri•buinclo as matarias de maneira que, clepoi~ ele um -curso 

f undamental de quatro ·arnnos, pos~.a o alucnno, ronforn1 e as inclinações do se u 

e&pk ito, Reg u ir o cu r o complrm~ntar, ou entrar para um instituto technico ou 

profi~sional. 
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I. O curso fundamental, que será lecc:onajo no Internato e no Externato do 

G.rcnna .... io Xacional, ccnlprCthend·el·á. a !êm do conl1ecimcnto dn 1lingua mntCirna e 

do e:'tuclo pratico de tiUH!'\ linguas t• trang eiras, á ej,•colha do .c~Ju,,lno (franceza, 

lngl c:zH. ullrtnão ou italiana.), calculo ar ilhmetico c a~gcb r ico, geo met-ria p~ana, 

grographia .gC'rnl, geogr:-~phia c hi::;toria do .Brazil c desen h o . 

.Serão tambem ministradat; no curso fundamental , além da. cd ucaGâ'o ·physica, 

noções - ele sciencias natu rac."' c IJ>:ly~ico-ch imi ca..: , de agr i cu ~t ura, de •eSCI'i ptuJa

~ão cn e rcanti1, de hy.gicnt", de ccono mia ·política. c de direito patrio. 

J L. O curNO cmnplC'm entaJ', que õmente será: lec ~ ionado no Externa to IClo 

Gytnna!"i·o ).racional, c•m1prchenderá: Iat i·m, 'hi..üoria univNsal, espec ialmente a da 

Amc ricu, Hl'f,.ebra nté equações do 2° gráo. gcon1ctria no e::'paço, .atê e p herat inclu 

sive, trigonom etria: ij)hY'sica, cfii·micH, histori a natu ral. noçõe .. de psychologiat 

loglca \"' so ciologria dist r ibuidns <!SSas materias em tr.es arnno.;;. 

Em un"' cun;.;o pn.Iallelo, não cxLgido pa.r a a rnatr i cu~a na. e -co~a ... u pcr iOl'êS, 

Fcrâ. IIIÍ•nL..;trado o en.:-:ino ·nu1is completo de ·tat:tn, grego, litte raturH brazi l-c i ra, por

tu;rueza ·c elas Jinguas e . ..:tr.:~ngei J·as cstuch1das •antl>~:iormen tc. 

TIT. Pa.ra o;; c· .;tudante' matricu lados, r:ue ti\'ClW11 men<J<> de 30 fal tn s, a 

passag~·1n ele ut11a <"'·é r ie para a outra se fará rJ}.= :a m éd ia das nota mcnsr~es d ur;1nte 

o anno, exigindo-se· para os que n ão c.ü i ver cn n s~·ars con dições rp rovas cscr iptas. 

e oraP..; das nu1 tt:'ria~ e.:o=tu dadaos. 

J \ ~. )Ja t C' rminação de cada un1 d os curso3 h a v e1·â Uol!n exame cl con j unctot 

depoi.; elo qual serão confrrielos nttestados ele approvação elo cu r 'o concluido. 

Cnm os a ttr stadcs do cu r 'o fundamental. pode rão r cqur1 e r exH-mcs dr adm is

sã'o os candidatos á rnatili·cula no • .; in:-;tituto..; tecl1nicos uu J)l'Ofis.s-ionaca: co m os do 

CUJ'('O cornpl í' lllt'ntar, o exnme de' adt.l1i:Sxão â. matricula nas c.;co~a--" s u perior<.'tS. 

\ r . O prs··WRl clocentp nctunl s·e râ aproV'eitBdo, tanto .quanto po.;s ivcl, na orga

niz a~ção dos dnus curso~. e cad<.t lente ou I>lOfr . ..: or lcccionar á a tu rt11as de 50 al u -

111110~. no mnxin1o. 

c) I'Cforma1· as ~~ o·Ia~ sup.e rjoJ·e~, coneeclrndo-l h e..; a u tono·mia cl id;-1ct ica c

.p ersonnHd:ul e civil, para. que constituan1 c nd min i.strcn1 o patri m on io qur lhe.~ 

p rov!PJ' de donçõed c !rgaclos. 

I. Estalbí'lecerá como CC1ncl i ção indis·poensav P ~ para aiS m-a.tt i culas nâ..; c;;;:;cola~ 

superiorc~. altm do.; documentos compro.bator ios de ter s i do app rovaclo em n·m bos 

Or-; cur:-:o.-:; ·tD' IllAa~ia e-:;;. um exnrnc d(' a•d missã.o CC'tno meio el e apu rar a apt idão intcL 

!ec tual c a somma de conhecimf•ntos que sobre os L'lcmentos baskos elo cu rso a 

que se d estina po~~ue o matriculando, e, t('(nanclo r m con..; i:lo:açã'o n cnpacidaclc

d esf.:nS c . .::; cola:-;, •Iknital'á ns rf'sprctivas mat r iculas- , adaptando un1 maxi m o que 

p C' nnitta fuzri'-S<' o en=-:ino com proveito c mcthodo. 

JT. 2\"'"'1~ FaculdadC'-...: lh"I'P!':, os exumes de admissão serão fe i tos .secn.p r r pcrnntc

o d·e' ~'gaclo fii~ cal, .qur in!'ormHrâ. m i nucio-~ : m(•nte a o Conselho d·<' '[n ..:t r u . ção ele 

tudo qu.g:,nto DCCtVTPJ' <'~n rp:ar,oão á va li dw:l e d os d·ocumcnto5 apre:"i('!ntndos pelos 

ca n didato ·· c· ao vaJor õns provas: ·exhibidns. 

,n rT. No C'HSO td.e gra\'('S irregula·r icl adrs c de infracção á le i c aos r o· u·ln n1 ento~ 

cxpedidns, hC'm como no •ele mnt"'i.festn .jnsufficicnc i a. dn. .. prova cxll i b idas para 
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acl>nni•sSà0, o J\llinistro el o lntcdor, ouvido o Co nse1l1o, poderá mand:.H' an nulhli' 

a mHt·t·i : ula , suspcncler O> CU·! ·os das Faculdades . •por tempo drte mlina do podendo 

o Pres idente d·a R e.publi ca ca.s,• r- l'hrs a autor ização para fun ccionn.:em, conform e 

a gra ,·idade rla l'a :ta. 

1 V. Estabrlecet~á ft in stitu ição ela livre doccncia; os docente; livrc;o; 'hab ili

taclo5 pelas congrrgaçõ·ê~, qu se houverem di :::t i•n·g·u ido }J C'la. assid uidad<'. ze-lo e 

profici·enci a, poclct·ão ser a~provPitados, conforme as rl i s:1o.s iç:õcs regula•mentn I' s, 

quer na. or·ganjzação idos cursos, qurr na forma ção da 1n~~a .s exa minad ora~ .... 

V. SNá o;up p rimi d·a a elas e dos .;ubstitutos, re~peira:l os os direito.< adqui 

ridO.> pe:o.s actuaes ncm eados mediante concurso. 

Vl. Serão instituicl os labora to rios, m useus e officin;1S em que, clescl·e o inõcio 

clHs cal're ira ;:; c."-colnrc.-:;, seja mLnistt·ado o ensin o pratico. po dencl o se r remo,·idas 

pa ra outro ponto as csco:as cujO..i ed i·ficios não .con1porti:lrrn1 o desenvo!,· in1\•nto 

n ce-ssaria l)ara tal effcito. 

VII. Será estR be'lec i<la , coo10 con dição in cl is·pcn.sa,·-cl parn a yitali cieda ,le elos 

l< .. ntc"i, a cl cm onstn1ção d·a capacidalde, goüo e devo tamen to ao ma g istC' rio , a purados, 

mc cl ii ante ·parecer d·a congregnção c do Cons·clllo el e ln $truccão, apó:-; um es tagio 

d e 10 annos. 

VIU. O •professo r ou lente que atting ir a idade el e 65 ann o<, ou ti\'i! r 25 

à e ex erci cio effect ivo no magi.,-te l'io, poderá sér posto em disponibilidade; no pri 

meiro ca.:::o, cem v·.encimcnto!S 1proporc ionacs ao tetnpo de ex erc ício; no Sêgllnclo 

cnso, com \·e n ci~m en tos inte-gt•ac . .;;, até qu·~ , pela inva li cl ez, :o:t ... ja o doccnlc a.poscnta.do. 

IX. O::; CX·am e · tsc rà'o feitos por tnatcria, r~.-q1e itHcl as as :::iéo!'i. c..:, c cccnpr ehc:n 

cl crão o programma integral el as discip.Jin :t....; c:-:tuclada.;..;. 

Só ha v~râ uma ·época el e cxan1 e-s em cada nnnÜ :cctivo. 

X. Tanto no G-yanna :-5 iO ~ .acio nai, ço mo nu s scol.is ~ u pc riores , o provimento 

das cadeiras se fará por 1COnc un ..... o de titu las ou de 'JYl'O\ .. ~ts, a juizo da congrc.gação, 

corrobo t·aclo pelo Consel·ho el e 'l nstrucção. 

Parag-ra.pho unko. As •P I'ÍlllC'iras no111ncaçõe~ t)a t·a o provjmcnto das cadeiras 

c rcadas, em vi..:.tude da au to rização con[erida por e.;ta le i, tambem serão feitu.· 

mediante concur o 

f) crear l!m Conselho de In strucçã:o de que se rá p l·csidl'nte o /Ministro elo 

I-nterior, e que se comporá elos seguintes membros cffecti,· os : um lente, bi-an nual

nlcntc escolhido pela r e.-=pcctiva. congre-gação, das t=;eg·uintes itnsti tuiçõcs de ~n sin o 

- a ·Fa·culd"acle ele ·Medicina elo Hio el e JancL• o e a ela B>lhia, a Faculclacl c de 

Direito cl~ S. Pau:o e a el o Recife, a E -cola; ·Poly tcchn ica el o .R io d e Janeiro, a 

Escola de Minas •c:c Ouro J?rcto c o IG)'Rnnasio tNa cioOtHt'l, não !JOdendiJ os ind i viduas 

que servire-m em um biennio ser reeleitos para o bicnnio seguinte; dous ci.laclãocl 

de notoria compctcncia >e m n1atcria de irns.tru cção, non1 ea cl o5 pela: Governo p ::hra. 

servirem dou ~ annos; c o dcl•cgll:l:do .fi,'>c,a·l do ens imo, no 1Dist ricto FeJct·al. 

Serão m embros h onorar ios dO Conselho os directores elos e.;tabalcciruen tos fe 

clcraes civis el e nsino, com &écl·a nesta Capita 1, c os pr.e ' iclcnte.> Idas •Com misSões el e 

I nstrucçàJo Publica elo ·Sen ado c da Cam awa elos DC'putaclos. 
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Os m~mbro> cffe, tivos do Conselho, cxce11tuados o ·:.Vlinistro do Inte rior e o 

d últ•gado fi::;ca; do cn · i n o do Dis tticto Fcd·e ra11, gozarão dati vanta.gens e~ta·bclccidas 

em r-egulamento, ficando considerado.:; .em commissão1 e.e.n quanto servirem , os Jent-<:'"s 

que ti\'crem a<'senlo •no Con. -aLho. 

Os memb ros do ·l}rimeiro ·Conselho tierão livremente Qscolhido.;; pelo Governo. 

