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C AMARA DOS DEPUTADOS 

-~ .,., -~ ·I'. I . 
SE~ Ã(j ~ 1~ DE 'DEZE~IBI!O DÊ 1909 

.. .,.t.,. .. .... 
Mt. 4.o Fica o Prc.<i~;tj~~ .. 'M~~ ":.il~~"!t'l",!lt-l.~,~~fniRQ '~t~u~~o 

superio:· e sl!".:. undaria. mantida p'0 la L""niüo, tpodendo nos tenn10.s d esta autorização: 

a) ·Conce-der às Fraculclaclcs, Academ·ias r• '&colns de ensino :.:upC':-ior, 'COill

pt-lcncla: 

1n, ,pnra .Ol'g-<tniza.rcnl li\' l"(.'lmen tr, .set11 nugmento Lh· pNi~oal, o l>I'OgTaJnmas düS 

seus cur .... os; . 
" . par·a institui rem as condições de adnnissão á mru· ricula; 

par,t (_•stabelecer'em o reg imcn cl•e ~c us exa mes e o d e- sua disciplina e~co la:·: 

4", pa:·a administrarem o patr·imonio que lhes proviere-.. :n de do11<ltivo~ ou le

gados. 

Paii·agrapho .unico. a,; condições d a dmissão á matricula, será cstabclec id.<> 

o exa•me prévio de aJmis"ã.o e exigido o certificado de conclusão de estudos em 

tlfllt in.:-itiruto dP en,:;;ino se-cwndario. 

b) •CoclHicnr as clisposi<;Õ<>s communs no' estab lec i mentos éL,• Clllsino upe ri<H . 

manti<los •peln União: 

1°, q•uantu á di6CI'irnin{tção das competftncias dos <Urcctores e elas congregaçõ~·s. 

2°, qunn'i o ao p recnc:h~mento dos .car'gos de directorn0s e de lccntc~ ou pl'Oft..'S.""iO

a· s, o:- ·quac-.s ---e.rào Jnf)mcat..l~ pelo Go\·crno, o . ...; tJirimeiros por livre escolha, O:-; :-;e

gundo8 .mediante con-eurso ; 

3", qunntn aos d·~veres, ob rigaçôc;' <' dir~ itos dos l<'ntrs ou profe:;~ores, ~a-

rantitl.:ls aos n.cluHc-:-; sc;_·ventual'ios do ensino .superior e unda rio as vmntag<'n.; 

ele Que goza m peh1s dispos iç:ões da lcgisltiç:ão ~m 'V igo1·; 

t~O, Ctua1n tu no~ recursos que ·possa~m sor orrereciJos por jnubS',)-IT;Jncia d rl appli 

caç;ào Ca .... db.plN:iic_;õe~ que organizarem os estabclcchnentos de ensino superior tflt 

Vil'tu.Ie da compete-nela qu•õ Lhe: <é dadn -peln lrt r" A . 

C) .\<lnplar o Externato P~dro m ás novas exlg.cncitts elo' l'tf!Sino, el iminan do 

disc ipli nas n e-lle e.<tudndas c dist•·ibuindo ns olll ' :·as J)O r dous c ursos : 

•I. ··o primpiro curso, que s rá um cul't-iO gera l de einco annO"~, p1·epantã (: 

alu•wno para ·JHO>i•·guir os s ons estuJos ·em um cstabelccbue nto d e ens ino sup•:

rior, profi:.:sionitl ou technico; 
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li. O segundo cur.o;o, que succederã. ao p:·imeiro, e que se rã. d e dous annos, 

.-;crá um c ur.•o omoe ranwnt littcra~rio e sc ionti.fico. 

cl) Tra.nsformar o Internato Bennoardo de Va.;;concellos em um · tal:> Icei -

mc-nto ele ensino secun.Jario profissional, ele a'C~ôrdo com a organ.ização Jos i•nsti

tutos ccmgcnerca no:·te . americaaos, n'àlo €xcedendo de quatro annos o orcspcctl\·o 

curso; 

e) Crear o C<mse1'11o Xaeional ele Edu.cação, de ·qll!~ enã. pr·sidentc o Mini ·t:·o 

do Interior e que se comporá elos ~gu intes membros: U.IIll .lonte ou profes or de 

cada escola, ~.lculcladc ou acaJ'Emia d e ens'no supet·ior of,ficial, ou no gozo do r,•. 

conhecimo:1to official dos se-us di·plomas, um cl legado da i-n:vtt·ucc;:ão secu nd ~.11·i:1 l' 

prima ri i de cada Eslnclo, nomeado pelo re.~ped' i vo Governo. 

O Conselho teJ•á as scguin tes attribuições e visaPã. os Si.'guin tes fins: 

I. Emittir parecpr sobre qualquer nssu.mpto a·olattvo á Jnstru·cçiio, S•'l11l}~e que 

lhe for solicitado pelo :\Iini.•tro · 

II. •Infom1ar sobr<' peJ iJ~ de .reconhedomemto T'de diplomas ou ccn!ificados de 

conclu ão àe estu\.lo . .:; ft.'itos av Congr (lso )lacional, pelo .. c.stwbt'le .... in1entos ele ·Cf!

sino superior : 

JIT . Jn.forma.J· ~obre pediJos de subl'enção c auxilies Jlara as c>'eolas, facul . 

da.d s, ncacl em ius c in~titutos; 

l!V. E'tudar o problema ,la cJucação nacional em Lodas as uas modalidaclcs 

c relil)'ar dC'talhaJan.oC-nte e111 nan·aes as orgnniza~ões (la instrucc;~lo lt.'"Jll toda. as cir

cumscripçõ~s da Uni·ão e os progressos que ella receber. 

§ 1.• O con.;;elho dcl'c:·á reunir-se, uma vez por anno, .,a Capital Federal; 

1§ 2." O Cnnscl'ho :csculhNâ um secretario -e será ~uxiliado pelo pel<soal neces

sario da secçào da D ircctoria -do l'llterior, ·~icando para esse of,i·m auto1:izn<1o o Go

verno a rcor.:::anizár, ~em augmento de pes&<>a•l, a segunda secçiío do :\'!Jnisterio do 

J,nteri<oJ· , a qunl {O'ma:·á o tio'ulo de Directoria de lnstJ•ucção ,public• . 

§ 3.• Oo ·m ' lll'bros do Conselho .terão U·" de,pezas de transporte pagas pelo Go

verno ·Ja Uon ião . 

f) Ail cs:olas. aca.lemias, racuJdades e institutos de ensino superior, €{]ui . 

parado,; aos C< ta bel ciu,eJ1tns officiaes de ensino .,u-pel'ior, tnos termos da kgi.;~la~à<> 

\:'m vigor, goz~u·ão da., n.1ntagons da presen te reformn, sendo validos m ,:odo o 

tc:'l'itorio da Rcpublicn os diplomas que expedirem. 

•Sa l>t das Se."'õ,•s, lll ele d ~ zcrubro de .1909. - Rivad.avia COt·rêa. - Jo<ío 

Sim.Piicio. - Joüo re-'tnt.cio. - Homero BCtjJii·~ta. - Soa•·e.s dos Sa.nl os. - Germano 

Ha ,,s/oche•·.- .lngelo Pinlleiro. (•) 

Pendendo de dOJil),•ração do l;enado um projecto, aopprovado pehl ca.rn-ara , 

;-cformnndo o en.·-dao secundaria ~::- superior, a cargo da Uniãlo, pc1~cc ;!. Con1·m·F

são, conb:a o Toto olo Sr. Homero -Bapti.sta, que se deve nguarlar <J pronum.cia 

tn~nto daqiU('lla ca~:\ do Congrc ·so sobre o ass.utnpto. ( ••) 

(•) Em nda n . 23 of.1erecida ao projccto de orçamento elo J,ntcr ior. flelator 

Sr. Julio ele .\lcllo. 
( ••) Parecer da Com nlis$ão de Fina11ças. 
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SE:SSÃO DE 13 DE DlD~E.-"llBIRO DE 1910 

Fi.n o P re iel en'r da f: •e-rublica autorizado a reforma" .a in st ru cç.'\io <'u;>erlo r 

<! >··<:u ndaria •111antida pela União, dando, solr <:: onv~nien.tc fi scaliznção, <*m ·priv!le

gio Je qualque1· espec ie : 

J .• los in,,ti.tutos de ~nsioo s upcri.o l': 

a) }Y' rsona lidade .juriclic.a. e co~rn1letencia para nd.ministtar o..<; seus patt~·nHIIniO~ , 

I3!1Ç:l r taxns de mn.l'.riocula c de cxan1 c, e tmais em?lu m C'1lto · por dip10:uas ~ C'.=' rti 

t:üe::; , aJ·rccadiHldo todas aa quantias •PHra provlmen~~o de sua economh1, nM p01l~ndo 

tatnb(·m ..-en.1 anl:l UC'ncia do Gov~rno Federal a lienar bens; 

b) con1p!c ta ,Jitbel'dade na OT'Iganizflção dos vrogrunl'lnas dos .r espe ctiv~ cuT.sos, 

"1:1S condiCÕl'S d e matricula . -ex i.~Ln•j.o o ('Xa•mc de adn1•issào pclra o i ng·;· S!)o t;ti ll seus 

eursos. no rc-gimen de cxa.n·e 'C dL.:;tiplllfla escolar . 

Jl. Ao.• •i:r..,; titutos ele en•imo secunda rio: 

a) a faculdade da lettra a, do numero 1 · 

b) ao seu ensjno uom .cara.cber pratico, libertando-o d'.l con .J ição sub::dt~n:n dê 

cu.,;o prcparat.orio do n~ino superio~. 

c) nutonomria m sua disci'J)Jina . 

Sala dns C-'sõe,, 12 de C{'ZPm,bro de 1910. -João Sim7;lici0. - Carlos Crn;a t

<llltli. - C<trlos Gm·ciu. 

A t'Q(n missão acceita n emccHln, co.ntra o voto dQ S1· . Paula Hamo~.; ( ... ) 

O ._'cnaúo u pprovou o dispositivo sem ·debate c sem n1ocHficaçav. 

Determina q11e O• alu,mno., mntri<:!,la>clo.,, até 5 de abril lle 1911, n a 1Jrimeira "erie 

tas escola,-< supcl"io1·e8 ele emsüw possam' conc.dnir os se1t.s cun.;fJ.'{ clP rwcônlo 

com a., leis c J'~Wula m an tos vigentes at'e ontüo ( •) 

Cu:"!~'iderando que os actuaes a.lutnno.s Jo prir.neiro annu <lHs escohtt:i suverinn:~ 

d~ cns:n o effcctuaram suas ma tr iculas até 31 d? m:t:·ço de 11911. porlnn· o nnt~s Ja 

Lei Organica c1 E rfeino, que é el e 15 de abril ultimo; 

Cnnsiicra.n<:lo que a referiJa Lei Organica reconhece direito~ ael<Juil'i lo.;; pelos 

( •) Emend:t n. 118 offere~ida ao projecto cl ~ orçauwr< o elo interior. R ela to r 
Sr. F,'lix !Pach eco . Art. 2, Jli da lei de orçamcoto pa:-a. o exc-rc icio ,;~ 1911 . 

\ *) :\iio con ta da Srnopsc dos T raba lhos <:la · amura o anJam~nlo do o-
icclo. 

~ 
• I 

Projecto I. M 
chado 
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.,, radoa alu·mnos do prim ei ro runno, tanto a,;sLm que os di~Pffi ·ou do exame dt• ad

missão agora ~xigiclo; 

fConsid.erando qeu O::' ~~~feridos 'i.dun1nos, comfi.:1nt0~ nas gantnlia"' d<1 Co•.1iso d-0 

iE.n~;i o, paga~:a n1 n~ r esp ctints .t axH:$ e outros et11 0lumentos P .p r cnchC'nuu .todas 

os for~n ullidadcs exigida~ para a obtt"'nç;ão cll' um diploma a que dão to 1o valor : 

tCo.nsid er&nJo que u 'L e i •Ot1g-nn ica do ·Ensino, além de .tirar r1os actues nl u ... 

n1.no..-; {lo pri m•e iro- nono SU Jl<' l'io~: o grão de do.ut-or e o.s diploma•:<, (~stabelect' n1ai::: un1 

anno cl~ ('stu do cnos cu1~os dt' dire ito c de phat'lllíl .c ia, o <Ju e n1uito o:; prpjudica n%o 

KÓ pelo te-mpo augrmen.:ado comr_, a1in..la p las tax;.u; e outros emolum entos a pn.ga:-; 

•Considenl.n·d o que, pelo Codigo de E nsino, 001 que e se.> alurunos oc matr leula

rHrm, h a ,·ia -duas épocas dt• cxa mes e peln nova Lei Organica só hu vcnA umn é;>o.: a : 

Cco sidetando que a le i de 5 de abri'! (Lei Or,ganica d.o Ens ino) tarn.to vei u al

cançar os a lu•tnnos do ])L~inH.'Í l' o a;n.no cvmo os <l as de-n1ais .-.:crie~. quun.lo ~ó os di

reito,; deste~ (do 2• a.nno em cliarnte) rora.m integralmente r peitados. 