O Con se.J ho terâ. a,;; s<:lg uintes attribuições : 

I, pro·pôr o q'Ue fô r convenien te sobre exame~ e sua fiscalização, admin is t ração 

e discip~·ina e~·colsre ... ; bem como s obre a creaçã'o d e novos jnsti tutos ou cursos, 

creação, des dobra mrnto ou supp·r&.. ... -são .d e cadeiras ; 

II, in tt•l'pôl· ·pareceres sobre as P·~Opostas das eongregaçõ€'t3 pa r a a nomeação 

de lente.; e profe.;,,o reci; 

III, , organizar, mecl inntc concursos d.c titu·~os c ·hab i1i tações, a liti ta elas pessoas 

que •estiverem em condições ele ser cl ele.';:a clos f iscaes cl.e ensino, e dar parc~N sobre 

a respectiva destituição, ou J'econ·d·ucção; 

I V, informa r . .sobt·c o pedido de premi os c .gnatificações, incluicla s as a clclicio

nat"'s, ao. lente . .; c profe~so res, -.c sobre a t·l ooa de cadeiras ·entre elles; 

V, dizer sobre os recurs os interpos tüf:; das cl ccis.õ C'-s elas cong-rega ções, especi~al

cllentc quan .... o comminaren1 p enas dis ciplinares~ bem como ::; o•bre quaesquer pro

po tas fei tsa pO·l' esta.:; cot~poraçõcs; 

VI, informar .-oiJre pedidos ele subvençã'o para escola s; 

Vli, emittir parecer sobre ·regul2. n1 en tos e pro·gra n1una s elOs es tudo-s concer

ncmtfs â.s in.s ti tuiçõc; cl<l en s ino; 

VIII, i.nforma r ~ob·rP. a suspensão ele um ou mai.s C•Ursos, ou mesmo a ele todos, 

de qualquer e<tabclecimento; 

I X, •prcmoYet· >ts r<.-forma · e os m elhoramentos ele que carecer o ensino ; 

X, pr<:lparar as bases para os r egulamentos .e as institn ições que, no tocan te 

ao ensino, hajam de ser expedidos pelo Gov.,rno; 

X I, pro:)10ve~ a imposição d" penas aos lentes, ·professores ou cloce ntC~;;, bem 

como a cle; tituição elos clircctores dos estabe:ecimentos d e ensino, quando se rev·e

larem incapazes para o d.e.·empcnho de suas fun cções ; 

XII, finalmente emittir •pa•recer sobre qualquer assumpto relat ivo â. in.st ru

cçào, sempre que lhe fõr SO'licitaclo pelo .Minis tro. 

§ 1. o O Conselho dcverâ. .1·eunir-se, orclina.riamente, duas v.ez.es por m ez, c, 

extraordin a riamen te, sempre que fôr convocado pelo Ministro. 

§ 2 . o O CX'pedicntc a dminis trativo do .Conselho in cumbirá :;t. um secretario, 

que tcriá para auXli'lial-o o pe~ooal ·necessario segundo as cxhg·encias do serv ico, 

ricun do pa•ra c~c fi•n1 o 1Governo autoriz.ado -a reorganizar a 2n secção do Minis terio. · 

elo I n tcriot'. 

g) organiznr o SClTiço systcmatico de fiscalizaçà'o do en• i·no por mc.io el e 

l' iscac$ ou del~;gaclos escolares, cujas attribuições serã'O: v isitar todos os estabe

lcciment(IS de ensino, officiacs e ·p arti culare..:, cqui·11arados ou não, co·n~'3·1gnando 

ccn Hvro <."Spechtl as ·lmprcssõêS r~cebidac; , as n1 ediclas q•ue aconse~haren1 , o gráo de 

frequencia. méd ia obtiervado e tud.o o mais que interessar possa ao cle.<cnvolV'imento 

do en ·i·no á ur·ganização da esta ti s ti .-;a e h"gislação e.sco1a•r.cs, enviando trimensal-
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mente ao ·cvnsrl ho de lns trucçi:io um rela.torio em que, minuciosamente, dccm 

conta ela in~pccçã'o reali.:'!~a·d·a· , num ero d.a visitas, altcraçõc.::; aconselhadas: grâo de 

aproveita<ll('nt0 dos alu mnos e ft"eq uencia escolar . 

I. Os delegados fi;;caes pe rtence rão a diYersas ca tego ri<1s, conforme as a.p tirlõe> 

exigLda>S pa.ra a fi scal iz a ção, sendo d.istribuidoo •p·elas circu ms·cr ipçõcs e.çn que .pan1 

es te 'Cf(cito [Õr d ividi du o t~rritorio da R epub lica. 

li. Os del e•g.ado~ f is·ca~ serão conserw:tdos emquanto bcn1 scrvi•I€111; po-de rão 

ser ,prcn1ovidos ~ t'l~tnov i clos, · e nun ca permanecerão por mais doe dou.-5 annos •n:::l 

llJ C~~·na c ircum scr1pç~lo. 

h) Aos es ta be 1cc imcntos ele ens ino s·u·perior ou secunda ria, fundados pe los Esta

dos ou pelo D istricto F e-d•eral, .pode1·á o 1Govemo, OU'Vido o Consel·ho d ~ In.strucçãu, 

con·ceder os pri v•i!c•:::;l'S do.; ootabclccimcntos federacs congeneres. 

Par1a qu e -ese e:; in:s titutos ·POSsa m ser reco nhecido · c .gozar ele tae::; prh"ilcgios: 

deverão s·atisfazer âl-5 s c.g·uintes condições : 

I, ter uma. freq ucncia nun ca in fe rior a 60 a·rumnos, pe:o es·paço ele dous 

annos ; 

li, observu r o r:egime-n e o prog-ram•ma de e nsino fl!clO'p ta,;:l os no s es t a bclcci•

m cn tos 1eder.acs; 

III, lJO~U~i· w ub iliario tiCO lar el e accô·rdo cotn as cx i.g-encias p clagog icas, htbo 

ratOI'iOS e gabhnctes compietoo p ~ na. o ensino pratico elas scit>n cia;;. 

§ 1. • Os instiltutos f•undados pelos E tados ou pelo Districto F ed e ra l, 'i 

qu iz·er cm ·obter a equiparação ao" institutos federa-cs, decl-ararão a s ua denomi 

nação e séde, instruindo o pedido com um excm p]a.r da fo lha oCficial m que 

houver si1do publi~ado: por extenso, o respectivo r eg-u11~Am c nto. 

§ 2. o Concedida a equiparaçã'o, d epois dO com.pctente exame feito por pess011 

i cl onea, nomead a pelo Governo, vuHicado que foram JJreen chidas todas as ex igen 

cias substan c ia es e- re-g ullil·men,tare.s para obtenção do •privilegio soHcitad , C&S s 

i ns.titu·tos [!.carão .oubmettidos á fisca.Uz·ação >per•manl•Cnte el O Governo Fedct·al, OUl' 

podel'á suspender ou cassar-·lhcs lto; preroga:tivas concedidas, ouvido o Conselho 

-Ce Instru cção, 1105 casos ele g-rave infnacção regul•aJ11 Cntar. 

•I) Os alun1110 ;0: {~OS colleg·ios de ensi·no •parti·cular pod C'ràlo •C' Oll COITC'r a ~xam e:-.: 

de promoção ou ·éric~, bem cotno aos exames de con j unto, n e.s ta Capital, n o 

GJ"~mnas i. o ~aci on:al. e, · nos Estados, no.s i•nstitutos cq ui•paraclos . officiae~ . sa. tL~·t'eitas 

as forQ_nfll•i·clacloo regu lam entare!": . 

j ) _-\.o coEegio.s j ã equiparados ao Gymnasio ~~a-ci crnal é .garantida eas.a regal ia. 

que será s us pcnSét no caso de ~nfra.cção des ta_ lei ou do ~c u .rcgulatncnto. 

§ 1. ° Fica.nt dit"<pensaelos f(l O resto elo pr.azo, ·pa ra entrar.em no regi·n1 en da 

eq ui.pa.ração deCi nitil"ll, os ce~l.J eg i os que j á es tejam .no gozo d e equ iparação pro

visa ria. 

§ 2 .• Só sera man Ucl n a cq uipn-ra(lão elos coll cgios que se adap-ta.rem âis pre

Rcripções desta. le l c do rcs1Jcctivo regulamcn tq, no prazo que lhe;; fõr marcado no 

m & c:JlO reg·ulam ento. 

Art. 2 . • Em todo tem]lo, fi ca o Presidente el a. RC'publ.ica autorizado a pro

n1ove1·, mediante base.:; el e a ntcmã.'o s ~ ggc.rida s aos governos e ·lBgislaturas el o~ 
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l,;.sta.do:o:, accõrdo uu ajuste entre el ~e~ cout o fin1 llc ~yste n nt tioz.ar ou or~aniZ-lll' 

u en~ino publi c~ 1JrHzil e iro, d esde o grão prinl a·rio ~tê o supcriot·, em C"{);nlOl'tnidadc 

com os ai t:.;. G5, §§ 1° • -l S, n. 16, ela Con .. ..:tituiçdo. 

Art. 3 ... O Governo •p<Xll' t'á subvcncioni:tl' in ti titutos profist-:iona e.i e tceihnicos, 

fundado~ por pa rt icu!!Glrc~ e ·por aàRociHç:õc..-; c h i.:", satisfei~'ls a-=i s eguin tes cond i 

ções por pa1·tc do im petrante: 

J. ldoneidad'e intcllc , tu a l e maral do pe.<.,oal docc;Jtc ; 

JJ. D monstração de pOcl •uilr o instituto certos e dct-enninados clcn1cnto.~ de 

vida, dP mo 1o que C\ ti llb\·cnçà.o ~Pj<l HpenH.;:; un1 auxilit\ i' não a sua prin c ipal fonrc 

de receita ; 

IlJ. Po~o:suir uma c:ientt\la . ..... UlJL'rior .a 5 0 a'h:.uinos; 

IV. Só minh;trar o en~ ino leigo e não \· i sar o fin1 el e JJ l'O•PH·gancla co nf~

tiiona1; 

V. I!acionalh1Adc d e um plano el e estudos e dos r cspccti\·os programnM,;; de 

cn;:; ino, a juizo da J"unta Adn1inistr·B·ti\·a do Ensi no; 

VI. Ficar o ins tituto subYencionnlo sob a fi,;ca lizaçii:o dfl União emquanto 

d urar a sub\"enção, que ,·crá o;usponsa logo q u~ fô r in[ringida qualque r ela · con . 

r1 içõcs mencion a das. 

T ambrm poderá sub\·encionar E\~ ~ 0~1(1 "' ele en:"iino secunclario, qUi' r r ep1·od u zacn 

Q typo do primei.t'o cyc:o do Cy1nnas io, quer :-;e Ot'3Hnizcm sob a fól·ma intcrn1 cdia 

das cscoht~ prim3.ria:-; , uperiore&. 

Para qu~ ta,e.s subvcnçõr:; :-;c ve1·iJ'iqu et11, é ·mi:::té r qu e. os in s Ututos a u x.i.l iados, 

além de ~ati:-:faZ('l'('(n a .; concliçÕC~~ -es t1pu lada.3 e m os n :-: . J, rr, JIJ, I\", \ T e \ TI , 

não ten hnm sua sécle na Capital elo., EstatlM, <'111 cich1d0s ou centros populosos 

do inter ioJ-. 

Awt. 4. 0 Par.a ex ecução d es ta le i fica o Pre« iclcnt'e ela Re]JUb iica nutoriza :lo 

a expedi r Or-; re.g u lam cnto"' u.s c1·e litoo qu e rorem neces~ari os até á im·porlancia 

ele 500 :000 $00 0 . 

P a t·agrap ho uni o . Esse-s r egulamento:-: , que ,·igorarão el e Ll c logo, serão oppo.r -

tuna nH~nte ~ubn1rt tidos á HJ)j) l'O\'aÇà.'o (i o Congr es ·o. na partf' m QUe· · onti\·crtnl 

tabcHas à e novos v·e ncimC'ntos e au g men to ele l(lp.._·•rwza. 

Art . ó . 0 nevogau11-~·-c as disposições eJn cont J·a t·io. 

Sala elas commis' Õl'S, i!c clt'zcmbro el e lnOi. - .llmwel Bomfim. - Gonçalo 

Santo. - Tl! emistod e8 de Almr,iâ.o . 

. \ Jccl acção final é Hpprovnd>l t'JIJ jnnho ele 1908. 



SENADO FEDERAL 

A Comrni,;são ele lnstrucçào P ublica estudou detidamente e com a maxima Parecer da 

attcnçào a proposição ela C;1mau·a dos Sr . Deputados que «autoriza. o Presidentt• Com. de lnstru..:çã 

da iRcpublica a reformar o ensino -ecundario c .-upcrior e a promover o dcsenvol

,·imento e a clifrusão elo ensino prinHII~O, d accôi·do com at1 b<tSes que estabelece». 

Anbes ele tudo, •praz 1'L Commi.>sã'o reconhecer c proclamar os intuitos l>atrio

ticos e o a lto valor do trll!ba<lho da Camara dos 'Srs. Deput:Hlos, que a sim pro

curou à igna•nentc cor·responcler· ao elevado p ntiamcnto do Executivo Federa I, con

~ubstanciado na exposição ele moti vos que o Sr. ::\1inist1·o elo ln·bel'io r a]>rcsentou 

ao Sr. Presidente ela iRcpublica e ,foi por este enviada ern :.Vlen"agem ao Congresso. 

em 22 de junho do armo 1>roximo passado. 

~camquanto, .porém, d-e UJle-no accôrclo com a Ca.mara c cum o Governo, sob-re 

a neces idad1! i'Ildeclinavel de SUJ>prir a faltas, evitar os .abu os e remediar o., 

males que tolhem, deturpam c <affligem o .ensino publico no Brazil, em todos os 

seus g1~0, a Comm issào ele Instrucção P ublic11 pede licença para não ilenciar 

RObre as divergencias, ou antes, os modos s eu., de vêr, cliv>ersos daqu lles que são 

expre;;sos em varias disposições ela propo.,i·çàl> ~ ubmettidn 110 seu estudo. 

Ass.in1, el e- ·prefei--encia ao art. 1°, pensa a Com mi soo:;ào, ã. vi..;;ta do disposto no ~ 

1uts. 34, n . 30 e 35, ns. 3 e 4, da Constituição iFecl{•ra.l, que o Governo só pócle 

ser autori:.aclo a reformar o ensino ôecundario e s u.perior no Distri-rto •Feden·ai ou 

nos estaJbeJec! mentos redcra ·e.-; congenerC's que crear ou •Illlanti'vc-r nos Estados, Hendo 

que estes teem plena COillJ)eten ci.a l)ara Qrgan iza.r, co.mo en tenderem, o s-eu en~dno 

em todos os grãos e espec ializaçõoo. 1:-.!·estc srntfélo a Commi;;são propõe e menda 

modificativn. 

E', nliás, a Commissão. cumpre declaml-o, pou ~ o inclinada, ant('S i nfen~a. 

ao velho sy~tema, acceitnv·el na 1•fonnrchia unitarin <;" parlamt'ntar, n1·as não n:t 

Republica federativa, e elo qunl já temos amarga rxpcricnc\a, de delegar o Con 

grcs&o no Governo, sob a fôrma de nu torizaçã·o, runcçôe... e nttribuições que são 

privntivatn cntc suas. 

No tocan te ao modo ele dar· execução ás lettr as b c c cl es~c a.rt. 1o, qur 

nutoriz-am o Governo a subsidiar a par·ticulnrrs e nssociaçõe.-.; c auxilin1· .munici

palriclacl·es e Estados na fundação e manutenção ta mbrm de escolas ]>I"lmarias. 

pen::;a a ~commiss'ão que o Governo cln União, nos brrt'i prin1riros casos. nã'O cl evet•f"l 

- dirigit·-se cHrectn ~tnente aos nuxiliando~ .e- subsidillndo ·, mas s im ~por intcrmedio ou 

com accõrdo elOs Go\·N·nos dos rcspccti\'Os Estados. Bô:J.s razões militam em prOl 

Publica 
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deste modo ele pCl1ô>ll'; entre outras o :cor·rem: 1' , a d·eferenc!a c cortez in do Gove t•tio 

íla União para com os à os •Estados, fm cu jos negocias, CJ Ue quasi UJO der.iam os <:lha ma t' 

do;ncsticos e de econom ia jntitna, vae intcrferi.r, e·tnbot·a autor izada por lei ordinarlu . 

tl6 quaes Estados podem e teem o direito ode, ao m enos, pergunta•r ao obseq uiador 

não ~olicita clo, o que -é que pretende f.azer dentro ela zona cu j a adm in i.;tração lhes 

está. confJacl·a; e nã·o é de su•t·.pre:,ender que lhes acuda, c, tal vez, com t'a úlo 

em .algu m cnso, aos meli ndTCS con~cie n te.-3 c zelosos de bons g·estort-s, a lembrança 

do ,nelho proloquio romano: Inv i.t o 110n ctuJnr bmuej ic i'l llln; 12 11
, n necess idade de evitnr 

abusos facci.;, mui roceis, de d>Lr-se, é obvio, desde que o <Governo de um ·Estado 

não seja ouvido, todas as vezes que a União quelira usar d a.quelua ta utorização 

dentro ela zona ele ju risdicção que á.quel!c incumbe; 3•, a. longa e incontestada 

posse cn1 que estão os hoje mstados~ a ntigas pro vri.nci as , ha, pelo m enos, 74 nnnos, 

desde a '!c! de 12 de outul:>ro de 1834, elo clil•cito excltts ivo de dis·po rcm sobre ll 

sua iMtrucçâ'o primaria secunda.ria. 

tlvas pJ·ovincincs, consignada no art. 

!Wsa att ribuição du.; a;sembl€.ns leg islu -

10, n. 2 do act0 a•ddicional, foi sempre 

re&peitada <lurante a :Monarchiá, c começou a ser postergad a na íRep.u.Mica, não 

ho .muitos annos, com a nefasta con ce ;•.;ão dns aqu ip.a rnçõe; aos es tabelecimentos 

.pa i~tic..ula~res de ensino secuntdario, ilglf.mavlada pela imtpm~çào el e. p·r o,g-r a1nmas 

lfede.raef' e planos ·de or.g1anizaçào, tninuciosa, se rvilm ente cop ia dos, confo:rem o 

eln.borado pelo Gycunasio Naciona l e approv1ado pelo Governo da União; exlgenc ia 

centraJ.Izaclora de que nã!o cogitou o interes.o;;e unitario da. Cõr te do Imperlo, ma.< 

ficou reservada ao .zelo federrutlvo da qunsi Côr te da IRepublica; exi!gencia atro.phl<t

dora de todo o desenvolvimento sdcntifico e littera rio, r.uc por condição JYrimordLal 

e ind.ls.pensavel n .livre •concunencia, 11 nob.re emula ção e o esforço fecun,clo peln 

conqui. ta ela primaz ia nas lutas glo ri oost'< do snber. 

A mais llbernl das leis de reforma dn i.nstruq;ão pu.blicll el a. Monftrch!a, qllil.l 

foi incon~estavelmente o decreto n. 7. 247, de 19 de abril de 1879, decLa.t·a-o !Og·o 

em sua el>igra·phe: Reto•·ma o ens ino 'lJI'i•tMII'i.o e secunc1-wl'io cDo mm•i.oi.pio da C'õ•·t e 

e o B'l/1Je?'tor em tOdo o 1\mperio. 

1A acção, pois, da União, concernente ao dese nvolv imento e dirl'ofusà!o àO en;;ino 

primaria nOti Estados, n'ã·O póde ser i'inão nuxili ll l' . .-\. União SUb\"enc lonará. os 

EstaKlos que disto ca recerem , mas a organ izaçã•o, a dirccção e a .f isca l!7. nção de 

toclns as eswlas prima.rias serão da compete·ncia •dos Es tados, aos quaes, aHá.s, 

incumbLtlâ. o uever de inf.ormnrem, frequente e mln uden tem cnte, á União de tudo 

o c1ue essencia lmente se prenda ao desempenho <l aquel'le serviço. 

E' cx.actamentc deste m odo que se .procede n:t .Su issa , inter.p retando o a11:. 27 

ela Con~titu.içáo FedP .. rn! de 1874, ainda m aJs c melho r e lucidado pelo art . . 27 b·ls, 

aclditado á mesma 'Constituição p~la n·pprovnção elos cantõc> e povo eulsso em 
La,;c~esgcm oin.cll', eln 1902. 

A •Commlss!i.'o, cohcrente com e.,te modo de vêr, entende q ue os 1J1'0g·ra.mm.clls 

Ofjicia,lm e->ol e ucloptatclos, a que sP •tcfe.re o n. V elo § 1•, cln Iet trn c, são os aclopto
dos pelos 'Estados. 

Ne.~te sentido n Commlssilo offerecet·á. emendas a va rias <J l.wos i(;ÕCS su·bordi
narlas às lrttra., b e c e Re UA pn t·a.gra.phos. 
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.A Comn1i ~ -ãu :l c C·(\ita as lli~po.-:;içõe:; JJrinci.pRPs ·c de conjuncto, 1·elath··n::; ao 

t· .. .s~nu sccunclario, t'\Ubordinaclar-- á 1ettra cL da ·pr-opo""ição. :--•alvnt$ as emendas re

c la mada~ pelo ~ys tc m a ele ensino superior . cons ig·nado no substitutivo que a Com

missão nff't'l'e C'L' á :C'ttra e. tDe a c~ôl~do com a cllv isà!o do en~i-no gymnasial em 

t!uu~3 cur~o..- , um fundan1cntal e outro complem ntn t·, a .Comtni são di:;;.;sentc da 

pl'O}JO>i~ãO na.'; di;;posi~Õl'S ini c iao< elo;; ns. l e oJI cln Jettra d, •pO r iSSO que é ele 

pn re .. a r tlue~ na .rcorgan izuçãu. da i ndtr ucçdo secundarL.:J do Districto F dcraJ 

dt'Ve sub.-; i :=;ti r r;ó u n1 'Gyn1nasio, com cara ~ ter de extprnnto: ao mesmo te.npo que 

;-;c.\ja m aproYeitacl os de um e ou tro dos dou· institutos Hctua cs, cle me'ntos .pa.l'<t a 

funcla~ão ele uu1 a f.aculclacle ele scicncias e Icttras, consonntc '" emenda< â. I ttm e 
a q ue ha .pouco se •refe1·i u. 