O Congrcs ·o rXacional dcc:·ctn : 

Artigo unic!l. Todo.s os ulumno.s mairiculados, até ii d e abril de 1911, na pri

meit·a se ri e das c~co las ,<uperiore de c·nsin o pod ~rão concl u•ir os seus cu r os de 

accôt'do com as leic; e regula·me!lltos <!Ue vigorava·m a.té aqueJ.la ela ta; revo~adas a~ 

d~posições em contra rio. 

!.'ala das sessõ ,•s, 1r7 de rnovt•mb:·o de 1911. - J1·i11 ell Jlachetclo. 

~ E:S,'.\0 DE 16 DE D8Z E:\fBRO 

Onde convàer: ( •) 

Art. Os alumnos matricul ados .no Colleg i0 Pedro li e ,f;')1mn~. ios a elle equl-

pat·ado , sob .o T<>gime.n do d e,crcto .U c 1 -de j aneiro de 11~01, d!'ct·c• to de 26 de

Janeiro du m es1no anno, poderão con J•uir o::; seuti cur.::iOS de nccônlo com ns leis 

que vigora \·u·m ao te1npo da sua •nullri culit . 

An~. Esses alu.rwno."', uma v ~z tcr'lnirnado .o ."$CU cu~· . .:;o sel'lado t• int(\gra•l, po-

derão r equet·cr matt .icula eUJ q ual<Juer ~las ,faculdades e escolas sU lWri ot·es da Tio

publica, indt' p ,_nJ~n''t' do ('XaJtne de ·•:dn1 i~ão a qw• se r efCPE> 'O art. 63 elo dr>i.!l'PbJ ~lP." 

5 de abl'il do {!Orr nto am10. 

ala ·Jas sessõe.<, dezc-m'bro do 1911. - :Ped:·o Lago. - .-\ugu.,to de Frei ' a .. <. ·-

It·uneu :Machado. - .\urelio Amorim. Palma . - JPlinio •Costa. - P d ro Vinnu <l. 

- José Ma,ria . - J. 1Iangclbc ira. E. :\Ic quir.a. - Carlos Garcia. -
4
\,.n;o o lt,ho 

Aze ,·edo. - •Cill'cinato Bt·aga. - lBuono de ,\ nJrarla. - ThonlllZ Cavalcanti. 

~It'llo Franco. -(Luiz .\dol.pho. - .\nnibal de carva1J10. -Joaquim .\ugu,;•: o. 

"\lbcrto 1Sa·r•mc.n.to. Cna1dido :\·fotta. - F'<'tToi ra IB:·aga . - Pnl>tt " it·a llip ;Jt!l'. 

~Iarcello Si'lva. Lu.iz :\Iurat. - •E.uz.ebio ·d~ AnJrade. - Fnria ~outo. -

(•) ·Emenda m. 92 no pt•njecto de Mçam e.nto do interiot·. Holator Sr. F~lix 
P:Lcheco . 
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-João Bapti~ta.- .\raujo P.inh t-iro. -Lobo Jurumenha. ~ CJm;llo Pr::tes. 

1-Jonorato A·ln>s. - Gnrção Stocl<ler . - BHl}ti. ·a da )lolt>l. - Po rto Sobrinho. 

L umoun ier Goclof:·eJo. - .\l varo <Botelho. - ·E . Ottoni. - :YI01·eira Brandão. 

J oviniano 'Ca rva lho. - A.nnibal Freire. Joãio Ptlnhlo. - .\xlbur Orlando. 

- Frederico Borges ~ Bezt: twa •Fonte1nollc. ergio de Sa boya. Gonçalo 

Souto. - Ft!li&bello F reire. - Euclide.' B>LITOso. - Bulhõ,·s 'laJ·cinl. Hooo:·io 

GUI;gel. - F•ra n ~ i .<co Por tella. - L eão Vclloso. - Pedro :.\loacyr. - Ghristia-no 

BrazH. - Seraphico da Nobrega . - Tava res Cn\#alcant·i. - .::; ~rgio B arre' o . -

Costa Junio:· . - Raul Barroso . - Oa nlos 'Ca\'alcantl. - Lamt>nha Lins. - Joa

quim C•·uz. - Lindolt>ho Caman1. - .-\nton io ::-<ogucir<>. - Pemna:fort Calch1s. 

Ht'<lrique Yal g·a. - :.\fonteiro de Souza. - A'bclon BaptL-ta. - A a1rào TI i,. 

- _-\stHlphu.Dutra. - Eloy de Suuza. - EJuardo 'Socrntt'S . - Eloy Chaves . 

Alfredo Ruy Ba•·bnsa. - Dc.mocrL,o Gr<tcindo. -X. C<umboim. - Co.<ta Pinto. 

- J o<ino de -~ l"llU jo. - B•thenCOlUt ]a Silva Filho . - Affonso co~ ta. - Cor:·êa 

Defn•itas. - ·Costa •T! odrigue.• . - naymundo de :.\IiramJa. - .\.lvarOJ :Ylendes. -

Christino !Cruz. - l<:smemldi no Bandeira. - C>lmilolo de Holhtnchl. - Faria 

:\{'ves Sobr:.,ho . - T ,•ixt•ira >]e Sâ.. - r.od•·igues Lima. - Paulo de :.\ioraes . 

E..;ta n1en ... a, •!UC para o 7f'"IJe.cti\'o ailoiamentn, reuniu lão grande nu1nero 

de nssignaturns, mão pódc n E' m deve ser accci 'a pela Ca•nun·a . 

.-\ ~ua a·pprovação, Yi,<;amdo tal\·ez annullar a reforma do lMioo deCretada pelo 

actual Gove;,no ê .n a <1Ut11l todos os ver ln.d iros t•<"publh:Anos dêPO ita·m as mais 

.solid:ls ,, "fundadas r>p<'ranças, n.,nhum re.~ultado proll uziri<1, po.is que jã não existem 

colll~gios equipn~·ndo.-; e n.em o antigo Gymna~io Xacional fu.ncc iona ma is sob o re

,gimcn a qu ~ a Ilude a C111enda. 

O exa m~ de n l missão é hoj1"' cmldição .es.~o!lcin l par;.t a •mat1· i.cula nas c;;Cú 111.!:. 

:;upcdorp~. _.\. em.f•nda retrace.:! e lamí'tll a veltnent"' ao ~y.stl.!ma condemna\·e] que H tro ... 

ph iou o nos~11 pn ·:no se.:.-undario e de:'i!noralizou 'COlltSC!].UL'nt lll!f't::itl' o ens ino sup t·

rim·. Esta•mos clin,,t,, d,, um ponto ca;lit;ll do l>rogramma do Governo . ~ão é mai~ 

tempo de ,li~cu.ti•·mn a refurnut ú•it:.1. ..\ inl eoiath·a dclln cabe ao Congre ·so, qu~ 

delE~<lU po.1p;"<'...; ao executivo para realizaLa dentro de cf'n.a~ bas<'s, que foram 

ri g;orosm11 n te I'C.·'J)C'itãdas . 

E ' jnadn1i"'si ,·et que a. mesma c~rmar.a qu ', t"tn Jczembro do anno pa a do, 

autoriza1·a u r c[orJJHi <ta i.n8ll•wcQ<io .,cc1t·n cl<wi« e s1tp crior sem priv ilegio ele QJWl

qncr e-']Jccio, dan Jo aos diHrsos institutos m n•:1ddo, pela Vnião JJ i"SQ'Ita l.i.d.ad e Íll

•·kUca e co m7Jll'ta libcnlad•<' 1W o>·g<mi;,a.çcio elos ]Yibg1"fMilJW~. ""·' co>u!içõe.ç ele mulri

t·nla, axigiurlo O CXII?il e (/ e (1(/lJI>iSN!iO j)lll"(/ O irllg1"fS O Cllt SCilS Ctti"N08, é ina'\m;~l'i\'Çl, 

.,.1izia•mos, quE' ~l tn • .. ma Hmara, quando os pritneiJ~o.s fructn.o:.; benefico.-:; Oessn ';.'i' lllO

deln~o c-nmf\ç:c-1n1 a appnrecer, no cab1) Ge urt'l nruno d e firml'\ t1 t~nncissimo ln bo;-, 

pretenda allcra r de. chofre e.;sn auspiciosa s ituação, baralhantl c de ·n ov.o a~· cousa1 

e l't"abrindo a. ·mC'.:-ma portn que ::Prviu para.. o adia nwnto indt'\finiJo e desmornliznção 

fina l e oeon,·plPta da pro\'a de madureza . 

tX'ào prC'c i ... a a QIIUtllld.~são repeti!· aqui o gnáo de a.vi l tnn1en to a .que clw-.ga ra. 

.entre n6s o l'nsino, no rC'gime.n m <'rcan til <los equL1>arados, que despejavan1 ·â. 

Parecer da C 1 
de Finança~ I 
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porta aas acade1nias vcrdadt:iras legiões de lllDÇ:.Os sc.1n preparo nos quaes, ent 

11"~?-gra e, sa·lYas as honrosas excepçõe que ·ro1Pre existinllmt, só cmovia o fatú' 

rl~S<'iO ·da conquista facil ele um diploma, pri·vilogJo que a Cons' ituição pensou pro

hi!Jir quaCld.Q a;;se.gui'C\U n. todos o livt-e exe;_-cicio de qua-lquer tprofisRão. 

lOs morcac.o de exaJllOS, funccionanclo â.s escancaras, sob a fiscalização e cum-

plicidade elo Go,·erno. trouxerrum o achincalho da instr-ucção. 6 uma .m eJ i :-;~ção 

heroica poclc.ria no- alva r desse OJ)p,wbrio. 

O Congresso comprehcncl~u q ue não dev ia m ais p rotellar n. soluç:ào da quc<'tiir, 

é ;habilitou o Executivo a imprimi;, um rumo !IlO\'O ao oosino secu.ndario e superior 

~.'1. I:cptLblJ.cu. Rruras refo nnas terão , iJo entre •nó: •tão combatidas como essa. ().-< 

intere~e.s que ella 'feriu de frcn~e ergueram ·forte teeleu•na e sus::1tara.m ifJOlemicn~ 

vi ,·azc<. ·Mas os poucos •w~zes -deco.rricl.os jl\. •bastar um parn Pt;o,•a • o acerto {l,t. 

rE-modelação emprehenclida com tão bella superioridade de ·vi~tas. 

Aulas e laboratorio.~ outrora des rtos povoamm-se de alumno.; attcntos. 

•Cessi!Jrrum as parede.• , •qu e reduziam a um te•ço o anno lecttvo. A cmulaç1i11 

on.:1·e os .p'l'Of.cssor rewv.ivou-lhos o0 go. to das lições. P.rogramma\S que ·dante-.-. f1lLflCl 

se c.•.gotaram foram neste anno dados .por Inteiro. Os .proprio l entes, a primcipip 

d csav incos na lnrerp1 eü1'ã'o e julgamanto ela nova lei, ~tão a se~\·ILa com de

dicação. 

Pc-la primeira vez nã.o terem • e te anno, nos cur~o.> prcparatorios, o triste 

c.-;pcctnculo dos exames feitos a •trouxc .. nnouxe, e das app:·ovações ~btidas •po.r em

p ··nhos ou por dinheiro. 

E...xtin.cta a vl;\rgonha d·oo equiparado!':, .t·egularizado tudo pelns pronrlas (\,.n

grPgaçõcs no excrciclo pleno ela autonomia que o Congresso U1es concejeu .. o mo .. 

Yimcruto UJ'I'Oill!ssor a.ccen•tun -se dia a dht c a reg>eoneração do <P.ons ino pôde coesi

d<:l'fl,I'-SC u~n facto. 

•E -é neste nlODitento que su~·gc a cmend~t acima paJ'a tentar uma volta ao an

~igo sys-tema ! 

A •Commissão cumpre um dever cl'l.'lmenta r acrm~>cl•hanclo a rejeição total c n -
solutn. {lcs.sa ameniCla. 