A ,COlnmissão vac mais longe do que a propo.-~ição, a qual {lcttra e) autoriza 

o Governo >t «re<fOl'luur as escolas su'J)eriorc~. conceclenclo-lhes autonomia 'Ciicla.ctica 

e pc t·sona,Jlclade c;vi l, etc.)). ~1.. Co m missão en t ende que é ohcgaclo o momento d a 

inst i tu ir o reglmen univcr.,;itat·io, ,p romcttido na Con,,tituição Impe rial de 182-1 

e cloocle então tantas ve~es tenta-elo .por hom ens eminentes c ccmpeten lh>simo :, 

mas que1 devido a cir cu mstancia · ele oc:- as iâo e de ordem secundaria c ex tranha 

ao cnsiiJ10, tem s iLlO em,pre posto â. n1a.rgcm c inclefinidtl!lnen te adiado. A inda não 

!1a muito, em ago&to de 1903, foi offe r ecid·o á delibenlção ela •Ca ma.ra elos Srs. '])c pu _ 

tados u m jJ'roj ecto .pelo l!lustr Sr. Gastão da Cunha, projecto QUC motivou um 

proficiente par.ecer elo illusti'aclo pres idente, então, ela Commissão el e .Lnstrucção 

P ubl·ica el a tC a(n ara, ·Sr. ~atyro D i as. 1Des,sle .pt·oj ccto, que, •r.ão ·'-'a.bc porque, não 

teve andament-o, a Cotn müssão, itnpetranclo a devricla venia ao seu illustrc autor, 

destaca r á m uitas disposições, redig indo varias emendas, adaptada"' á parte s u·b~ti

t u tiva o nde consagr a o regimen universitaJ·io c que offerece ã.s d i.;posições sub

o rcl ina clm;; ás Jettrae e, !, g e h ela p r oposiçà!o ela ca.mara. 

E', com ef.feito, corol'la.ri o da i.nstituiçã.-o deste rogimen a su.pprcssà<J de todo 

o clh;posto sob r e a lettr a /, que comprehencle a autorização pa.n.1 a creação e as 

att ri bu içõc,s ele um Conselho Federal ele l nstrucção, com sécle na Ca.pital ela 

R ep ubllca, no qu.a,l vi r à 10, etn S LLCcess i vo,.<; bien.n ios, coJlab6raJI'1 cster.eis para u 

ensino q ue deixam ele ministrar c, porta·nto, prejucliOi•a.cs a elle, ' "<trios lentes 

dos •esta.belecim entos federaes el e en.;ino superior daqui e elo.; Estados, eleitos para 

eXJhibi r em, nas sessões do Conselho, as suas .a ptidões, menoo docentes elo que admi

nistrativas, e considera.dos em com m.is~ão do t l1 C:i1110 ensino a que justamente fa·ltam. 

Qu a n to â. lettra g, O serviço ele fit<Calização systcma tica elos institutos do

cen tes, q uer partieulrure qu er oJi(iciaes, por meio de delegados e ·cola res ele varia.; 

categorias, com attrib u tos c aptidões que rara mente se encontl'•am fóra dos cot•po.< 

docen tes cflecti.vos e po ucatY vezc.: lnc.smo neste ··, r e,pugnn, al ém ·clistv, HO r cg· imcn 

rl a 'U niver id'acle, com o seu reitor c o seu conscl•ho unhoe t·sitario. 

A parte da ,proposição subordinada á lcttra h, oncle se pcrmitte a equcpn

t·uçâ<l o f.f·ic.J.a.J ao·s fcc)entes dos esta.bclecim cn tos de en ino superior ou secunda,t·io, 

não p6de me r ecer o a pO\io ela Commissà'O, mesmo c1ua ndo oe equiparados forem 

fundados pelos ·Estadoo ou pelo Districto .Fede ral; qua.nto aos .fu.nclado· por 

P>tr ticul arcs e '"'sociaçõcs, c:ssa. equiparação é ab6olutame·ntc inacceitavel. A estes·, 
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R1U1s, e b m a~sin1 aos 8odt:tdos, com o reg-\n1cn un ive-l·siti.nio ins titu ído, bas~A ci o, 

c no ]Jensn a C<Jm ml..sào, na liberdad e dl' en·s lnar e a,pren de •·, é reconhecid o o 

direito de fundarem un t ,·er.>ida.des line.>, cu j o., titulas profi.;sionaes t erào ou não 

validade nos outros Estados ou em todo o ter.rltorio da R epubl ica, consoaJlte as 

rlispo,.ições ou cond içõc:; estabelecida.; em leis especiae" dos Cong re.;sos dos Es tad os 

ou Naciona l. Demais, as niv•c rsidades con1 pete estatu ir sobre a;::; con-dições rela

tiV'as á des ignação e amplitude de di .;c ipl inas c rc-opedi\·.as pl'Ova" de ha•bili tnção 

nHA m .a terias, chama da~ de in;-;trucção srcunda ria dos cand idatos ã matricu,Ja 

c.-n1 suas Faculdu.det:i. 

A Cc<n missão tam~..,m não pódc a.cceitar o d isposto no ail·t . 2" ela pJ·opos ição. 

onde se dá. ao Pre.<liclen te cln ·Hepub lica 11- in cumben cia de, «em todo o tempo, 

Hug.gerir aos •governos c lcgislartunlS dOci Estado " bases unn a aceeurdo ou a j u.'lte 

entre eJ.les (0 111 o ·fim de sys t e?JW./ iz.a-r V1L OO'lj(l?vi ;mr o ~»S i?IU IH>bl:ic o b1' 0/t>i•Lei'r o"'· 

Tal systematizaç.ãu ou ot-ganizaçà·o leVllolão nece.ssa.riaJnente aos termo· que 

lhet-: são con ·equente.s c equi~pollentos, a saber: unificação, centralização, arregi

mentação official, donde e,cn orecimento, in ,liffcrença, l'Ot ina, eS t a.gnaçà'O de toclo 

o ensino, prlm.ar io, secun cl•a.r io c r:uperior na H.epubiicn . Obt ida, po.r·é111, conform . .:: 

a propo.>ição, a acceitação '})(:lo,; Esta-lo., c!H s bases su gger ida,, , a in da a pi'OJ)Os iç:"l 

lembra uo Presidente du IR publl : a o art. 4 n. 1 6, isto é, concita -o a lli)PI'ovtll' 

ou ho mologar os aocôrdos ou a juste.; inlere.;taduaes, por elle ru e.;.mo suggericlos ou 

sugge-~ tionados, offlcial ou offi ciosamente, fundado na disposição da lei. A' com 

•nissã'o occorrc, a ·propo ito, um rcLnoque popula.r , •referente a certo \niga rio das

nbu><aclo, que fazia c baptisa.va o" til•ho.;. 

Entende a Cornmissão que a bôn _no rma pa ru e~e\·nção e cli [fusà<> do cnt:dno, 

n nor.ma tão proficua u .rccunda, como deco rosu, e tóra de sug,ge.;; tõa.; c a justCIS. 

o-ffi t üves ou semi-officiac-8, é a que ,.:;e in~pirn, repete -o, na lhberdade, na !i1bcrJade 

de ensina'r e aprender, a qual na. Alleman ha é cantcte ri~t icu n1 ente de.:; iG.nncla 1por 

c:rna cxpre ·,iio compos ta - cLie lehrnnCI/ <'Iwtfr eUteil > c donde cle r i<vam o esti mulo 

elos con1petcntes, a concu tTeJ1C1a, u ecnu lfl<;:~'O, a nobre ambição de sobr csa·h ir c, 

lJO r ta.nto, a diilgcncia constante e a operos idude inteHtg.cnte, para uclop~ào 

emprego clOti meioo mals co n ducente~ a attingir lrgitimn. e d~ i gnu m ente, süm ra ,·o.r 

nem privi!cgio official, o alvo cobiçado. 

O que cli<põe o a rt. 4" ela proposição, conce rn an·t'ê ao.s r ecursos concedido., 

uo Gov'êl'llO IMra tão momentosa refo1m a, pa1·cce á Comtn is~ão q ue é c! ~ totlo o 

IJOnto Jnsuflicicnlc; pelo que fot·mu lurá emenda ao m'l'!·nllo fhrti g-o .. 

:\n confor midadu elo exposto, é a Comm~são de pfu ·ec·c-r <JU C o Senado 

approvt• n proposiçãiQ, <!om n~ tiCg-uintt's etn endas: 

Ao art. 1" no ·principio: 

D<'.pols elas p a,lavr ns «rcrormnr o en . ..;i no secu nda rio c .-, upcr iOt'» ncc 1·escentc-se : 

«noo cstubciecim entos fede r a('S actuol monte mantido.; nos Esta.ct o.~ c no Dist.ri c to 

F'edernl, ou nos q ue _Co r em crcndos no., E stndo.; ,pe;o Cong•·cs o !Nn.c ional, na fórmn 

do art. 35, n. 3, da Constituição d3 Republ!cu». ü m a is co mo na pt·opoolç:l.o. 
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A' lettra b do mesm o ar ti.~,; o : 

•Depois daB palavras «particulares e ''"sociações» a ccr~scentc- · e: <<no> l<:stados 

P Dis tri cto Fede ra.! com •aucliencioa e a .:célrclo do~ r~sp ct\Yos Govcrn <~. 

Ao n. V do § 1•: 

Depois c.a palavrn <<Uélt>ptu cl o''' d iga-se: «pelcH E s tados SUb\·encionados ou 

auxili!td o~ .pela União». 

Ao n. VI do § 1•: 

Etu Jvgar d as pa.Jav ras «ela Uniãu1) - di•g'a. - SL': <tUO.s Estados sub ·idiados 

os qua es <levc1·ão informn r á Un lfl'o .pL•r iocl ica e frequentemente o. allá!i, ~rn1pn• 

que esta o d·ê sej a·r , ácerca el o !:il'rviçu dLI Xili a 'o, e i l:5 tu 1'111t(Uilll t u cl urnr a ::; ub,•cnçã·o». 

O ma is CO I\1 0 na p•ropoalção. 

Ao § 2": 

up.prlt ll a -s e, m11a ,·ez que a (ónna v·uga c ind erlnida en1 llll C está fonnulaclo. 

l11' llh Un1a. base o f fercce para o ca~ cul o, ·::- o u1 o pt\Qot ende. 

Ao § ·3• : 

.Su]}pr imn-se, ·prcju.dicnclo p~ ln emend a ao n. V 1 uo 
este paragra·ph o r epetição escu,;acla. 

A' lett ra cl, n. I : 

1" tlu l!Ual lllllllCI'O é 

Su.p.primam - se lliS pal·nvi·as Mtuc scd1. I cc:onaclo no Externato c [nternato du 

Gymna~io Naciona])) , e acc rcscen tc -se de poi..; claa palav ra ' - <•geogral)}hl a c his

to.rln. d o .:S ra>. il» as pa lav.rao> : cdn tru : çào civ>ca». 

A' ·lettra d n. II : 

IS u p,primam -se as pala v r a~> «qu e só men t e se rã. leccionado no Extenl3 to d d 

Gy mna·sio Naciona l»; c a ex pr€ssà'o <( noções cle-u r~u c a ntecede a palav1ri\ ct pNycho

logia.>> sej n clah.i t rans·fcr ida ·para antes elo l)H 1avra (<t;ociologiu >>. 

O 1Jer iodo f inal: que con1 rç:a co m as .palavras: «•Em un1 curso 'P a r.a ll e!o>> seja 

ta mbem su,pp resso - attcntn a creação e organização el e um s F a•cu ldade de 

L c tti·a, c Sci<mcinf'. pa.r te da Unl.versidacle elo Rio de Jancko, cujn fund.ação é 

prop0sta em em{}ncla. su bstitu.(<ivH elas Jettras e, f, [! c h ela q)roopos igão. 

A ' Jettra d, .n . IV : 

D epo is ela palavra tcp rofis i~on aes>) - cl'iga - sa: <<s uboi'Clinados á U ··.1 ià.o» e clC~pols 

ela. .pala v na ccs Utp erioret:m - di ga - .:-;e : <l tan11b<• n1 ela U.nià!O>>. 

As Jctt1·as e, f , g e h HU.'flprimam-•se, sendo substituidns pelos a•I"tigo.s s e

g uintoo: 

·Art. 2 .'' Serã. ln s tituida n,a c id~a.cl e elo R io de Janeiro um n. UJ11\rersida oe, 

com pi'ehendcnclo as Facu ld ades clr Diq·e ito . t' :\1~clic !na. el e Sc iencial-l e L tt1·n" e ~ 

Escola Po•Jytechnl<:n. 

§ l.o tf\a reorga.n ização do Gyn1na io N.ctc ionn l em um só instituto ele (\n· ino 

secundaria , eom caracter de rxtcrnato, , erá aproveitado par te elo pessoal docente 

pnra a instituição Ua F.acul cl a cl e de Scicncia~"' e L etlra:o;. 

* 2 ." ·D~" F acu ldades cl<' •D i 1 · ~ ito exis tente5 no Di..;trlcto c·. por excepçãu. 

d<' fó ra cl rss e" estabelec:mcntos, sr1·ão tirn do, 0s prinwi ros clocrnt ' p>\l'fl n Fn cl]l. 

c13.cle JUoi ' idi c~ d~ UnivPt'ó<iclncl~. 
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§ 3." Emquanto não ~" r ealizar a hypoth c.;c d-o art. 3", con tin u ar''~ oob o 

r.egimen act~ aJ , clirc -. tamenlc s ubordinadas ao Ministro ela. Ju~tiça c lNegQcios 

In teriores. ac; Facul<la.des tk Direi·to <lc S. ,Paulo e <lo n ecifc, ele IM"elici-na ela 

Bahia, e a Escola ele iiVllnas ele Ouro Preto. 

Art. 3 . u :-<as c idades a que e refere o § 3o do artig{) "'" tc rior. o~ re<>pccti.v·os 

l!:staclos .pocle l'ãn, com a~ Faculdadoes c Escolas que cre.tll'('ITI ou as que j·â.. nJa.n

teem, c 111 cd iante áccõrdo com a. União, fonnar com aquell C.:i in s titu tos de cn~inu 

federacs Univet·s itl ades i:vlixta~, cuj a mais alta autorida de, o rci.tor, scr·á feclc: r ~t 

e nomeado como o da Universidade do Ri{) de J anei ro. 

Paragrapho unico. O pe,soal docente e o administrativo elas Unh"E!-t' s iclnclcs 

Mixtas serão remunerados peJa U ni ão c pcloc; E,taclos, consoante as Faculdades e 

escolas ta que .pe.rtenccrem . 

. -\t·t. 4 .o Quando as con dições finance·iras el e cada um t1e.;;tes tEstados o per

mittam c elloo o q ue ira m , poderão, de accõrclo com a Un iã.o. avoca·t· a si o custeio 

elo ino;tituto.s docentes fecleraes, u.ma ve~ garant idos o' cl it·e itos já adquiridos pelo 

!'oopectivo pessoal. Neste ca.'o as U n ivers!>dades paso;at·ão de mixtns a ser dos 

E~tados, os quaes nomearão o ·re itor e prover ã'o nas vagas occorrente.s do .mesn to 

pessoal. 

§ l.o E' livre aos Estados. bem como a pnrticutlares ou RSI'Ociações. fundarem 

Uni.versidad&.< com o numet·o e espec ia l ização de ·in stitutos el e ensin o .sup e•· iot· 

que mel hor lhes parecer. 

2. 0 ·As Univ<:>rRicl ades, consoante os insti tutos do centes que po. s uire.m, 

poder ão con ferir titu las ou d iplomas de bacharel em scien cia s c lettrao;, •bacllat,el 

e cloutoll' e·m ~c ienci·a s socin es c juriclica6, engen·heir0 civi1l, engenheiro geo·grapho , 

eng'lenh ei~ro mecHnico. engen heiro indu-~t l·ial .. Cnb.-..enheiro de •nin as . engenheiro .a·gro

nomo, ngrin1en~or. doutor r m m edicina. cirurgião cl<ê nti~ ta , v ctcrinn1·io. ph3Jnnaccu

t ico c parteira . Além cl•es t<o;;, pode rão confe rir ou tros t itulos el e ord em sc ient ifica 

ou litterarita . de n (· cõt·cl o co•n os "·üudos cspec iacs ministt·ados c.m ;; uns facul

d a el es e escdlas. 

3 ." Os títulos confc l'i clo,, pelaR Universidades não dawão direito ao cot·t·oo 

pondentc cxc t·c ic io profis<ional Rem o imPlt' mc nto das condições exigidas co·nform e 

o pnragrapho seguinte, a todo e q ualquer graduad o seja ·po r rsta·s Univer.;id·ades. 

sej a )Jelas 11\flxtas ou pela F <>cle ra 1. 

* 4. 0 N in g ue.m poderá C'Xercer JlO B1razil as profissõe~ corres pond entes '1.1 0·~ 

titulas ncimn, sem ter ·provado fl suas 1h a1bilitações peT.a~ntc unlfl commissão esp·c 

cial el a Uni\'c>rsidacle 'Feder al, Mb< ta ou E<ta clua l, independ e nte d e posse e apre

R<'ntaçã~ el e algum titU'lo o u d iploma, a dquirido r>ela fr e,q ucn cia ele faculdades 

ou escolas nacionaes ou ~strnngei ras. 

§ •5 . • •A ex hib ição d e,sas •p ro,·as de •habilitação profissional constituirá o -

cxnme ele esln d o -. cu ja, approvações, qua .nclo •por Universidade F <>cl e ral ou l:v.tixta, 

conferirão o -clirei.to el e \.'X\'rcicio em toda a. [RepubUca, e: ct.unndo J)Ol' ·universidad e 

Esta>dual, conreril-o-hão den tro el o t eNitori o elo 'Estado, <> . tambe.11 'claque!leR. 

outros EstadoR qur pa ra i~so celebr'a·rcm com o prin1eiro convenção ou aju~ tf', 

,a fôrma elos ar l s. 65. n. T, e ~ 8, n. 16 , da Cons titui ç;\'o 'Federal. 
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Art. 5.° Cada Ualiversi.dade seril. admlnL>trada por um reitor, assi,tldo pot· 

u.w Cons·elho Unlv>erBitario . 

§ 1. o O reitor, rua: UnLvero;lelade Federa.! ou nas .ML'<tas, tiet·á nomeado pelo 

Presidente da R epubllca, { !UC o escolhera. dentre Oti •professores ord•innrios ou 

extraordinarios com predicamentúti ele orelLnarioo, de uma das rC6Pec tivas facui

ondes ou esco·Jas. 

2 ." Exercc1·á Q car.g·o P<>l' cinco an n o~, não podendo ser recond•uzido P>ll'd 

o quin•quennio immecJ Lato; mas durante este, assumirá o titulo de pró-reitor e as 

funcções de vice-reitor, fazendo parte · do ·Con~elho Universitario. 

§ a.o .Para o prlmei•ro quinquennio da installação universita·ria, o Governo 

nomea.rá, alé-m elo reitor, um \iCe-reitor, na Univer~idacle Fed eral e em cada ucua 

elas 'Mixtas que se fundar,em. 

4. o O Conselho Universita·rio se cowporá elo r eitor, do J)l'ó-reitor, dos 

dlrectot'C.> em exercício e seus nntecessoTes immediatos elos instituto,; docentes da 

Unlversida,de, e um ,professor ordinario de cada um delies, ele ito pela r espec tiva 

con·~regação. 

§ 5. o Servirá com o secretario elo Conselh o, ead·a anno, o de ' uma da.;; flaeul

cla.cJes ou esco•ias, revezando todos entre «i ·em ·ot·clem preestabe:ecida c pubiica<lu 

pelo Consel·ho. 

Art. 6. 0 •Compete ao reitor à a Universidade Fede!'a] ou Mixta : 

I. iRe;presentar offici•a lmente a sua Univer.;idadc. 

li, Corres.ponder-se com os IGovcrn·o; da União e elo Estados a cerca de con-

61.1 Ltas e .. pedidos de informação .qu.c a si, á Universidade ou {l.s suas ~a.culdaclcs 

for.em .f;Ji tas. 

J,IJr. rSubmetter á approvaçãio do Governo .'Fecloera.l, c nas L\tixtas, tambcm ao 

c tadurul, .na l)arte q ue a cada .um impcn· te, no começo de cada an no, o orça<mcnlu 

da;; despezas dtt Un iv{'rsicl•a,d,e organizado pelo Conselho Utüvet-sitarin. 

IV. Apresentar, no fim de caclu a nno , um rela·torio, onde ,;e noticiem os factos 

ma-is Lmporta n tes occonlclos na Univers idade, c se clê conta elo mo elo como for•tm 

npplicadM, quer as verbas conced idas velo ·Co ngresso .);acionai ou pelo do • I'CS~)C 

ctlvo Estado, quer a~ doações ou le~aclos •porventura f eitos á U H·ive1·s idad c e .pot· 

ena r eoolllaos. 

V. ·Executar ou fazer exccuta.r as clelibe t·,tções do Conselho Univers.Jta.!'Ío. 

•VI . Confe rir o titulo de livre-docente aos que se mfl6trarem ha bilita do« n'ts 

·provas exi•g icl as para iniciar o cxerclcio do ma,giste rio, precede ndo propo ·ta. ela• 

respectivas .faculdades oe escolas, de a;;e0rdo .com os ~tatutos e t•eg ul amcnto v•lge!ltcs 

na Univers idade. 

VII . Orgnmizar as commiss~" examina.doras para os 'Xa.mes à· estado c]p 

que trata o § 5• el-o a r t. 4°, as q uaoo serão cnmpostas ele cinco ou mais profes~Ol'<'-< 

ordina.rios, pres·Jdidas 'Pelo director da faculdade ond é mini~trado o ensino da·s 

m aterias que constituBJffi o a".; umpto do exame. 

VLlli. V·lsita r fl'equent~rm entc os institutos docentes ela Univer '·iocJade, t•hamat· 

a attenção elo~ d irecto!'es pat·a algum fac to que •lhe ·pareÇa merecedo r el e correcçã.n. 

P iewtl-o ao conhec!mrnto elo Con ><·!·ho C!u a nclo clc >te ~<'penclJJn proy i d.;nc ln ~. 
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1X. Convocar, ordinaria e ex traordinariamente, o •Conselho U nivers itario e 

a at>i>embléa ge ral dos profc&·()res ele cada f.a.culclacle ou -escola. 