O Congresso .prccisn ser lea l para com o Governo. i foi o Congres ·o quem 

d l· te rnünou essa Tefornr,J, não 1t crn o <li~·eito de CJTI tão .brcv1.! prazo voltar atrar.. 

lNão estamos dci11nte de um as.~ulfl'lJ)'o scc.undnrio, em qve a di:-;pp;·S'ãú da~..; op-i

niões pudesse ser ju~tificada . 

.. \ ·chamlO-nos em fac~ <de uma questão .priomor<lial, ele <Jue o actual Go,·etmo f~z 

um ·Ponto baslco de ;;eu progratno:a politico e ad ministrativo . 

• Fallando !\. ':\!ação no •cu •manrrcs to ill>~:ugurn!, dis<"e o actual Chefe de Estado: 

«Como ela ju.s~' ic:u, urge cuidar 'serjamcntc ela insbrucção, to.nnae1do-a in h·u

Nnto pr(}fic uo do n<W•Q dese.nvo1vimcnto moral c nna ria!. 

Pn~·a is.so, é .necessat~io roorganiz.ar o eniSino .. principalnHGte, mo sentiCo de: dnc

nuto.nomia ao C'll.sino .-eoundario, .Ji'oot·tnndo-o ela ocondiçã.o su baltcma <le m H· p •·c

pa•·ntorio de cnsie1o I'U JlCrior ; organiz,al-o de maneira a •fazeLo eminentemente pra

tico, afLm ele ·formar !homens ca•pazes •Pa·ra todas as cxigoncias da viéh• social. oo 
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me ··mo tempo que aptos. ca~ qu.etram, para seguir os cu:·so;; especia e.~ super iores; 

c rcar l})rogrnl!l .lll1HM que tdJCscnvolva•m a i.nt-e ll~gcnd•a da juventu·c\a c não qu e a a-nni

q!.lilem por un1a sobrecar ga de e ·tudos exa.gerad·auncntc in.util c, por· isso,, trntes 

01ociva do que pro,·eitosa; f('Sk'\Jbelece r a piem a liberdade elo en~ino no sentido >de . 

qualq u r inclh·iduo ou ~sso.ciu Ç'ão poJer fundar escolas com ; ml'.~mo · di:Pil.os e 

r('galias das ffic iaes; e ·àssi·rn a.utonomo o on.sino s cunjal'io, exigir o exa'llle de 

ad•missão para o ingre;so rros cursos superiores; dat· ás c:-;cola· C-o cmsino supc;.ior 

COrnJpleta ilibe.-rl!ade na organiznção do prog.rannrna s ÕIQS ;,_·e::.pcctiva.-; cur~os, 'nas 

'COO'diçõoo de n1at 1·icula . no rc.gin1en d os cxao1cs c rdi!S'Ciplina e..o::;co 1att' <' oa admini~

t mção dos paott·i·manJ s que tive•·cm ; fonmar pro1iessores bons c .co., vencidos ela sua 

('fllimente fun.cção 1 para o •que •é preciso i~nteressal-os n o ensino, <C~ n1aneira que se 

<1iio si:vrun\, {!0>111 até aqui, C!o titulo de profosso r para mero .reclam e c melhor ex

'phn·açao de !ll'Ofi.ssõcs espccia cs ; in s~ iturir, en1nrn, -em ~ma tcriu· de en<.:Lno a n1aiul 

hberdade soiJ convenirotc fi scali zaÇ'ão : 'esses são, parece, os pontos capitaes so·bre 

que deve aES:~erlltar .uma boa e li beral .orga nização do en .. .;;1no, :eapaz de produzir 

,, r suJ.tados proYei toso~. n 

Organizado ,p,nticlo Republicano •Conservado;:, que continúa com as respon-

~abi l idacl~s da s ituação, inscrcYeu na YII'l <le suas bases a «orga•oização da liber

dade do ensin•o ,qu·pcrior.» 

:E o fez, nntura!memte, convencido desta,~ verdades que o illuso rc mini tro 

J>r. ·Rlvadn,·ia wunciou na. introclu.cção de seu rela torio: 

·« S i. en• 19 (15 n 1>1ncesso do eru.< ino K'stava .fe ito e era o que nas linha~ nchmn 

se desenha , 1nais ·ni:.Jgras, mH L-.; tri.stC's c m ais vergoo~ho.sa .... , l) ( ·:-;o dizC'r, •c ra1m ·::1:::

ôrL>,; que e!k ntwcsentava ,ao cne~enar-se o a.nno de 11910. 

O er.sino st'Cundar io tinha d·csapparccido de vez, rufogado em uma onda 1111-

men sa de mercantili.<nno, em U'lll cl <"n<freado dia bolico s~e.<~JJleohase P•ll'a chegar 

no po.sle do ,-encedor -a escola superior - em que >c cmpcn·ha ,•am. aco·ove!:al'

<1 o-s.c, lOS directo1·cs d ~ teollcgios, os prof~~or , os paer:. t.' os a lumnos: u.baoharcl, 

quanto ante;;: d inh eiro .. quan tõ mais». A explo ração morca.n.til do ensino secunda

rio in.vadi·u tão fu.ndrump.n>te ·as c.onsciencias ele todo o ,mundo que a e.~tc :.Ylinis:erio 

veiu, oomo a co u~S<l. m ais i•mnocente e natuna l, u.m pedido de <'CJulpaq;ão de coll~gio, 

ônst t·uido com um oeontnt c.to de '«sociedade m ercantil ccnstituida para o fim de 

explorar o con1n1Crcio do ensi non . 

'O ,relaoor .gc t·al do Congr sso de lnstrucção eeunda·l\ia, que em S . Pau·lo e 

r eum.lu em >fe\'CI'<! iro ·d e:i''e .a.nn.o, nas ab.sen~ções coun qllle !>rccedcu o relatorio dos tl'il 

balhos -do iCoa.1,gresso, c-o:cr~veu : 

«.Yê-sc no pr .cedente re.>umo das sessõe que om tocos os trabalhos do ICon

gr·c so, desdt:' o di:-:.curso i naugural do Dr . tEugenio Egas até â oração official 

do Dr. Floriano d Bribto, •houve uma .nota domina•nte, a da Cenuncia elo torpe 

mercaru'õlismo il!ltrod uzoi do no ensino pelo regim en da equHJa rn ção . Havia muito 

QUe as quebNts J' fiHru g erracs ont·rc os cducadtores scr ios; mw...;, o rpri·meiro brado de 

nlat'me pa-r ti u de eollcg ios 'IJ.ai:Hcu.lares 'de S. Pa·ulo, ,que ·lucta vam com de ' ''an ta gem 

contra a oconc urrenc ia doa c;; tabelccimen.tos venaes». 
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A menda do St· . Pedro Vtg.o e outro~, Se<ldO na sua essoncia innocua, por

que o 1que detcrm1ina não poderá n a.tu ral1mc.ntc '6er extt-cut ado scn1 des res.p~jLn CL 

autonomia que o Congresso concedeu ás cong~egações e sem offensa portanto a un1 

voto Hn>terio1· e rec "" otis.simo do p1·op rio •Congresso, deve cahi!· no plcnario pa.11a !não 

cn1baraçar tlllll:l Otbl"J tão ~n .:o ccssaria e 1ncritoria COt110 a do resurgi•ruento e ruo .. ·ali 

zaç-ã.o do en: ino . 

A Gommoissão acCYnselha a rejeiçã.o ·total da alludiJ·~ · emenda. 

Sub-emenda á do -·r. Lago ao ·projecto n. 35 1, de 1911, fixando a de ·peza do 

:llini,tErio da Ju~tiça c :\'egocios In terior. para . o exercido de 1912 (2• dis

cu.são; (*) 

Con.>id t•t·a·ndo q ue os actuacs <tlumnos do primeiro anno das escolas Stlll>eriores 

de ensino cffcc.tuar:Im c\UH ' .matriculas até 31 d m arço de 1911, portanto antes 

da Lei Organica de Ensino, que é d·e >5 de a]:}ril ultimo; 

IC<.tBidcrando que a rcfcr>doa .Lei Organ ie,l reconhece direitos auqu iridos pelo.~ 

citaLlos alwmnos do ,p !'imciro anno, .tanto nssin1 que os di.~ t>ens-ou do exame d~ 

n.dmi~sà1o nrg ora t'Xigido; 

·Cunsiclcranclo que os referidos aUumn.os, confiantes na. garantia do' Colligo 

do Ensino, pagnraan a rc.o.::peotiv.a.s taxas c outros e molumentos C' precnchcran1 

todas a<S formalidade ex>gi,da,; J:>ara <Jibtcnção ele um dLploma a que dão todo 

<J l'tllor; 

ConsidPra·ndo que a \Lei Organica do ,En•ino. além de tirar dos ac.tuae.' alu

n11106 do .prim l! iJ·u anno superior o gráo de doutor e os .flilploma.s, esta'bé'leee Juai~ 

tlm anno d estudo nos cursos de di reito c de pharmacia, o que m ui to os prej u 

c:lica não só pelo trcn1JO t<tUglênentado com.1o ainda .pc laa taxas e outros cmolun1entos 

a pagar; 

ICon,;idcJ·ando que, pelo Cooigo d<J En. ino, em que esses alumnos se matri

cula-ram, ha'\·ja clu.as ~·pocas cl·e C'X"C.UnC' e pf~] .a nova Lei Orga•nica só haverá · umHt 

época; 

'Collriidcrando que a lei de 5 de abril (Lei Orgutüca de Ensino ) tanto ve.fu 

akü•nç;:ai' os aiumnot:~ do pt•imeho anno coo1o os da~"' dt\dl1ai.3 Réries, QU:l!ndo só os 

,direitos d<Jstcs (do 2° anno c•m dcan.t e.) foram integr alm<!ntc re,peitados: 

. ..-\ccr·escentc-sc, ondo convi-er: 

.\rt . Todos os alumnos •natriculado<'<, até 5 ele a•br il de 1911, n.a pri•ncira 

~éric das escolas supcrioi'CS <:lc ensino, \poderão conc'luir OR ~e us cursa..; el e '.lccõrdo 

cou1 LlS leis c- TC"guJam•entoA que JVlgoral\-am até a•quclla da ta. 

de dcz<:mlbro de 1911. - Irh~Cto M a.clwdo. - Pecb1·o Lago. 

Pelos runda(11Pn·tos cnan if('stados contra a etncnda ante1~ior, a ti•Ub-Cn1enda dos 

.':lrs. lrineu i:l'!achnelo c Pedro Lag•o d<!Ve ser Trjl' itad,t e ncMe sentido o.pina a 
Con1mi~rsão. 

( •) Emenda n. 93 ao projecto de Orçamento do Interior. A C amara adop tou 

o Yoto da Co.mn1i:ssão ·de Finan~as. 
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!::i·E•3SAO DE 19 DIE DEZElYDBI O 

O Sr. José Bonifacio (") (Jfovwn~?Oto ele Ctttençâo) - Sr. Pr .·idente. 

YCnho tiLlta r dn qut•stão do ensino. Podia tcl-o fC' i to nun1a das u ltim as sessõc::;t 

por occasião <lo dt•ba te do proj(•cto QIU C" nxa a cl·espeza d o •:Mi ni~terío do Inte rior; 

•nas, a ndgo do G n\·Prno (' so li clario coem a ma.i or ia •que o a poia sinceran1ente
1 

n ão 

n1c fica ri~:1 lwm k.npecl ir qu e fo......sc ·e ncctTadet. a cli sc u....;sã'o d c:-5se projccto. 

Po r outro lado, [JOlÚ11, fHzcndo cu .paDte <la Cocnmis$ão de In.-•trucção Pu•b!ica 

<1css~1 Caba. C\ .por L'xtren1 :1 gen·cr osidad·e de n1 eu s collcgas, sendo seu p r csiU:en tc, 

nã'o 111e ·s t'·nli'ria bNn com a 1ninha consciencia•, .... i não ,· i etise clnr 1á Cünul'ra dos 

Srs. D<•putaclus n n1inh<:1 (lpin i ã.o franca C' leal snbre o :{_Htl)nt'bl':l tt' acto do 'G-0 1\~crno, 

rcforn1ando o L'll~ino SP.O'Jndario c ~u pcrifH~ do paiz. 

,G\"ão se trata, r·on1.o vê1•n1 os me'Js co11ogus, de uma questão poli ti eu.t, sh:n de 

uan a q ue~bio doutrinaria.. de um 3 qurstão IÕ.c or i cntac;!â'o •prd;-lgogi•ca, e, n csCab 

cond içõ r :-:., cncla urn dr nó . ..; pó,Je c <lere t('t .a n1n.js con1p1<"ta liberdade, SCQ.n cstllr 

prc.'o á solid>~r i od<t{!o ou d isciplina part idar ia . (J f uilo b e nt.) 