X. Advertir c a 'lttJOC~ta r , em pa rticu lar, e ten1peran cl o a severida de .: um 

a moderação Lla Jinguag•cm, ve rba ltn en te ou por escripto: os pro.fessorc.':i e H V·l·es 

tl()()en tc.<, por falta de exa cç>t'o no c u.mprín1 en to ele seus cl ev~ r es cl ida c ticus ou 

notaria má conducta civ il c moral, l evando, caso 'não sejam c [( i ca~e~ aclv•crtxmcia 

L' aclmoestttção, o conhecimento dos factos ao Consevho U11 ivers ita rl o, <:tuc poderá 

pronunci·a·r desde a aclve 1·tencia publicoa >Üê a de>ti tu iç~o. 

X 1L. l mpôt· aos alumnos qw• t(lnha m co mm ett icl o as [altas p rev i~ ta c-; nos 

rcgulatuento ~ universitarios as penas cu mw inada:-; no~ lllt'S m o;-;., a té a suspcntiã.o el e 

c:-;lullos por um st•n1cstrc. 

X JI. Receber, no· Thc.·wu rus •Nacional c estad ua-e.s nas cle le-gac iati dos 

E'taclos, as consignações votada"' pelos Cong resso; 'F ederal ou eslacl uac,;. e. ou t ro

tiilll, os donativos !'cito.; á Unh"CJ'Si cl acle. 

Xll ll . 1Fiscallzar a rcc~ i ta c despcza. ela U niver::;iLl a clê, faze nd o ex ecuta r ;ts 

tabellas orça>mentarias Yotadas pelo Conselho. 

Xl'V. Confe ri r~ p-or proposta da I'espec ti va con g- regução, os prccl i L'Hl11Cl1tOS 

ele Pl'<tfe<'SOI' orilinario a professores ex traorclin a•rios nue tenh am ob t ido .gran cl·e 

noto l'iedade e r eno me pela expansãl:> c el-evação do seu e ns ino e me r itur ia o r i.gi

nalida.clc ou a'lto ''alor tiCientifico el e seus t r a balhos . 

~s.-.;es 1)tredicamentos da rão d irei to ·H fa?..cr patte d.a cong rcgnç.ão c sc 1· elegí vel 

para os cargos ele cli r ector ou v ice-di rector de faculd ade ou escola e de t·ci t or d ~ 

Un lvt' I'Siclade. 

Art. 7. ° Compete ao .Conselho Un iV'ersita.rio, em Un iversidade Federal ou 
;\Iixta: 

1 . DiJ·ig1r o patri•monio da ·un i vt'I'Sidacl•L'. re;-;olvendo ~ob re toda . ..:. a::; q ues tões 

Clconomicas que se suscitet11. 

I r. Organizil l' a nnuHhmentC' o orça mento geral da Un iYe l'sicl a cl e e, d·etalh ada 

,mente. o de cada faculld•a•clO ou e"cola. 

l•l l . A u tor iza!': no correr elo anno. clesprzas extraord ina r iu s e i nd i sp·ç n~"i a ve i ..:, 

l!.Ue não tPnham or-;ido pr e\' i·üus nas tubellns orçanu•nta r ias. 

] \ '. ll'ixar (h.; vencimentos elo pessoal da Univcrs id ad que nã u fô r pa go pelu 

'l'hl'.~OtHO 1Fe!'l eral ou pelos governo:-; estadua'CS. 

V. ln<licnr ao ,Governo os nomes elos profissionaoe.-;; que, med iante propo~ta 

das respc-otivas !faculdacle-:o:, t{l 'cv1atm ser nomrados pfl:ra PI'e(\nclvitmr,n tn d'f' vag&-; cl·e 

profes:-;or orcl i nario ou extraorcliniH' io. 

VT. Toma r conhecitllcnto e j u lgar Qf.; recun:;o.-; int rpostos de rrsoluçõe:-; dos 

clirectures. 'C congregaçõrs ela~ fucu lclades ou escola~ . 

rvrr. P·lOvidcnciar sob re facto., cl~ (J UC t iver con hec i.men to •pelo l'ei to r ou pelos 
LlireclOl'C'S dp,.c.H'S esta·bclec in1entos. 

V T-1 f. ,RusjY(•nder os cu r,-o .• clnclo,; pOJ' qua l q u ~r p rofooso 1· o u l iv re-docen te . . p()r 

11\0tivo l.li' disCi:->1in::t e gnrn.nt ia da ot·dem ou por outrn cont ing·rneia excepc i o 11 ~I~ 
mPnle .grave e u1·gente. 
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IX. Jmpôr penas ' diticiplinares, consoa·nti) a leis e regulamentos unh·ersitario · 

a profcsso,reti e lt\Tes - docentcs -c c 1ntnutnr a:-: lJCn cu,; itupo.c:i'tas a .alumnu:; p elo 

J'C ito.t· ou ·pel<:> tribunal disciplinar de ca.cla inst ituto docente. 

X . Fazer os '(' .-.;.tatutos -ge1a~ d·a. -U nive t·s idadc, :ubmettcndo-os á appru,~a c;:ãu 

do GoveL·no e approv-ar oo t·cgulam,...e nto.s e"1peci ncs dl' ...:- ada. Cacu!d.1de uu e sc ola , 

e-lft·óorador; pela respec ti va con grcg·-açã.o, faz endo-Hl'eS então ou ÕL' Pois, qua ndo 

oppu r tu no. as modil'lcnções que pa reça m convenientes, propo s ta~ pelns con!FC

g açõe.;. 

X'! . U csolvcr a·CL'l'Ca de pi·o posta~ ele ~. ongreg·açõcs: , rc~ativ a!::' a augl11e·nlo llc 

ca de irafl d•e professores oràinar ies ou à o numero de extraoràinar ios "ou. fin al

mente, á tiU-pprcssão de alguma cu cl ei ra que ,-enha a va.gar ou -estej a ,- ag-a . 

X lL /Hesolver, ta m bem ;;ob proposta da congregação, sobre a cl-evaçiio d~ um 

cu rso .de profr&;or extraordilial'io a curso <le ordinario. 

Xlli r, Convidar, JtlCEm o meài·a nte a estipulação de maior \'Hntagelll ou •·e•nu

n·el·ação. quando preciAO, a algum pro res ' ()r ordinario ou extraorcl inurio uu livn'

ào2entc el e outra U niversid a de, nacional ou estrangeira, sob in dicação de u111 do' 

estnbelecim ento• cl-ocentc> d·a. uu, a ,· ir exerce r o ca rgo de proCe&Sot· extt·aorcll

na·: i o ou o t·clina rio, desde qui) tão excepcional med ida s e just ifiq ue p·elu nocneacla. 

tambem excepcional, adqu irid a ,pelo co nv idado por · seus c u rsos c releva nte.; t rHbn

l·hos sci·en t ifi cos ou littera •·i o~. 

XJJV . Solicihll', med iante t•C pres~ntação ao Presidente ela nepubli cll. a ele li

tuição elo r eito r , quH ndo se tenha revelado in .?a paz par a o seu e l~vadu ca·r•g u. 

devendo ssn. rep t·e.sentação ~""'f"r assig na cla JJOr clous tet·ços pelo m:e nos elos n1et111Jro :-~. 

elo Conselho. Em tal ca -o, ass umirá o vice- reitor c, em sua (a l ta, o m embro do 

Conselho, profesw1r maiti a nti go. a pTeslclen ciH de~ le e a s fun cçõe!'> el e rt'itor nte 

qu e o Go,Re rn o reF.oln.l o incidente. 

X'' . .Suspend·er ele suas funcções os d i rcctores e \·ice-dil't' c: tore.-; el e fnculcla d·e-: 

ou escola . .::;, qu1arnclo i.ss.o se ju.siJirfique por procedimcn·~o rnotol'io c •PI'ovacl.3 t.nt ntP 

incorrecto ou factos de .lll u ita ~mv icl ncl e, cuja ·respon.sa•bllicladc cli•·rcta ou incl !J·ecta 

cHes CR i·ba. 

XV.! . H e:-: olver f1S outras ques tõC's tl(' in teres . ..;~ cln Un h·e r:;;iclacle, 11ão J)I' L'Vic"it a~ 

nL• st..n lt'L n-cn1 no~ regula mentos clcll ft. 

_\ 1·t. 8 ." H a Y·erá em cada l'aculclnrl e ou ~cola de · Unh·rrsiclade l~'t' cl Cn.\ l L'U 

<YJixla . um t r i·bunal discipltnar. pt~s iclicl o pelo rc it.,,· e for lll aclo pelo cllr clor 

v ice-direc tor ou, cHso es teja vagt• um de~te.<:: clous loga l'es: pelo prnfes:"o r orcli nario 

ma ls an tlgo. 

§ 1 . 11 .\ '(' Sle tr ibum.ll co mpl•t e impô r ao.~ a : u~nno~ as penat-: ele [o.; USpensào ele 

NStuclos .por mais ele u m ~ m e;;trr. àc xclu~ão da fAculd ade. ele ex ~ l u ão clii LJni

ve •·s idacle r. fina'lmente, el e exclusão ele loclas a • Unh·eteià acle". F Nle ral ou 

Mixta~ . 

2 ." Da:" (lecisõe: .... clest-:c tr ibunal hRv(' rá rrcur:.:o parn o Con~elbo Unh"Ct'-

:>i brio . 

. 0 A s rtu es tões clisc iplin 3re~ subm ctt idas ao reitor. no t•·ibun al disci·plinar 

O\l pb Conselho Uniyersitarlo seríio ' ins t n.1i clas com um rel~toriv tn!nu cj o-~o c1o viçe. 



- -606"· -

di.-ecto r .ou do profe~sor que suas vezes faca, com poetindo a q uem n a.s fa.cu l dad~ 

ex erca e<> te carg-u p t·o.: edc r â mais completa e y ndi>can cia , ou vidas as pa r tes !n te 

n,.;~adas , a ~ te; tcmunhus e todos os quo qu izerem , espon taneamen te ou a i&SO 

convldll!doo, depô!' so-bre o fa.cto ou fac tos em ques t ã'o . 

A rt. 9 . " O co rpo docente <l as •faculd ades e es cola.; , n a 'Unh oer ;; id lj. di! !Fede ral 

l1U nas 'Mlx ta s, compõr-s e-ha d<J prof<l5sorcs ord ina.rios, ex t ra ordinar lo,;; e li vres

doeentes. 

§ 1. o iÜ.; cu.rs<Js a c tualmcn tc reg! dos por ca thed r a ticos nus fa cu•ldadi!s c escola>< 

federacs c~n q ue é d a do o enti ino s uperlor , nos Esta dos e ·nO Distric to F'ede raJ, 

sà\9 con,;!l!erados ordi na r!o s, ieto é , reg!clo.s por p rof ess ores o r d!narioo. 

§ 2. • N a or-gan ização da •Faculda-de de Scien cias c Lettra.s, c reada .p a.nt a 

U nL\"ersl<ladc do Rio de .Ja neiro, o ·G-overn<J Federa.!, <JUI<i dos 05 compe ten te~ Q Ue 

en tend er , dJs·pora. ôObre o numero e desi-gn ação de c u rsos ordlna r ios, aa·lvo, m•a.\s 

tar de, qu a ndo jui•gado {)p·portu no, o ~xercic i o das attr ill'll ições d o Consel·ho Uni ver

slta rlo, c-onsignadas nos n~ . XI e XII do art. 7°. 