A critica á r foJn!(l do pn.sino n ão t.('m Hido fe ita , como <'(' I'ia P·.ll'a d e.sej3•r . 

E.ntrc.tanto, dcsenvoh·.i•da. pelos comp·pten~-cs, cnn:-:tituil·i a 54..."'"1'\' i c;!O util ao ;pni~., 

aprovc i ta.vel ao l)nJJ)l'io Oon.•rno <' de in.comllpa l'(lYei,.., J'c.sultaclos parlft a cllOCidadc. 

C'o/ão m e proponho a fa zl'l-a. -~ cidad ãos de ·indi.,euti wl autor idad e n-est•'S 

;1:-;Sutnlp lo • ...:, •JU<'mbr<J:-; do rrl;lgistt•r io SL';': t~ ri cr ou ccnljJCb:ntr ~ .~ a . ..; qu t•stõer.:; prda 

gogicas, cc.t·he c:-::-:a tan:ofi:t. .-\pe na .. -.:, no clcsom pcnho do cargo que a rbencmercncia 

de col~t·gas nos indicou! darei as icll t}J<r€.~-· ões q.ue eo~11 no:-:,•;o p.:p iritn produziu ~~ 

reforma de 5 el e. abril elo co n enle anno. 

El'la . .-, urgi·u P.lll confirq uenc ia dC' uma tautoriZfl c;!üo JPg i-s leün\ . Toda e,entc ~t.'lb<' 

a~c:; condições xccpcionrlC~, f11C' li nd ro('{a5 e anorn1aes, em que fo i yo tada n dispo 

sição, c sómente os factos elos ul!tim<l>õ dias par;a,ncntares do anno passado · im.po

diram qur lhC' fiz ~-"S'<'t110s o,p.poNição, conrbatcndo - ~e cncrgica e C()nV·encl'da·mcnte. 

Nos tt~rcll O.S 1•n1 que se ac1Huva forc1ula•da, tinha e u contra c lla fortes prc

.Ycnçõc~. era con1 11 lP·: r) o nosso d·rsaccôr do, ex.trc-n1a tt ditvcrgcnci:l, n1 as t i vemo:s 

de dominar ·t odos es:-:t'S f.iC'nt itn t•ntOH pcln. c l·evada }) I'POCCU!Pa.ção de faci lita r a VObl

ção elos m e.ios in<li s.ppntSa \'t' i~S ao Governo para a sua tnissã·o' de a rr{"Ca·dar a receitn 

e fazfll· a dC'spcza con1 o~ rYa riados HClWliç;os da a.dcminic:itragão publioa. 

A \·otação da~ f' Jn endas ao orçanl ('nto do 'Interior .exigia, para sua regulari

dade, naq•Ul·l!(-...,. diat-' sombrios r l anl<"nta veis, .princi]Jahncm t<' ela pa•r tc dos que 

apoiava m o Gov(• rn o, ·q ut~ l hC' nã.o f,os • ..:p cr eaclo ,o c.nnis ligcit·o embaraço. atfa~t&.das 

qu~e.c;qu Pr d i ffi cu 1 cl ~bles nos ira!ba:•h os d o !Congr.c:-~s o. Ri~'-' porqur, quanto a nór'. 

t(!ve de tp,qs. ~ .. :~ r Slf n protesto n autori·zaçã!o n1ludjda, que l'ôra ín.c~ uida no art. 2 ·~a,. 

lei n. 2 . 3·56, <le 31 de' clozc'mbrn el e 1910. 

·En1 t\'il"htd L\ rlt •Ss<' cli.:-: pot-;it i ,,~.o, o Poder Executivo ficava nabi1itaclo a Te/armar 

a instnwçclo -<uprl'io r c -'CCimcUII'ia, J'TANTID A PEL. l UNJ.fO, rlco;.clo, so b conve

n~iJntr fiscnolic::o ç<io, se m lJ·rivi l egio el e q?utlq?oe r espec ie: 

(* ) Di8curso proferido na hom do ex pediente e J)U•blicaclo no Correio da 
llfanhci {!c 20 elo dezembro de 1911. 
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t1 o~ institutos rle cn.~ino f,"UlJCJ'i01': 

a) a personaliclacle jnri<iicn c compet enciu ptlra actmini.Stra>· os seu> 1Ja t rimo

·uivs, 7m>çm· taxcu. de uwtric>Lla c de cxa.mc . e 1lHLio .cnwlumcntos, jJOr <:Up·1omM 

c ccrt idõcs, a•~·eca<lcl?ulo tocLos a.< quant·ias JJCL >'a provi?ncnVo de sna eco nomia, n ão 

1>ocf,o-nclu, l cMnl>cm, b'e'IH annucu.cia elo Go·uC?·no Feàe?'ct l., a,lie11Ciff' bens,· 

'b) completa 7iberclacle na o>·gcmizw;rio cZ.Os 7JI'O!J1'C1!1M>W8 do8 •·c.~pcc l ivos C1!!'S'OS, 

"a" cOn<liçõcs ele m.ai Ticu ta., ex i {Jincl o o exa me tte admissclo J)(Z,1"a o ing r esso em setLS 

eursos. no rrgi1nen ele cxa1ne a cli.scizJlina escolco(e . 

A os i>~>~~ I i lutos ele ens ino sccunclario: 

a) a [rrC!bldcule conter i cu• JJel~• lott r a A, «ntoric1· cws i>Hrt i t ••t os c~e ,C>UB-i>~; 

t;ll.}JC'l"iU1' : 

lb) ao seu e>>.sinw,. ""' curacter p>·otico, 7ibcrl u1>C~o - o ela, cÓn'.cL>çcío swballtJI'(>"'t.a 

ele C'Urso }J1'CpaTatorio elo C'llsino Sll1J rim·,· 

c) au t onom ia em ~·"" cliseiplin~• . 

. \ Ie.ituro. attcnta do que ahi se iYê, mQstra que, apezar <kt ooa. vontade do 

'(;ongr('.;..;s:o UJara co.m o Podct· ExPcutiJ\·o .. não é tâ'o amp~a. con1o .~c afigurou ao 

;\Linistro do [nterjo•r, a fac,ui'I'L1de de ·re.fo·rmar o en ino. E. tão fixadQS os 

pontos a <JUO dev-eria atU.n1gjr o .rcfou nador, as obases Joraut lançadas. J.'OO 

tl'icla -era a sua acção e a sua ccrnJpetcncia não ;pQder ia se alargar aliém 

tia orbita dem a•rca:u 1)C}Q J>oder ILcgis:·aüivo. Nã:o s ,-ia o ~,-emo, como 

tantas yeZ<'S acontN:e, 'dea.nte 1:le u01a sirnples c ampli.•si ma delo.:;açã.:o, egua l 

por exemplo, ãquella d<> que rcsultc•u o ·Codigo de !Ensino de 1 <lc janeiro d;J 1901 ; 

a qui a reforma t<!ria de c limitar, rigorosa e exclU<Siv.amcntc, quanro ao ensino 

supcriu1·, ãs ba~es <las lettras a, e b, e quanto ao secundo. r io, aQ que cpnsta das 

l~ttras· a, b c c. 

O confronto da disposições dl\ reforma com os termo.; da autorizaçã.o deL'<a 

n3r, Sl<H n menor du.,·i<la, que a chaLUada lei oT{Jcmica desviou-se das ba.sc.s q u<> 

LIO Go\'L' rno traçou Q Con~n·s:;o, alllpliou a faculcladc, regulou •h)·pothc:<cs c casos 

· que sCII!)<:m ccm,p·Ietnm<>ntc â sua alçnda . 

. \ssim, PXCed•endo o~ tcrn10 · ela o utodZ'fiCão, a reforma, dentre cmu i tos p ontost 

11lterou: 

a) a acçào do Estado no ensino. iniciando Q rcgin1cn d<1 de officiali7.ação ; 

b) d i ~l~)oz de proprios nacionae~, doundo- os âs ~raculdades supcriorc::; ; 

c) crl'OU cad'C'irns: suppri(uiu outt·as, dcci<l.Obrou n"tuitaa; 

d) crwu ern·pr<>gos e fixou-lhes os .-cnc.im entos. 

Portanto, allm de -C afastLII' elo pensamento e lcttra do <li~po.~ i th·o, contr a . 

riou trxtos cxprcsf\os da ConNtituição. como o artigo 34, § 25, c o ar.tigQ 34 § 4, 

qu<', rt~ferinclo-sc â arrecadação <la-::; 1·endn .. ~ federa&:; c, pois, ás .taxa de m atri 

c,ulas c outro;< cmo umcnto~, não pcrmittc CQnfial -L1 senão a funccionat·ios depen 

dentes da• tJdtn ini.:;traçãQ. IE ta.nto é :pr<lccdent.c c ... ta af fi rmação que o •f'.odc r E xe. 

cuti\ro, na proposta d-e receita agora envi ada. ao Congresso., i nch1c a rubrioo. -

P. r•llda ela mat>·icnla nos c.~ ta bcl cci.m rn l os de c11\~ ino - que .a rc[OI'flla transfer ira 

indoviJamcntc â.s .Faculdade;;, IJ)crmittindo-lhcs a. arrecadação. 
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•AS t a xas de ma t riculM<, de certidões, ele certifica<los r quae quer e~uti·os são 

s mpre u ma contr i:buição, 'llm imposto na accepçii.o mai.s lata da palavr.a c nestas 

condições nà!o poclccn ser cob raclLlS senão em v irtude ela l cL com•l)etinclo ao Poder 

Legüslat ivo o seu lançamen-to, a. sua Jnod·ifi caçã.o, corno entender acertado. 

1\.. t ransfe r c-n'Cia <lo seu lança<ncnto a qpal q ucr co r,p.oraçã.o não se 1Jócle <lar 

c -contrarion o p1·eceito con~titu c i onal que confere ao :Congresso a faculclaclc ele orç;ar 

a rece ita c Tcgular a urrecadaç:ão das l'Cn das feclera.es . 

E' certo que a~ taxas se disti nguem de itm).()s / o, sendo aquellas rcf.eren.tes a 

UITI er.ViÇ.O detCl11Üila•dO, (.1 0 pa SO qu e c.:stc se exig{! para SCf(ViÇ.OS COllCCtiYO.~, que 

a1provcitam a tod~ os c ida dã'os. 

O ill ustre Dr. Yi\·ei ros de Castro escreve em Reu Trc•t ac~o c~o-s I mpostos : 

«lNitti, ~doutrina que 0 8 t axa8 ast1Cio e1n con·claçclo co1n wm &ePviço tJftrcst alcZ.O 

tJC/o Pode,· Publico, são receita,; de '(]·irei to pri\·a<Jo, pagas- em compen~<~ção ~le 

s en\-iç.os prestados a cidacHL10.':i i:-.;oladafJTien t e. 

Os im,post(Js, pelo contrari o, são contribuiçõcr-; ~eracs .pa·gns por ~crv i çocs pu·bli

cos indivisilvc-is. 

Jirn ling·uag·enl scicntlfica, dou.tr i n ~t. cara~ dcnrcn ine-se taxa á Tetri bwiçcio c?e 

:Je 1'ViÇV8 fJ'tC.'iiCidOs a pa•r-ti C1t,]I(L?·e~ a lUXlioclo ('LO.c; ?n€81Jl!OS. 

At-J taxas, porttu1to, ::;c di stingue m elos irnpostos : 

1_o - Pelo seu ob<icc t o, ·porque cl:as visam se r v-i<:os 081JCc·iaos e e.~pontanea

tncwte 1·equ·it>ilaclosJ no pas~o que os impostos se rclaiCi·o nacm con1 serviços ge;.:aea 

offcredclos a titulo obr igatorio. 

2. o - Pelo proprio C?' it e1· i um da d·Uvisão 1q uc , t;-n ra· aN taxa·s, é a toba'lidad\! 

das dc:;;pezas .acca i onalfla~, en1quanto parLl o itu1posto é a quanti'Cladc da riqueza. 

dos contribuin.tes.n 

Apczar dessa <li~ tincçã'o, podm , os taxa~ nã-:J deixa m rJe ser uma contrib uição 

. para aquclles c idadãos <!UC rcc!an1a.m dctcrm,:•naodo ,.;;~1·viço; equ.i•valern ·seanoiH'.C aó 

l!·i1bu t.J ou im posto no sen t ido ge ral e ampln eles-te termo. Na lhypoth cse que nos 

.p!·cocc upa, todas ssas taxas mcncionaclHs no al't. 7o cLt re fonrna incidcrn na d ispo

sição do t11't. 7.2, n. 30, <la Cons·tituiçlio, q"liC. cli'l. CXIPI'c.3Satnen te : 

Nen hum i·mJP081o eLe qna.l q11 ,. not11•1ezo. é 11nr a ctb ro•n.QI'T, segwvci o B aa·ba?ho~1 
todcts (1.-S imt1JO. "içõs .. c nHo nnt o1·i~a nis to ·excc,pr;ão raJg'lnncz-. 