§ 3. o Ca da professor o.r-d lna rio fat<á , em cada pe rlodo lec tlV"o, trea dia-s por 

'emana, um curso pu bli co c g mtulto, c u·Jo as<;'l.lmpto a b.range,,á a e,;; ph evlt da r esp e 

ctiva cadeHa e cujo ·prog l'amma .;er-á p ub lica do a ntes da ,;·tta abertura e d is trib uído 

com o p.ro.-;,pecto .g,N·n i d os cursos da U nl V'ers i-d a,de. 

§ 4 . 0 A!~tu des te c urso, q u-e oê obr lgatorio p a ra o .p rofessor, pocl e t'a. e.Jl e fa zer , 

l'emu.ner a do pelos q ue nell~6 li vr emente . e tnscreV'am , uun <:> U m a is ·cursos ,parli

c u·l\t.re.; o·u )J?'/V a(los, úa:mbem de t rc.s cl ias po r se ma.na , em h oras em gue não sej a 

Pt<ej-udlcado o cu rs o pu blloo . 

§ 5 . 0 O ·prof•esso r escolh er lí li vretn ent.c o aasum~Jto dess es cu r.-;os, orga nizan-do 

oa r eSJpec t iV'Os ·p rogrmnm_as com o m elhor lhe pareça , os Ci lia-es serão , como to dos 

os {)tttros, publlcarloe juntos E:rn fol he to impresso e d istr i·bu idos na Un iv<lrsidadc 

antes d·e com eçar o t l'aba.lh o de cada ,per lodo lc~ tlvo . 

§ •6. o N os cur.;oo ]Yllb l lcos, como nos ·;>·rivados, in~C I ' eve r -se -hão {)6 a lumtws 

que o qulzerettu, de- accõ t~d o com as con'liçõ.e:; d e a d!mi ssà!o á prhncira m1a trl culn 

e outras, conl:tan tes d{)S reg u la·mentos u n!versita r io.<; , sati s feitas ntaa s eo:·e tRrias, 

pela lnscr! pçã<? n :·Ul"O; pr! va.ios, a., tax a· d e accõrcl o co m oo m esmos t•egu•la

mentos. O -p rod uc t o dess as t axas , fin do o •pra.zo pa ra in scripção a ca<Ia curs o p r i

vado , s .;r.fl. .pela "ecreta.ria integra l.mt•n t e r em et tido a os respectivos profc.~so r·e~ . 

s 7 . • P oderá ain da um profe~so r, escolhendo um a ssu mpt o m ais .Ji.mlta.do , 

sobre o qu al ,.,. p ropon'hn a ·a.p r ofund ar es tudo .; e fazer -explan a ções e ln vestl:ga

çõcs peculiart"-o' Rbrir um curs o 'P~ rti cu 1 a.r iss im o ou JJr ·iva;(].iss·imtuJ co m o n'Un1e :u 

ll l}{' nas d r a lttmno;; qu.r lhe app rO'uv er o ·medi a nte t·em u nernç ão q u e estit>u la r . 

O i)Jt'Og t~ann.n1:a d'(lS te :CUtl'fiG .:E1e tlâ. tn•m•beun tillliJ)l'efi~o c pub.lrt'Caclo oo:tno p c c; m os 

cletnais. 

Art . 10 . Os ].l i'O f<>s>o res extl'll!JI'd!na r ics , cu j{) num ero em ca<l a f ac uldad e ,erá 

flx •o(]o Pü l' ac to do Con,..,lh o, s ubmet ticl o á a ppro vação el o Governo e de con fCJor 

mid acl~ com a., convMl ienchq .• cl id ac ticas. terã'O por fun cção : 1°, 8Ubstl tu ir os orcl L 

n~u·i os ln tprd t .l o-~ de fn zet· os cut~O't }}UbU cos gTatu itos ; 211 , fnz•e·r , d·e a ccôr·clo 

r om aquelle~ ~ c q n a ppt·ov11\)ã o c111 co.n·{!.'·rega c;ão, ~ur- os complemen~a ri!S de cl_?P~ 
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ou lo rc."S dr:a.'S na s em.runa , os. quac.s s e rào 1ta1nbem iuut)rcs.so..-; no prog1-a mn1 a g et'\:.ll 

dos Cllol'tiOS da Unh"et·ti idade. 

Para1gra.p.h o un lco-. 1\ 0.s .prorcs:;o re.; cxtl'ao :- dhu.niOti , rHtejam ou não substi

tuindo os o rdinat·io...: 1 são intc-iram·entc a P.p li cavei::; as tlispos içõcti. r elativa::; HA..1S 

ordi·JHlt i os, cum p r oh r ndi·das noti §~ 4°, 5" . 6° c 7o do arti ~,.o anteceden te. 

Art. 11.. l\'I e,]iantc a CX·hibição de pl'O\'ilS publica~ p<·ra nt l' Ulllll (<lclllJAde OU 

e:-:co la. é li c ito a qu fl"~qu c t· pt·of.issi onal adquirir o titulo cl·e 'li\'ro-docente . eour 

ú qual inicia a ca rre ira elo magis-terio pub:ico ti upcrior. 

1 . o O nwnn'ro e q ua nto s('ja concernen te a taP . .; p rova.:. con~ tará Ll u rl'·.;ula

men to espccia:l, ·e l a•boraclo :IJCIO ·Con ..;elho Un i\rc r s i ta1·io , ou v i cl n~ a(') l'especti v ~t :1 

congrc.gaçõe.-3. 

~ 2.• .-\.os li\orcs- cl o.cent ,, ê facultado lccdonarem um ,, ut· ~o privado c u m pri

,·adi<:S im o, remuncra·dos na fó•: m a. elos §§ ~ · . 5•, 6• e 7• elo a rtl·g o 9•, os quaes. 

po r·é lll n ft.o ,poderão vcr-snr ,in ão tSOb t·e as mote ri n.; sob r e c u.lu con1plexo cxll ibiram 

a • .p rovas d e h ab il itaçã'o co m que Dbllvern m o seu t it u lo. Poderá e:1 trctPn1to um 

livr-e-<loce"n t e r x.hi.b ir, qt•Hndo o r~que irn , outra' provas De hab ilitação sobre nnv-a.s 

m ~ltc• ri a , I{} q ue clnr - lhe-hn di r eito a fa zer tnHt:j t:tn cu rso prh·ado c un1 p1·hna _ 

rli::;..-:l·mo. • 

~ 3. 0 Os progrnm~mas desse; curSOtoi f a rã o p.<u·te do con ju ncto cl C' nt·ogn.lnlm:1r< 

ou p:ospe . to get•al elos cu r.<os uni vrr.> lt9 rio~ impt-esso e cli str ibuiclo a nte;; ele cada 

p e ríodo Iect i\·0 . 

~ ·l.u .~\ i n·..;c t·i·pç;~t'o e [1·eq u cn c ia el e ta.cs cu r ·o t erão o u tcs mo v a :~)r uf fi c in l 

pa ra os alurn nos da Un ivcr<li nele que se j a attr i·bui clQ á freq u encia c inscripção 

nos CU J'.o: o.s dos p rofesso res tex·t·Jaordinar ios c ordinari os. 

~ õ.o P a rn a subl'5 t itu 'ção t emporaJin. d e u.tn pt·vre.s .... or cxtraoT,_lina. ri o, lm,pechdo 

para as fun cções con stante~ elos ns. 1 e 2 d o at·t . 10 , se rá clu maclo um livre

docente pe lo direc to r da respectiva Faculclncl a ou li:5cola. 

Art. 12. Os actuaes ca·t-h ed·ra ti cos d·a-< facu: ch t(le-,; e P<colas fecle r.~es, cl rsde 

q ue ·fu·nclacla s eja a Uni ve rsidade do 'R io de <Janei ro o u instituíd as Un iversidades 

:\.flxlas no., Esta dos cJ,, Ba hia. S. Paul o, IP emam buco e 'Mina.,, PRS~u·rão a tH 

o n o me e a-:; ru~ cçÕL's el e profC.StiO I'C'S onlinarios e os ac tuHcs ubstitutn;:.; os clP 

p rofesso res ex tra nrclinari o.-:, a l·vo o clie:.;po.sto no ar!:igo 13. 

,\ rt. 13 . Aos novos p rofessores o rdina:ri os e :drao rcl innl'iO«, cx-ca thedl'a li e<lf> 

e ex-sub ·ti tu tos. é .livre acce i,~amm ou n à.o (o flU C farão por rxp r')Ssa dcclara~ào 

e<cr ipta, ender eogcht ao d!rccto r. CiUe o communicará ao Governo) as vantagans 

f'ac u ltachtti nos *~ 4° . 5n, 6" e 7u elo ar thgn 9° r pnragTfltPho unico do nrtigo 10. 

* 1. 0 ~'lo prim eiro cuso, perct\be-rã o os o rdenado~ l.il Ctuacs c .gratLf i-caçõ·~s a ddi 

c i onHes que j á ten ham e os hono-rHriü::) do~ cur .. .;os que •lcc :> ionat·em, p ri vados ou 

prj vacli s.-: i·mos. 

§ 2. " .No sr g·undo cn.so! continu a rão a d ese ntp 2nh Jr ·n.-: mes mas funcçõc~ Jroeti

\·as qu e actualn1 ente. e pe 1·crber ão cio Th cKouro F r ·J('rul. nté q ue ;-:r in\rHJ i cle nl r . ..; c

j ub i·lenl. OR seus a tuaes v en oilll en.tos. 1Não ' i~ O d ('rão : p Oorém , faze r cu r sos pat·t-i

culares rem u n eroinln~ . 
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§ 3. • A jubilação dos comprehcndidos no paragra.1>ho precedente dar -.lhes-ha 

,lireito: entre 20 c t5 "nnoo d~ ~crvi<;.o ao ordenado act ual, mu l5 a ~•·.at l (icação 

nddlclonal que já csteja.m percebl'ndo; entre 5 e 2·0 annos de serviços a tanta5 

vigt'altn.as patlt.· do or d·cnndu quantOti (orenl esses annos, .m.ais a '&'·rati ficação 

ad<licional; finalmf'ntc, ao:; 25 annoo de ~e r vlço á totalidade elos \wencin1entos. 

~ ." 0• cvw preh cndidos .no § to nun-ca serão cons iderados jubi hatlo-' ou 

~~xtrau·hos nu n1a.giste l'i o cffc.ctiYo. Quu nclo imped i düti t em pona 1·i a m0n te, uu defi 

nlltvn mente invalidados· 1Jara Iecc iona·rcrm, contlnua:rã'o a (aze r pn r tP do corpo 

<l v.entc da ..... ua faculdade . e os !-'eus nomr-s f ig ura r ão •noR- progra 111 m a :-; ou p 1'0'5J..l l'Cto.s 

univ arsltnrio!-', sin1ple~mentc CLifll -a •nota em t:;eguida ao nome de -cu dn \.}111 : l nWJJU

tl J-/u clc /cccionc/1' ?l.u presente 11e.-iod'o toei ivo. 

§ 5. 0 'cr-lhes- ha designado su·b,; t1tuto no inicio ele cacln tpCr iodo, 11>1. fóiU IHt 

<lo n. 1" elo art. 10, continuando <c lles, rmq uanto p u cl ert"tll e q u izcrfm, com o d ireito 

llc ."'iupe·rintPnclcr Ot:i se1 \·iças praticas, v. _g .. cl .c laboratori os ou qu~alque.r ou t ro que 

in umba ao re- ~ pcc ti\·o en~ino, e no 1gozo ele outras vunta.gcns matcr iac:; porven

tunl inlwrente~, cl c:Sde jâ. ou de rutu1·o, ao reSJ}ec tivo ra n1o de tna.gis terio. 