Em·bo ra aanpHan d-o a autoriz.ação legi.Slat i•\·.a, c~q u ece·ndo n1esmo o ri•gor .de 

Yarios texto.' con,.titucionao>s, o facto é que o Poder Exccut~I'O expecHu o refo rma 

do cndlrtO pe!o dec reto de 5 de abril elo co rre-n te unno. 

Dct cxposiçã'o de m o.tivo.s "prescntada pelo digno -:\<Iin istr<> elo In.tcr ior e do 

s e u reJa to ri o se <1--ê , como S. Ex. ce>n fc.osa, q ue t •·cs p-11e.occu,paçõrs cLomin•a•rcMn, na 

ac l nct! o.rg an i.~·aç(i.o - umct (l(')!fa.• f oi. a a boliçcio dos 1YI'i.vil·eg·ios conce,rli-cLos a ·in-sN 

t1t f•os c!e i11Mrucçcio 1J(I1'ct qne só cllc-~ mini.8t1·cm o ensi.no Jl>tncll(lill>C11Jta1' e S'ltpo>·io-•·; 

da h i " eNm inaçcio c~os prriv-i/.eg-ios cscolcm-e~, c!o .• <l i11Vo•nc.s c do.s tU>•!o.~ . . , . A abol l

çcio elos 1J?·ivileg io-s er ct vabho C01il!P > 'O tni.~so 1'13'JJ1Ll>lioa.no e eut uccu!o, apeza,t• clb 

Consl il u içcio d e 2 4 ele j ove>1e i•·o cons·a-[Jra•· o 1J•r inciqJ io ela !ibcrcLa.cl e p>'<>f issiona l. 

En1 ~t·a(' s pa~avra~, claras c i ncish,·as, o )l!inLstro do Inter ior aEfirma a s ua 

lprepccu,pnçãio. E ·lla ·IPóde ~-al•et· muito, 1pe',, ;; ince r id·a·dc com q ue fo i cxpo, t a , m.as 
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é inju~ti[ica\·e. I cll\antc do que nos ensinatn os 1ua·hs autoriza•dos constitucional istas, 

nv estudo <l o c·l~mt-nlo hi~>.torico p;tra >1 h1tcrpor ctação elo '"''t. 72. n. 24, ·dcante ld·e 

ttct.as do 'Co ngr~so c de dccisõrs judicit.11'1as:. 

Nenhum Governo, tncsmo aqucl1es cnue U\·el'atn á sua fr C' ntc os Drs. Pl'Udocntt! 

uc 'MoraC\< <' C::mpos S•aiiCG, r e-publicanos e m cm'bros ela Const ituinte•, pretendeu 

da r ao c itado texto ela Con.stituição .a . .cxtcnsà!o qu e or.a lhe dá o iHus tre ::vrtn istra 

d<J Interior. PI'Uclcnte <lc Mora c<1, :Pr.oo id·cn.te <lo tCon•gressQ; Cnmpos Salles.. M'inistr0 

ckt Justiç<I ; am<bos )"ris ta s., cle fc msores da" idéas republica nas , acompanh anun 

·cuida·dosa c intc:l igenteluentc o.-; tnt•bal·hoOs ela lpritncira .-l.ss-c mbl•éa, conhccc.nclo o 

espil'ito ele to·clos o.~ d'i<"'po.>iti.vos elo ,p.a.cto fundamental el e. 24 d e fev.:rciro. 

~à{) notarvcis os t-rata·dos ·ele Jo![i..o Bm~bat:ho c A:ri-~ti.(Lcs .~lfitton., con1•m entando 

a Constituiçã o. lllus.lt·es 11ll t'mbi)'Os elo Conl.~·r·r sso Con~ti tu in tc'. ,··ma coll a!bocr.açã.o f·Oi 

a~c-;idu ~:,t c in1portnnte. Aqui trnnscJ'cvErnJos o com~n c ntal'jo de !Barba lho, á pag. 329: 

nT em c qu~·t":i tion u.to si, cn1 vista do ~ 2·1 1 subsiste ai nda a exio-c ncia d -e 

titulü uu cliplom11, confPrido Por instituto,") officiaes ou tl estu~ equiparados, con10 

rcqubüto de haJb lataçã0 para o cx.e·r·cicio das profi.s~õc-5 qu(', <tntc~ , SC'111 ell e, nf'to 

poclia ~n srr 1p1·a ti cn das. 

Os A nnnc.-. elo ·CongrCS$0 ·Constituintp cuini sb';U:ll cl r.n1 ento;-; 1parH l'i1 ·m.~ll'-SC · a 

t=u. ução nf'firn1ativc:L O parH!graptho -e-111 questã1o, nOti propdos tetllTIOIS <?4111 que está 

redig·irlo, procede-u d P uma Prn cnda ud•diti1V H ao ar.t. 72~ apre.se-ntacl~·1 pr\1 propt·ia 

Comnll'i>·sã o elo Congresso. (A"'"· cit., v. T, pag. 131.) 

IBntratHlo cn1 dis.cuss,ão o pr.ojccto. f.oracn offerecidn~~ .va rias cnl-c•ncla"' , prcscin

d illelo ele el i!ploma act~el e<mico ou titulo sci entifi co como lu:tbilitaçã,o pa ra o cxercicio

fJas profissõ ~e:::. O Con·gre.:--=so prel'erlu o additiv.o ela Con1miss~L'O , a•ppro.v·ando-o na 

s<.;ssão d·e 16 llf' j a neiro c1·e 1 91, e fna •n1·Mma o cca:-;iào rr jl•ita.ndo a em.c n~d a .JO 

D,cputaclo Dc<nPtrio Ttibt'ir<J, a •q•ual cHz'ia: 

«'A C•Cl'l'SCente-'c no ndelitii,·o -ao aTt. 72 , olft'recido pela Co.nimi.•são : 

tJ.n clcpenelcntcs el e titulos uu diploma.; el e qua}quer natureza, cessando el eselc 

j á todos ·os ,pri'vilcgios qu e a clles se 1i g uee11 ou cl clles dimanen1 . )> 

E o Presiden te do Congr-esso, SCC!ll recla mação deste. nem ob\:;crvaçà1o por 

parte de qua e._."quc r de <'iC'US cne-tn1bros, dcc lnrou: 

~crFic.:tnl p·rejud·icado~ os a.clclttivos d·os Srs. Pinheiro 'M ~l ~c!h aclo e QlUtros, .garan 

tindo o direito cl .c t oda s as ,prdfiHsõcs ele c>tXI<:m moral, intcl lcctual e indu trial; 

el<J Sr Bat~Josa Lima , s obre a l ibe relt~ cle .el e tocl'a.,; <lS profi<>sõCG, independentemente 

ele qualquer titulo csco·lar ou acad.cmic<J; elo I ~ r N elso n, sobre a liberel>)ele ele qu,'l.l

f1Ucr profhsão, in dc·p~· nd entcm ente el e ~tuai<lu<·r titu;u.» (.tl?Oll<OCs cH., •pag. 328.) 

((,.Xa segu·ndil discu:-~ão , no·va~nente trazida á bai11a a id éa re:pc'lli2u na lj).l'iancil'n, 

fu!tninou-a ainda o •Co ngTP!:iGO, rvn se<"J5ão el e 12 de feve re iro de 1890, rejeitando 

a oen1 cnda -elo l){•putado Stocklr r c outr.o, a qual 111Lln ::la.va accn~.s·ccntar no § 24 as 

.pa·la v r''" : - inr~epe-nc~cnte de q,wlq·ue•· ti.llulo ele hobili.toçüo ojfic'i.al . » 

E que os con s,tituintt'S q ui z·eraon rc;;olv Pr os titulas cl ~ habilitação ]Jrofis

f:Jonal, vê-~c não só do elemento historico, -qu-e acabe•11.ÇJB de ex.pôr, da dll:.fPOtS·iç:ão 

do dito § 24, mas ainda do que occorrcu quanto ao art igo 73. 
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o art. 73 eslalwlc·cPu ., fn1nco nccc.,~o de lodo · o bra ·Beiro~ aos <X\I'gos 

]JiulJlicos «QibSel' I'HdH" ''" condiÇÕl'S d e capac idndc especial qu e >1 le i c~tatuir., 

Emenda.~ surgirao.n paru acCrP~CPnlnr-Sc a c." ta <l i~pos i ~ão a adrni ~.> -ã'o inclr'

pe tidcnt,'<ncntc d e diploma ou titulo de habiiitação official. 'E nt•nhuma dclln., 

lnt: r .ou succPsso ; todds o ~congrc...··•.:·\0 rt•jeitou. 

«r.-'EL\1[ C:.-\BE .\ ~l:f XULE ,_\'ll-~1E T'IDR•Ji):\ 1 'IDO oR&JJ<: JT .\1>.\S T . .\EB 

E :\l!CND.\ S POR .'H A \'l •: ll l':XT FJ:'\;DI DO O '0XIGIR El.:3SO C'OXSTITUl·)f'l'E H P.JD:\l 

l•lL.LAS SOlPEilliFL·L:.\~. Tlo qul' .,,. di'"''· elo quo ~c i'<'z n o ongresso, <lo que c.-;tá 

r:ol'i .An?~Jae.~;"" ab~olu.ta uwnn• n acl-::1 c nnst,t que- a utorizP a!'..'-'"illl c r f'r - SP. g qur.• PSC1.1=--:l 

do:-:; não ('Tclm \'ê-S<' já tw l<' alcancP l' importancia. {lua.<:; i teimo~ i a , e~n lH'o \·ocar 

snlJre a mat{'li~ a ntlenção f' o vnto do Con2.rc fiO . 

'lnut il u111a ern enda . qul' tanta~ Vt'Ze foi alpn'senbula t no seio <la Cooumi ;;:;;ào, 

n:-t pl·lnH•ira -c ."'ic-gun da di:-:cussão) t' por tantos r('pre:;t•ntantc~. nowndo-sC" entre 

<~11<'."1 al:_:unr:; "<los c1ut· cn ais ~e dic-:tinguirrU11 no Congresso? 1Méra supeL·f~• u id adc 

não st' poderia supp-r t•b.kcto <l e. tanta Pl'l'OCCUIJ<lç:ão P e .. ~forçO de pe ·soa:' C'nten

tlidos na mctteria ... 

,)fão é d'Lvei'"" o 1 onto c1 ' v i,..; ta dt• .\ r ist ides :\-l.i l ton. quando trata do atS

""unnpto : 

«.-\ proposito des'l' ~ 2 ~. foram nff•'I'l'cidas diH'I'~"' em<' n<1 as, e-n ca rando todng 

Pll:l~ o GJtPsmo f ilm, qw· l'l'a - pxtinguil· os titlulos clC' conlpP tenc in pl·orissiontll , os 

diplonuts litternrio..... t.' t- Ch·ntif ico.!'. as patentC'=-- officiat\..;, Nllfiln, beut cocno os 

privl~eg ios que a t''lla~ <t•:-tã·o ligacl'<~. l' dPllas dilnanatn por lei. Prctendf'U-iSI" assian 

quP fiCLtsse li t'1'e no Bra.·dl o exerc icio ele tocla ."< ( I .'\ IJr•oj~s . ..,õe.~ .. inderwndC!Jlte·m<'ntc 

dP alg u(Jl <t i tulo l~Cola ...... ticc•. acadet11ico ·O U q ualq u er outro, fosRe d e que naturez;t 

fo.-.!-!e . E rn os 1JOS'iti \'i~tns qu en1 ncnlf' de A . 

dt· illl'Ofissão, como e~t ... philu:o:c.pho o t'nh~ndt"'u . 

«0 Gongre~so. JlOI" ~tll. repelliu :O:l'IHCihante prC't C' nÇã'o; e a tn c-u \·er procedeu 

corrccblnH.'nte . . -\ -co lheLa, ~(·ria ntit·ar n1uito 1JG1\l adean tc a barrn1 ao que ·c.lin la 

nãn })balançou-·(', f}Jnr cerl11. pniz ci•\·iliY.ado a!•g.utn; s\.' tn a Iludir ffil''"'nlo á pro,·a 

((UP assim f<i rnecC'riamo' n '1l'tl acr<'clila r.s;> - que a Co nstituiçilo obedecem ás 

inNpiraç:ões dC' uma ~-ei ta.n 

«,P.o t·tanto~ o § :!4, Cle .... te artigo, dl'l\''' ~er entend ido l'f11 •te.rmo ...... Elle nã{) que-r 

dizet· - ·q ue to los llOc1Pn1 l'XC"rcC' r tod:tcO a:" profi...,sõcs; ou por outras palaYra;) -· 

(}ue ninguCQll nccC'S~ita de hahiliblÇÕt'S llSpec i.aes par a exe rcer qualQUt'r ;profi : ·ã.v. 

Significa. po•·ém qUP cada qua l t em o <lirei t o de aclopüu· o m do 1icito <le Tida, 

que lhe a prornve r , ~ue lndn 1}1e-<"O·n ll'galmentc habilitad<l, póJe cxet·cer .oua p ro 

fis."ã1o ~--Hll •p8i•nsJ e lt\Te ch ... leis que lhPs coan,ctetn a ncth·iJade. ccutla,r.to que nJo 

I->rejucliqu~ direitos al•lwins. 

«Não ha ni "O "1IOI'ida<1t• e.I"Um<l .. \ Constitui~ão do •Jmpcrio (art. 179. ~ 25). 

já tinha aboHdo 1<15 Ct1nporações ele offici acs~ SC'U."\ juizes -c.;:;pec i ~lc-~ . c n1est rf'co;, 

completando a ·icn a clisp-c·i~ão qu(' antes adoptara (cit. <Il't. 179, § 21\. Dl' modo 

fJU c combinodos os dtlu.~ artigos, Cm111H'~he ndc-sc fac ilment a int!!ll!;ão do ll'gi<;

laàor da m onarc'hia. q u P fni a m c.<ono elo repU'blicaq1n. a saber: 11e~·n•itl i-1• a li v>·e 

C-•eo l.ha C cxerc-ici<J d" t rabalho, inc/H SI>·i.rt O!t pTO/i~scio, s-u a livre mu~l crnç!L 0111 Slll- -
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sfiluiçcio, a. espanfa.nea occ111Jctçãa das focnldct<Les humanas. :Koulras r.alaNrrtS, cndz,. 

qual é quem cli!>-)põe de sua 'inte!Ug<'ncia, al .. tP'liJCa clis.::•redionaria'lna"' te srus esforço~ .. 

delinea seus planos , suas em1p.rezas, encam inha seu trllibaloho. O GovernQ não púcl ~ 

~·o1 baraçar o uso do direito, que to.dos 11ós •go zamos, el e •se r vir âs nossas naLul'aC~ 

aptidões, de oollocar .como nQS a.prowver os capit,Jcs que po"suirmos. de prcfeorir o~ 

meios conducentes á. m elhoria de noe,;a IWSição. » 
'Os •nelas JegislaU,-oo tambem nã'o justificam a prcoccu,pação "do ':Vlinistro (lo 

.Interior pret<"ll cl en'do no <decreto {!c abril rcsol·ver a qncs.tão ela l'iba•-cli.U.le 1Jrofi.~

.;;onul. 

Em jul ho de 1891, fo i arwesentadQ á Cncnara dos Deputado<i, pe!oo; me. mos que 

p1eiteararn a. appr01vação ·d,as C'Jnenclas na l)nstituil1t1}, o s<?gui•ntc •pr·ojccto : 

«.0 !Oongre so "aciona I dcc•·et.:~ : 

Art. 1.• O exe rci cio das profis.,ões dC ~Ju a;{JU Cr o•·dem, moral, intelleciu.11 e 

Industrial, a que o;e refere o at·t. 7.2, § 24 da CQnstituiç;i.o, não (lcp .nele <l•a obten~ã!o 

ou exlhibição ele qualquer titulo ou di:l)lomn. 

~\rt. 2.• Ficncn revogado,;; as t~rt<>. 156, 157 e 158 elo Cod igo P1'nal, o P.npitulQ l'V, 

do decreto - n. 169, de ·18 de janeiro (!e 1890, c tQda; aR rl•<11il.i.s disposições q ue 

forem expressa ou impli citamente contra rias ao Jin·c exerciciu el e qua:quer J)!'O 

fis·são scientifica, littC'rQria, technic.:t ou 1H"a'Ü·Cel.» 

A .Commi%ã1o .de ICons.titu ição, L egõ,.;ação e Justiça , .com,;Jr,sta elos Dcputauo.s 

Oonçalves Olwvc8, Fru11qt:L Ccwva !hO, G-lycerio. Chagas Lolwto. Aristilles Lobo. 

LP-ovigilclo Fil,gue ira,s c An.gelo Pinhc·iro, tomando conh ecimento do ossumpto, as.•im 

emittiu o parecer: 

«Con•iclP.rall<lo que o r efc.riclo pr-oject.o (.n. 2·1) não tl'acluz o pensamento ela 

disposição elo art. 72, I~ 24, d•a 1Con~ t.ituição ·F(\dCnll, a qual. ('frll$<\~Ta•ndo a liber

dade do cxercicio ele qu,rlquer prol.issão m·oral, inteHec tud l " indus.t rial. nãJo te,·c 

1)01' fim annullar dip lomas c titulas scie ntificos, considera·dns na legislaçfio patria 

cotno condições (1e adnli~i·bUidade etn •al'gumas 'Profissõe! ; 

Consiclemncl·o que Q bem genal e o elo indi,,·i<luo rcclaowm precauções indis 

pensa,·cis J1a 1;natica de ccrl a·s nr.tes e sci e-ncias, que affectan1 n 1Vida ·do 1h0D.11-e m 

e .interes~t\.., ela tna ior rw1lia soc ial; <e •quc as <:!XCCJpçõc.s qu e a hi~ ... tori.a c a observação 

registram em fa1vor .de indhviduos, que se collocam acima do nivel ordinario da 

humanidade •não J>odc m can<>titu ir norm•ns gemes pat\1 o Jegi.<Jador, e ele nenhum 

-modo just i l' icem a desnecessidad e dessas precauções; 

Con ·jclcranclo que o Jl>rojccto di;;.pen~ando diplomas e titul<~R ;para a pratica 

· de qua:q ucr profissã'o scicnt i (ion, 1itteraria, ,tedhrnica c p r a:t i -~" a c revo·gando o.s 

<trl:.s. 156. 1-5 7. 158 d-o Co(l igo Penal, e o Cülpitulo lV do decr clo 169 - •Sauc!e 

PUiblica - 1ocrm itte francamente o cxercicio 'Cle m edicina ph:1rn1acia, sem provas 

auphcnt icas de JJoneidade, •admitte o ·offido de ctwcmclei ro, a cn•1:.:b c o ca rtcmancia, 
na exploração da credulidade pu blica, 

1é de parecer que Q dito JH Ojccto ca r ece ele fundam ento pm·a se r .apprQvaclo.» 

Em agosto cle.&..,e m eww .anno •de 1891, a ·Commissã.o <lr. J ustiça, e•ntão presidida 

pelo juri.sconsulLo .-\<m;J•hil ophi·o, teve aJn(la occasião ele se manifestar: 

"E.sta Cvmmi . ã'o já emittiu ju.izo clefiniti\•o s~l;>re <1 materio., no se-ntido 
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.cü qu.c a intcl'ligcncia do at·t. 72, § 2·1, c a ·Con, t ilu iç>.:o, não é essa que se lh ~ tun 
quertido d•ar, <1 c •que •J•bran;e .e m s i •n .cs:cno a'ctU·_·llas .profissões que ex igccn s tud.o.~ 

hasicos e sc ic:nt ificos c co11hccimentos es·pcciacs c tcchnico&, sob ·pena Ide 'grav~s 

prej•uizos pu.b;.;cos. 
A g.aroantia do exe.rc icio <las profho;sões de modo algum exclu e a exigcncia dO 

habHitacões sci"<.'ntificas ·que fazem 1>a r tc e são elem entos constitutiY·OS dcssaa o:n es

rnas .pro (issões 

,A .g a·ranlia eonstituciona l é a mpla . a1bran ge o exerc icio de to .lo.~ .as ·profis

sÕes; ma.s .rod as e !las podem ~ devem se r exercidas, respeitadas as condições <le 

su.a ex iste.ncir;l leg al.>) 

·_•\in<la outro parecer, de que foi ·Relat.ar o Dc<putado A.do l1J ho Gordo e a. i

gnado pelos S1•s. Va.z eLe M ello, Ni•lo P eçan.he<, Tole?tti?to, Patoli?i'jo el e So•!hZO c Martin :; 

Go&tCI Junia?·, sustcnta~·a a m eEma doutrina nc~tes termos : 

«Ccmsiderando que o art. 72 § 24, da Con.~Li'tuição Federal, que garante o 

uv.re exc.rcicio de qualqul! r prof issã!o moral, intcllcctunl c industrial, d eve er 

entend ido c cr1 o vencido •na .\ssrnnb:léa Constlluinte, q ue r ejeitou as emcndüs ·aclcli 

tivas .ao citado paragraplho ~ i?4cl ep enclent cmeu t e tle tiftolo.s, o1• cliplomw~ •ele qnctl

qu.er netvwMza . ceSHCo>u:la descLe já, as 1Jrivi•leoios que a. oUes se Ii011rm ou tleUe.s 

â.~n•a>tem (en• 1" eliscmsscío) ; i?>elep enel en t e ele qneólqne,· titnlo el e hltbil·ot«çüo ojfi 

ciwl (o?n 2") ; con"equentemente : 

considera·nd.a ctuc não j;nfring{'m a<quclle preceito constitucional a !õ leis e regu

lamentos c-stRcluacs, que :prohi1bcm <> ex ercício da a cl.vocacin ao.-. não ofli,plccnado~ ou 

lH'ovisiono.<los; 

C(}nsiderando a ind<t que essas le i !::i c n~gulnm e.nto~ são ·da com.pl't••._1.cia ex c:us iv;t 
dos Estado.-:;; 

considerando, finolmcntc, que qua•ndo a Con,.. tiluiç>L'o Federal e' tabelecesse s em 

restrlcção aluucna a li'berdade pr-ofiS-' iono I, caberia ;\O Poder Jud ici:u io, tl ecidinJo 

em especic. declarar inapplica,·cis as leis ou rcg ulao1 cntos catudu3 0::>N que fo~ co1 

conbrUJ"i<" ll.que·lla d i ~!PDsição.. >é de par•ect> r <J•UC <"Cjn n petição arc•hi·,·a dn, vio; to nada 
he.vcr a deferir.)) 

S i deantc ele >1ctos do •Congrc.sso, não encontra apoio u d outr ina da liberda 'la 

P<ro [Js~ional, cüm ll u entende o 'Ml•ni:;tro do Tn lerior, ~gua~mente dean te de cl e.c! is~·o 

do Poder Juclic ia r io tem e lia sido repell i11a. 

Os <1CCOrdãlos do IS•u']Jremo 'l'ribunal F ederal, de 1•0 de m·aio de 1S9 , de 10 <1<' 

f ever.oüro de 189-4, d~ 1-6 <le j u;i1o de 1898; do SUJHCmo T ribuna l de .Justiça t.lo 

Maranhão, de H de outubro de 1 9.4; do Tribunal Civil e .Crinünn! dcste <lisrricto, 

dé' 31 de ag>asto de 1899; consi!gnam os verdadeiros pri.ncipios, cspla n ando clara c 

convincentemcte a doutrina constitucional - (Rev is t a ele Jnri-•pntâC n C'ia., ;vols. 
e 7). 

Do proprio .Poder Executii\'O pat·tcm coll<'tantcmente actos r1t amparnm o 
nosso .ponto de vi. ta, e rC'IpucHant a opinião que a nova reffrnna do' 0-n~lno procura 
/Presti·gi ar, erigi n.clO-ét J1.l:ma õas suas :p~reoccu paçõcs. 