G.v QuJn J o r cm quanto Íi11PN1 i dos, t CI111 PO rar i a ou clef initl van1entc, 'Per ce -

berão o orcll•nado actual c g rntHicação nddic ion a l que po r ventu ra t<•nh a•n• , n t1 

(Mma do ~ 1 "· 

7 . 0 O Oon•elho Unh·ers itarlo, attcndenclo " r azões dC equidndc -a rcco nhc

clJn<·ntu dt• hnns ~~·n·iço~S , podel·â., Rob proposta de uma congrC'•g.ação , con ccclet· utna 

pen •ão ncldic ionnl ao prof!' ·tsor que ficar aiJsolutatm<•nte Inutilizado par" todo 

o trabalho c sem outrOB rrcur;;o ou renda de rortuna parti cular par a m anter-se 

c [, iHUl fam11ia. 

A•·t. l4. As vaga - uc proreS<>o r orclina•·io ou ~xtraord i nario, occorrentes nos 

<•stnbelccimentos docente.- eLa U nlversidade elo •Rio de Ja·nei ro ou nos frrl •c rnes 

rl:~s CVI.Ixlas QUP se funda.JP nl l'·lll 1S. Paulo. Bahia, Pernambuco ou M i nas, s('rà'o 

p r eencl1irl as el e um do.::: sl':g u tnte , modos: 1'', 'J)O t' promoção n u tn e~~na Un i vend 

htclt', passando um ~Jrof~s~or cxtt"~3 fH'cl i nario a ord'ina ri o, nu u.m liv J'C-do c·entc: a 

ext nJOI'dlnarlo: 2'', por vocação {lU conv·l tc fr i to n um professo l' ele outl'.a Un l\' e•·

s!dn ch•. nn citllla l ou es trnngrirll . onde· f"ll e trnhn .g t··a duação igual á clH v.agn qu e se 

prptcn 11(' J.>'l'eP!lcher: :Ju, tanli:>Nu por convitf' a profes~or ou l i vre- docente de outra 

Univt>t""Nidad c·. co m ::~ ccrs..;o ela gntduação do convidado. IJCr l>i gpa.f>i{l ~ ele liv r c·

do centp +'(11 unw para ('xtraordlnnrio em out r a. ou desta u lt ima cnte 17o r ia na pri.. 

lllelm pur.a a rlc Ol'rlinario na ~cguncla . 

lPel'1tgra~t)ho 1unico. Toda$ ar~ 1~:-p luçõPs f' acto.~ I<l('feren,t-es HO prcen ch·inl("rnto 

<1<• uma vag:~ rle profe,,so•· tt'l'ã.o loga.r pot· iniciativa ela con-gregação da escola ou 

rnculclucl·e inte r eBsn d a , t·ran"mltliclo,; ao Oonsrl h o U ni versi tario r ·lJ(I,r este no 

OlWPl'·no Fed'(ll!'al, pr('ICNl ndo ·a t'íS!t.a UJlr'}rma ,pha "'{', r rua~ndo .(J r!~so fôr o ca::-o, u mn 

C'nn Rulta ou conv•i t(• ao p r ofc..:sor ou livre-cloc~ntr c uja ~equ isição f;e deseja, fe'ita 

por inh:mneclio rlo Coni'elho da sua Un ivar;; id ad e. •E m todo o ca~o. ao 1 ,. siclcnte 

<lH Tiep11•bll 'H compete fa .zt•r " nom eação !Jr Oposta pela congregação . 

. \rt. lõ. Cada estabelecimento docente cln Unil'f'l·s iclacl e FcclcrHl ou elas :Yi i x·ta~ 

"frá dil'iglóo por um director, .ass ietldo pela conl? rel:'ação, consÇitui rla .pelos pr <h 
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f()ISSOÍ'en orcittulr1o..,;, pelos e-xtTf.tOl'llinario~ a.u1 .cxrt'Cicio d ~ subS-ritu ig.à•o da f.Jl·dL 

nfuios, conform e o "'lr t . 1 0, pelos xtra ordina rios com predlenm~nto.> de Ardlna •·i o 

,. JJelo.• Jiyres -doccn tcs ~m .ex releio d e sub«tituiçà'o, n-a Có rma do I~ 'Õ
0 elo al"t . 11. 

§ 1. o Ao dire ctor cabe a parte ad minist ra tiv.a. do es tabelec lmen no, com rc·~ til·"·' 

J):tra. o ConseJ"ho Uni\'ers'i tnrio , na fô rma do..s regulam entos por es te expedido .; . 

§ 2 .o ·.·\ . ,parte dld·actica incum•be á con g mgação , podendo, porém, I) di -··~ctr.r 

3u . .;; pendrr u ~xccuç:ão de uma resolução deila. que lht:• pa.rrço cxhorb itRn tc dP ""'11ns 

:llt•·ibulçõPS, su·bmettendo _a i•nmedlat"""ento a o Con <cl·h o, que a conrimn a 1\á. m oJi 

ricn r~. ou nnnulla·J"'á. 

~ 3 .o o cl ire·:- tor e 0 vicc-direc tor se.rtL'O nomeados .Pt"'lo Pr(·~ i d.e ntr da 11r pu

blica ~ MCO!hidos d·entre trcs no-rn~s de ,profes«o •·es orelinarios ou e x t rao•·elino l"i os com 

pred icamentos de orclinarios, ele itos de t•·es em t •·~s a n.nos pc;n ASriemblétt Geral 

IJocente el e cadn estabelecimento. 
!)Jão poderão ser reeleitos .p-ara o triennio hn me.'J iato ao L"'nt :-tue sen·lrom. 

:\o im pedimento ·de um e '? utro, si mu ltnneamentc. exercerá as .[ uiTcçõe<.; de cl\t"C;ctnr 

n profe:.iSOr n1ai s nntigo. 

Art. 16. .-\ Assembl ~it Geral Docente compõc•- se dos profcs'o•·~,; o•·d in:l 

rios. dos exlraordl-n•ar los .com preclicamemtw de or·d inar!os dos .extrani"Cli-
' ,., rios c Ji vr·cs-elocentes •e•m cxerc iclo ele Rubstl tuiçã'O cle ordünurio..,, de ires 

o utros ~x t•·aordinari os eleitos em runlão n<l hoc de su-a cl ~s sc, presidlcl~ 

pelo mai antigo dentre el les no ma.g iste l'io e, nnalmente, d e t1·es livre -d ocentes 

igual•mente eleitos por eus pares. sob a presiden cia do mais antigo do ente. 

P.ara.g.rnp ho unico. As r euniões cl·a .-\ >.;embl-éa Ge•·al Docente de cada fac u i

cl.:~d e ou escola, presididas pelo reitor da Uni,·e•·sl ·l nde e, em s ua faltn, pelo p•·o

!~sso r ord'inario ma is anti•go, terã o Iog~a.r de troo em tres anno , a ntef; ·de come

çarem os tra ba lh os do a n•no Icctlvn, a[i,m de p•occde r-se á ele ição dOR tres pl"O 

fp~ores, dos q uae~ sm.l,á utn, J)Q t' escolha do Gove rno, o dir ctor e outro o v-icr 

cli•·ectOl", n:"t fórmn do * 3° rl o art. 15; c, tambL' lll ·no dc : ur.<o elo a nlHl. quand o 

,, ·reitor n.s convoque p.a ra consultai -as sob1·e questões de ens ino. 

Art . 17 . O anno lect ivo u nlve •·sitnrio i•·á elo elin 3 de abr il ao di a 25 de 

nov(lm!}ro, sendo dividido em dnuo; period oo, f lndan.clo a 31 de ju!•ho 0 ,;>l"il ll e lro e 
com eçn·ndo o Rcgundo a 1 de agosto . iN o mez de dezembi"O Cnr-se-h i"LO os exames 

el os a .lumnos que pa.ra e!les se inscrevoe rem . :\as ecreta·rla.,; con~tnrão ~"" no mes dos 

n1 at l'icul aclos nos .cursos cl oo orofessor~ ord'inclrio!":, cxtrnordin ario:'i C' liVI'i'S 

docentes, fomecidos com as observações r~u c J)illeçnm convcnicnteR. re itn" pe los 

me, m oA .professo res ou docentes. 

I ara.~ra.p11o unico. As clispoisç6c.;; vigente!-;, r e l ativa ~ a ~nultri cula!=:, frrqucncia 

e examr. s, constarão dos esta tutos e regulamentos gern cs ch t Universidade c OAJW

c in e. dns f-acu lda de" e cs.cola~. Aos matri cu lnndos , po 1·ém. "c •·á lh•re o "ln<'>c rcvc

rrm ~se e freQuentaretn os c ur..sos que quizcrem, no num er9 c o.rd c1:n qur- lhes con

v iot", le Jeccionn·noclo.s pelos doc~ntes que; ·preferir rom. professore$ ord inal"ios. extra 

o•·cJina·•·lo" nu llvres<-clncentcs. 

Ao út. 2• - Su!>IPr imn -se. 

Ao a rt. 3• - Supprim n-~e. 



êló 

Ao art. 4° - Subst!ttlfi-se pelo seguinte: 

-~r t. 18. E' o :Poder Execu tivo .a utor!:oado a rnzer a emissão ele 25.00·0 npo

li ees nominaPs de 1 :000$ e o juro ele 5 o/o, arLm de serem distrubu idas como pa tri

monio da Uni.verslclade do Rio de Janei·ro e elas que se rundarem tendo como 

nue!eoo as raculdude.,; c escolas fedcraes de ensino su·pcr·ior, ora ex istentes nO« 

Eo;taclos de S. Paulo, :Minas, Bnh'la e Pernn.m buco a torlas ns q uaes fica dc~<clc 

jli. concedida a personalidade civil. 

A·rt. ·19. E', outrosi'JU, autori7..ado o Governo a abrir os necessarios creditas 

até a importan-cia de 500 :000$ para n immediata execução desta ·lei. 

Art. ·20. A .cada um elos institutos Ced eraes de ensino super·ior, ora ex i ·tentes, 

serã'o .pelo •GOV>erno trans(er idos os ecl ificios em que ,(unccionam e . uas depe.nden

clas e material de instal!aç;ã'o, !aborntorios, ·ga bi·n~tcs c officinas quae.•quer de 

rrabalho docente, continuando em vigor as disposiçõe.; 0,ue f ranque iam os hos.pitaPs 

e hosp!cioo das <Casas de IMI>seri•coPdn•a -a.o ensino das c l•lo1.ic<1s cla.s Faeuol'dad e.> d e 

:1-Jediclna. 

co\rt. 21. Revoga.m -se as disposições em contrario. 

Sala da.s Commissões do Senado, 21 de novembro de 1908. - Vi1·gfU.o Da?h.al'.! io, 

presidente e Telator. - A1/1·edo ElHs. Se11e1·1no lTiF.-irq (com '·estr!cç<'l e;<). -

A.' Comm las[o de FlnnnçaR. ( •) 

c•) A Commlssiio rl<• To'i nnllG:Is (\ous nnnos depoi~ marrclon n·rchivar o prôjecto. 
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