E' as lm que a convcnçã.a eni:l·e o B ras·! e o Chile, ne;;ulanclo o exercido da~ 
,prOfissões l.ibera · s, t.>m cujo art. 1• se <liz : "Os cidadãos de qualqufr das C:uas T:e-
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p.trbli ca,' c on t ractantes, poderão exercer ·livreomen t e llü t eN itoriv da outra u p ro

fissão para a qual estive rem habilitados por diploma ou l'tulo expe:l iclu pela au

toridade .na-cional com.pe tc.n te, uma v C'z que pnra esse ex ercic io .não sej a L'x i girda P1
H' 

·lei a quaLidade de cidadão brasi~ei'l o ou ·Chileno", ,a convenção entrP o Br;rsil e n 

Éol ivia tambcun ,ol:>re a s profis,õeR Jiberae; de 14 de ,I\"O\'C l!lbro ele 1896. o clc

c t·eto de Sctembn• el-e 1 9 sob r e a fiscalizrução elo exc"·eicio de meuicina e phar

macia, o ele 7 >ele Outu•bro el e 1893, q u e J'egula o serv;ço san itario clOti portos cl :t 

Rcpublica e decl·ara que o i·nspector g·eral e o~ in spec to re ~ •dl' Sau :l e, devem se r 

111 eà ico~: e tmuitllS ou' l'OS rc-vehll!ll a perfe ita ·harn1onia dn Executivo no modo .de 

interpreta-r o art. 'i :! ~ 2·1. 

Citaremos ainda a,,. oonclu ~õ es votadas pelo I nst i tu to ela O•·rl cm do8 Advngarlos.. 

em sessão d-e ~~ ele :::vraio de 1895: 

"I -.O § 2i elo a t· t. 7 2 da Con ,tituição Federal clc\·c set· in tcrpt·c aclo com c 
vPncido n o COir:•gJ E:'~ • ..: o Con sUtuinte, que rejeitou n.s .e n1 enclas adcli ti vas ao citaLl o 

p:uragran:·ho: inllqJ('Il<Leu -t e d e tibu-los e dii]_Jloma,q ck Qnalq'uev ?IW.' u\re.za • ., ces.~·tcttndf) 

cf c.,clc já os p!'ivilegios q•&e c• e!!cs se !ig?<qm, on ( /le71 es cn i1MIIt m (em 1" cliscus. ã.o) ; 

!ndepcndent.e, ele q ualquer titulo de h a-bilitação oHicia .! (em ~" cli"mssão). 

II - ' re,rricção c<J'nlst itu ciona l da librrdacle. con,ag-racla no art. 7 2 ~ 2 4 

a exi.gen:c=a da l abil itação ,pór n1eio de tilulo <> u diploma, pa ra o exe.rcic io ele cert~1-:; 

profi ssõets, c, 1JUo a 01C'cl icina, a ad\·ocacia CÍ\'il, a 'pharmncia e outros. 

JII- C'o\ltinüa em ,·i;;-or a lei do Cod igo Pl'nal na parte em q ue ctualifica ele 

crin1C' contra :1. .Saudc ,Pubt=ca o fncto de a.Iguc,m exet·cer a med icina í'tn qualqur-i.· 

de seu ~ ramos. a arte dentar.i a, ou a 1pha1t macia .. se n1 C'~lat· habilita do - ~- C'g· uncl o 

ns !Pis e ·n :-g u lan1en'tos. 

l \ ... - Xão -ãu con,tJ·aria~ ao principio con:;:ag ra do .n o ~ :?-I ae:; leis do a n1l i ;:;-0 

rn::·lmen , na parte em q ue vedam o exorcicio ela m ed ic ina e ela advocac ia aos 

cidadãos nãP formados ou provh·•ion ados. 

· ,~ - Kão infringuu o no :;o dirrito con st itucional as l ei:-: e regulamentos e-s 

taduaes, qu'C' pruhibL'm o Pxercic!o da advocacia ao::; ~i ,n,d i v i duos não forn1ados ou 
])'! o\·isionad o...: ". 

'ão cli.,;nt>s LI~ meditada leitura os t·tabal•hos el e doutrina que, a r e&pt> 'to clesh: 

a"um;Jt.o, Qubllcara m o Dr. Gabt·iel Ferreira, g., >mele cultot· elas lettra. juriclicas; 
0 e!ll =nc11te c .~nu lo:o:o- profit·~·or Dr. J oão M onteiro. e o e111~1ito De. .... en1ba rgador 

Lint;f Druwm(~_n·d , n" q uaes de-C'n\'olvet11. em btdH1.an1~·e al'g'umentaç;0 a thc. e q ue 
viJJI(J...; rsust~ t:·la !!d.o . ' 

De toU1t u l'XIJ IC!Sto, devEn1os conclui r <tu e -inteir-1 1 .. 1za- 0 nos a'· · t l . . ( " · - . , .;s1s e quanc o 
a!f1'' .•11a mos --t-e.r inju t i C.icavC'I a pr.eoccu.pação d o lVIini ~tro do Interior na abo:l;ção 

<lc l1tulos t..' c.h pltJUHas scient!fica:s. reputan do-os J)I'ivile -~ 1· os . . 
• • · - . C' teptlgnantes ao cs-

]Jli'Jto. do a ·t. 7~- ~ 2-t, da Cor: ·titu ição ; c ntcm dt•ve ella JHe\·atece·r. a .bcn
1 

da 

lH .pna adnt!ni-..,n;.lç:ão publ!ca que tt»Pá ainda cnuitas ·t· . · 
• _ * • .' e n1u1 as \ezes na orgt-

nJzH~ao -dos gp :_~..; multip,Jos ,-·c n·Jços, de exped ir actos e r egula mentos .com a exi 
_;.;pncJa à as Ha h i ;i' acões of.ficiarrr.;_ 

A Bea·u::~d(t }JJ rocc1l•Prt.r:c7o que domino-u. 0 nova 01'fJOn··{:. açc7o 11 a sccn rla, n e0 ,.8_ 



.'•:'r!c~ t~c .c:c ujr:.• tnr o liiUi.o.; poss i'tJelJ a.l t; el e torlo elinnincLLCtJ,~ a in~te1"vangão do E.'l

tuc!o nos causa~ elo en.s,:no . O obje.>e t:<vo q11c " o•·gc•n\zaçéw tcwe em vis ta, contorm6 

0 cbisse na exposição ·de mot ivos, to: o ele 1t"llHIJ .•1•alve e "''tw·az 1g,ssagent da vigent6 

off icial.izaçcío elo en.•ino 1JCI1"a a sHa. oo·lllUJ let-a clesof/·V;nl'i:wçcío , co•·ouco·io Jnnd, t

'"~"lal do 1J1'ino;qJio da 1/berrla.dc 1l1'of/s.~ionall, co11sag•·nclo "" Gonstitn·içcío tl.a R<'

pulll-ioa. 

:>~c.<; te I' I'echo do seu relato rio . o :vfin·lst ro ·do I ·nterior, dominado sen1•pre pelo 

e;;pirlto ;ph lloRophlco que pretEnde anrancnr elo art. 7°, •§ 2•1, uma inter.p retaçàü 

que ene Jü'i.o tem, e o pa:7. contesta, revela {)U~ tra }}t· = occu!~ção, cl0:-:cnlbida -e cr1·om~ea . 

Descabida porqu e na autorização con , ta·nte do a rt. 2°, da lei n. 2.356, de :n 
de Dezembro ele 1910, absolutaínen•te se não enm~ntra ft faculdade tpnra. modifica:· 

tão profu•nda m emte o ;;ys t-ema do ensino. quer .'U J>p rimlndo a acção do •Es:adu, 

qur r m es mo ·11n icblndo o ·regim«:n d·e clcsc•~fic i rul'za •Ção. 

O Co·ngrCSf.iO pertnittiu a 1'ejm·m .. a. (la ·i,1l8/rncçclo SH1Jerlo1' e srcH?ldar1ct, MANTIDA 

PJ~T.A UNIÃO.~ c es tab f\lcceu as 1bases n que teria de c·ingir-se o r efo rma·clor. Ninguem 

sincera mente ·podPrá sus.t e,n.tar <tue, as-sim se exprim indo (JUi7.esse o ·legJislaclnr 

ob~ta·r o cns i.no official, '"'uprin1ir a acçfto do Es-tado, em ~t1n1ma , .golp-cn·r 1POr essn 

fôrm:t ns tracrçõ e.s a.. que ~e ab rigava un1 .rfigime·n, cl~nt•ro elo qual .p roveit osas 1"9-

formn.s .podPr!am se-r l'ealizadns cnm o 1rnais franco ·uccesso e P l'·O!nptos resultado~ . 

:>las exo re-sõcs - 11tantidco 1lCla úni.üo estnva o1aro o •peBsame-nto de :-.:;(1 

se poder fa7.er· a rcorgamização, ~ ob.-servados o"S vontos d·as •let·ras o,~ 1J, c) ctenu·.1 

dos molrl es off'iciaes a que estava ubordi.nacla a instJ' ucção su,perior e secunclai'ia 

Enonca, .porque, a·lém de contrar iar as qonst :liTht·e;· manifestações da vonta de 

nacional, cl es tõa dos nossos co~fum e>, acloptanclo, em assumpto de t:ll magn·itulle, 

um rad.lca.li smo incompatível com os habi·tos de mod~mção, prudcncia e caute•l!l. 

elo povo brasi•leiro. 

Cons ideramos um gra "l"e erro a desoffi c ia J.ização do ·cn, ·i<no, que virá per . 

turba 1· rtoda a viela escolar, aetermina.ndo conseq uenclas des:lst-rosas ••.o paiz e a. 
mocidade. 

Uma .na~ão, qunl<tuez· (Jlle .seja, JJão póde ent rar, de um momento •para ou·ti'-J , 

sem o convenien te e prévio encaminhamen-to , no reglmen ela dsSofficiaHzação, r e

pud in:n do a acção do poder pub!ico, '])Rira <ficar en tregue exclusivamente ás lnc~r

tezas, â.s dubiedades, ao " contrat~m,~os da !In iciativa .privada. 

Nossa o'])inlão tem sido francameiJl•' e contraria a tal Tegimen. Sem cr-ear em

·baraços á acção do ind ividuo, ga·I'antlndo-a nas co.u sas do en~;1no, ·p:1ra que se 

exerça com intelwa .liberdade e ,proveito , 1não d ispensamos a ['llt~rv·e n·ção do Estad•l, 

que-r !J)Rra o1·gamizar os t:-teus illnstitutosr nun1a o.r i en~tação co.nfo·rn1e- á épo-ca .e se

g-ura •nos seus m ethodos, quer pnra mnnrf:·e'l' .oertn.s p.r€1roga1:ivas de que ('<HC fl·ão se 

deve despo ja·r. 

U .n1a 1Vlasta rêcl!c !dC IÍ•nLSbibutos '€1'3C01•a\1'CS, CC!l1 to dos OS 1g1ráog, 1li"irna.r·iO, Sec•un 

clario, .,u·pczior, "com as suas ·vaz,.adas faces technicas e proflSJ>-ionaes, ele modo l l 
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aúender todas as YOcaçõe.s inclivicluaes, COITe"pondendo lás e.xigcnc<ias sempre 

c1·csccntes da sociedade, não é cousa simples, capaz de ser ob i-da, em condiçõe.:; 

de exito, pela energia ind:vidual. Tsso rec!ama, além ele •tenacidad-e e •prr cvel'a.nça, 

de unidade -de acção e methoclo. não .. ·cquena somma -de sacrif.icio,; p~cuni~ ·rios . 

su,pedor, quasi . emprc, á.s forças do particular, que <>m regm fun~a as sua,; casa.< 

de ensino mais no intuu.o ele lucro, visando a i ·ndustria, do ~1ue n·a preoocupaçl1o 

ele devotamento á grandeza do pa iz pe-la cxteonsã ela ua cultU•I'a m1nltá•l. 

A Jn ~e rfE'ren.cia do Estado assegura o perfel•to apparelhamento de •todos o~ 

recUI1SO;; pn m o estudo pratico, pela orgn nização completa de Jn•boratorios. ga

binete., museus, in ·trumentos adequados lás m ais diversas especial'clacle~, tudo 

en1fim que a sciencia modernn. exi•gc, e nlêm õt..~o de.:·;.pcrta maior Ct'mfianç:a pela 

certeza. de que a severidade' -dns cu r. os e co1np·etencla dos mestres s rã o em n·egr3 

mantidas, .pois .que o E·tado não ' ' isa 0 i•ntel'PSSe, o preço, o lucro, n1aior ou mooor. 

Estamos aosolulamcnte conwnciclos da necessidade do ens ino ofticial, se1n 

aliás impedir o Ji·v.re exercicio de qualQuer cidadão em funclac escolas, ens'n:ll' c 

appi!Cialr sua activJd·adc como o entendia .no que "e refere á •i·n:otrucção. 

Nã.o ha como !nvoca.r opiniõu; autorizadas em tl'!lvor ele q ualQU·N' Lh 'Q ~ 

c&budaJ-a d~antc ele outras Jli'OVas, a cUlia f'Xpe<l iencia se ã.brigam sempre u.; 

palzes novos. 

HuY BARBOSA foi tal\· z en.re nós quem, trata•n.do do -emsino, mais exu.}:anou 

tae.,; qutstões, encarando-as cleante dos r.rcto, c das JiçõPs de .publicistas nolavc.i.s, 

colhendo na hi toria e evol ução de •nações cu•lta.· os mais completos -ensinamento;; .• 

Emqun•nto a preoccupação ele alguns sy .. t~maticos e o exclu ivismo ele cer..os 
theoristas, invocando a scienci:t c1 .1. t·ealidade, €Screve o emine<nte brasilQJ.ro, mao. 

de ·c nhec n lo •r>O ta\·elme.ntc o c>taclo ireal do espíritos e. elas idéas illO ~eio da 

civilização contemporan€a, ccmclemnam o clesen\·olvimento que o nosso <projec't,l 

quer impr!tnl.il' ao ensino official, p t·econriznm a StliPPJ'essão doo grfLOS acnd emico.c::;, 

taxam desdenha'amcni!Q d e .s~iollcia offícía! a instrucção distribuída mos curso~ 

u·n.ivt·rsitar!os, encarecen1 a iniclatiwt individual con1o ca•paz ele substituir o poder 

publico no seu papel actual ele grande propulsor da educação .popular c ela al~l 

cultu1·a <;cien-tif.ica., reprovam, Qm summa, o •progressi vo a;largamen•t{) da acção 

protcctora e tranquillizadora do ·Estado nesta esphera, - a tenclencia universul 

lo· factos, na mais perfeita. a•ntithe·e com essas p1-etcnções, com o sulYje-ctivisrno 

das theorias dessa ·nova clns.<;c ele cloutrinarios, •reforça e amplia, entre os 1 vos 

ma.is individualistas, com o a . entimento caloroso dos publicistas mai s Jiberae~. o 

circu<lo ela .;.nstituiçõos n.srnantes a,limen,tacla peJo e.J-a:rio geral; ad-duz todo dia 

o concurso de novos <Hgumentos em a,poio da collaçào dos tltulos univer itar'o; 

sob a gara•n,tia do Estado, e I'Pconhece, cada vez com mRis força, a n ecessidade 

crcscerute de uma o rga.nização •nacional do ensi'l1o, .cl•escle a e.scola Moê A.s facu.ldade.s, 

profusam nte dotada nos orçam nto' e adaptada a todos os genc t·os de cultivo 

da ln te-Jii.gcor>cin humana. 

E ad<ante accre centa: o primeiro caracter elo saber po,;ili\·o é a compre-



j1cn·são da con ti'ng<>ncia va,riavel do.,; .empos ·e a int0l li õ~n c ia ela relàtiviclade das 

cousas h umana&. -Qra, quem quer q ue não perder de visla este c r iter·lo, não des

con hecerã. a ~v ic1 ~twia da iJncapa.ci.clacle actual do Índ ividuo e da ~ssociação, entre 

as sociccltul•et; mais ad eantada s, .pa·ra su•bs titu ir •na educ·ação do povo a acçào 

ampla , system atizada, multipla elo Estado; não contEs tará a .nece s id a de de or

gan izar .rLgorosamente nati condições mais p et•f'eitas de exceHencia e Eoff icacia, de 

activ idade e s ciencia, o ens~no offic ial. 
RecO'rd•enros o que sO>bre o a•s ;:umpto escr-e vera m dous a u tot·es d·e nota, enca 

ra!l1do-o .não em sua~s cog· itaçõ e..~ de iPhHosophos, - runs como cconOtnista.s illus·br·~s 

S.'1ta1' t lVIi l! e Eclmon(L V;LLey . 

Não e póde adm·IHir sem numerosas .excepções e r e-.tr icçõe.s, cl·outrJna o pri 

meiro em seus Pri?Wi1Ji.os de Econom ·if~ PoHNca., a re;.r u de que o consumidor é 

o melhor juiz da mercadoria .. De o.rdJna.r,io ·é o melhor juiz (posto que •n•ão de 

modo a•bs oluto) dos obj ectos materiaes fa]).l·ica,d·o,; pan\ seu uso. Ora, esoes obj ectos 

o;e des tina m a satisfazer a lguma necessidade phy~ica, algum g·osto, algu1111a incli

nação, tncl\>nação, gos·to e necessidad-e ~m que .só é H1>t>eressad a a p eSS<>a que "" 

sente; <>Ta sã,o m eros, lnstrulllletrlltos à e alg·uma. proflissão pa·ra u~3 o dos i.ndi v iduos 

que a. exercem e se deve m reputar como os melho.res a.qui.latores cln·s cou.sas de qu~ 

hão rui., ter no seu Javo.r habitual. Outras ha , po11ém, cudo valot· a procu.ra exis 

tente no mercado ·não •pócle •fixar, cuja utilidade não conJ> ist.e em sati>sfazer gos·tos, 

nem em servir aos usos ord inarios da vida, e de que os mais ca.recen·tes são os que 

me.nos sentem a n.eces idad e. ·Esta ve rdade vrocec1e especialmen te a r espeito d•ls 

eou,as, cujo 1prestlmiJ con&iste sob•fle tudo em e lcv!l!r o carax:ter do .homem. Gente 

incul•l·a não ,póde avalia r o ]neço á cultu·ra da a:lma. Os que ma1s p•rec i&a·m d~ !l!l}t"en. 

der e mel•horar são •p e:lo •communn os que m enos o desejam; e quando o deseja;;seu t, 

não te riam ·luzes suEf\'cientes paJl'>t escolher o ensino q ue lh>es co.n·vem. Sob o re 

g-imcn da •llberdadc, accmteceriá sempre q ue não se tendo em ·vi•, t<l o fi<m, ·não >e 

acerte jàma1s com os ,meios de obtel-o, ou que, concebendo as .p·Essoa-s lH'ec·isad as 

de instrucção apenas uma idéa, jlá lmpe rfei•ta, já e-rron·ea, das suas r>ro.prias nc 

ce&> ldades, a oEfer.ta sol·icitacla ao l!1'ercado ·P~ •procura existente s eja cou,;n. to

t a•lme·n.te di versa do q ue ·se camece. 

Qualquet· .governo, un1 pouco .civiJ.izaclo e d·e boru, jn t~n.çõ es , 'Póde, sem Pl'f!

sum,p-ção, ac.recl'itar.se ,prov ido de uma instrucção s upBr ior á mé dia da sociednc!<! 

gove rn Rcla e ter- se con1o capaz d1e oü~erccer un1a ,ed ucação ·e un1 ensino mel hort.,$ 

do .que o povo) en·tregue a s i 111esmo rec lamaria. E' 1 1portanto1 a e-d·ucação urma 

das · ' cou~sUJ.; Que, podemol- o a.clm.i~ . ·Ul' como 1H'i1ncipio. :o Gove-rno d~v e distribu lr ao 

povo: E-lia c O>ns titúe um dos C!l!sos a que •n,ão s-e a,ppl ica m neceS!'ariamemle os .n·w

tlvos' éla'•reg·ra da não i.nte t.·vençã.o, e a que .nem todo. eOS&es mobivos são aiP I}l.icav-eis . " 

tA dowtri na •po,itiva e a e.soo ln exaggera.dn.men-te ·indj.viduat.ista, es<>reve o 

Dr. A. O. 'Viveiros cl•e ·castro. cO'n>d.enmam em a.t>sol u to a soi.e-11>c ia. offi<J(.(<L e sus 

ltm:tam. que o desen,vol·vimento ela instrucção el-eve s er ce>n•fia.d·o á activ.iclacle Jndi 

Vidua.l e a o inS>cinc to vigilante dos inte re.>~os, sendo ()S •r>rob J.e.mas . sw' citaclos 

neste.s domln ios .\>ubm-ett.J.cl os ás •lc.is economica•s d::t. offerta e da procura. 

lHa entre•tonto, denl ~ re os positiv istas, alguns que destoam desse modo de ver. 
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LITTR:é, um do. mais devotados clisci pulos de •Augusto Comte, confe.!lea que 

os p~lrticuh.Lres que tomassem a !';eu cu rgo o n ·nó: não innova1·ian1 grande cou ~a 

ao pr og.ramma da Universidade. faJrlam o que eHa faz com a differeonç.a a,penas 

de que talvez o fize-swn menos ·brm. 

E' o meu ponto de Vista. O eJlSino liVt-e, com to(hl..: u.q gar:tn .Lts para sua 

lib tdacle e segurança, mas no lado .do ens lno officinl, oo lado da intcr.f<-rcncla 

cuidadosa da !União o>a.ra oriE'n•tnr todo o 'en-si-no da RCJ:Ju~lica, a~segumndo o cl">

cnvolvimento c a grandeza da. in.stituic.ões escolare.' do paiz. 

o :SR. PRFJS1DEN1'1': - Attenção! Prcv'no ao s .r. Deputado que rslrl 'finch :t 

hora do expediente, havendo numet·o .para as votaçõe ·. 

O SR. Jos:é BoNtFl.ACJO - AttendMJdo á obse~:vação de '. Ex .. inl c••rompo ~11 

minhas· considerações, pat·a concluil -as quondo julgar opp()rtuno. 

muito l}{m~. O orador é vivmnr-nte fieUci/.ad.o.) 

1D SÃO D8 20 DE DIDZJM11BRO 

E' annunciada a VQtação d~l se.guint omf!nda :sob 111. 92, do Sr. Pedro La~o 

c aul r os : ( •) 

"Ónde conviel~: 

Ar:. Os alumn<h lD<I!.ricuhulos no •Collegio Pedro Il c gymnasios a dle 

tquiparado , sob o r egimen do decreto ele 1 de .Ja•nc>ro de 19(>1, d·r<:ret o .de 26 d ê 

Janeiro do me-smo anno, -11oderão conclu ir os seus cu t·sos d E' accõwdo com 1\S leis 

que vigornvam no tem1>o da sua matricula> 

Ar·t. ~:-OE's alumno.s, •Utna vez .ter·minado o seu cu r·so ~:.;eriado c i ntegra·!, po-

de•·ão rc·que1·r•· mat•·icula <>m qualquc• •· das facu•ldad0.l e Pscolas supePiores da iR<!

,pubJica, independente do ~xam p de admissã • a qu se refere o a r t. 65 do decreta 

de 5 de Abt·il do co t'l' e<nlc anno. " 

O Sr. lrineu Machado (pclla ori!e1n) -Sr. Pr sident<', peço a attenç<'io 1,1 

Cama1·a pa-ra esta eme-nda, que lé de summa importanc ia. 

A materia já foi e'tudada pela Commis.são de Jn.strucção Publica, que dando 

pa.r cer :obre o p t·oj ecto n . 131, de•te nnn'O, firmou M conclusões sob•· princ i pio·; 

pacif'cos de direito 

Tl·ndo o drcreto de .JaneiJ'O de 1901 dete1<tninado que os estudantes mal·ri-

culaclo a•nteriot·mcntp, conclu i:.s m o cu rso sdb o a•eglmen J~recedente e havendo r. 

d<>ct'<'to de 1~11 mandado qu a os alumno; <1 <1S e,·colas suopcrio •·e-~ terminassem os 

Reus Ctll'>;os sob o re.gimcn da lr1 antiga, •n·ão se pód'tl claw, e-m •r litção a eJ.Ies. uma 
rctroaclividacle da lei. 

A ConsUI ui~ão Federal, no art. 1 1 n. 3, veda á União, como aos EJ ta dos, 

prescrever .leL~ de cat·acter retJ·oactivo 

c • l 1\'rtaçãn da' emen la" of:'errcida.s ao pt·ojec to de orÇ6mento para 0 exet·
cic·in de 191 ~. 
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Tert<lu os alumno.s dos Gymna io; do •.\ruazonas, Cea•r'á, P,·rnrrmbuco, Sàu 

l'aulo, lrajubá Juiz de ,l.'órH . Leopnldina. Barbac na, Bello Horiznnre. '.beraba 

e do Co!leglo lf'cdro 1I feito chegar ao Congresso :>lacion .rl suas representações, a 

Com missão ele Jn..'ltrucçiio IPubPcH ent ncleu que se dE via mandar que clles ,pros•t

guisscm no• seus t•.:otudos ~ob o regimen da lcg:,.lação anterior ao d eon• to de 5 de 

Abril do corrente a•rmo. 

A questão é da maior· impliciclncl, é ele uma chlt•eza inatacavcl. 

Como s podia detem•inat· <Jue alumnos, mat•·iculaclo:; sLb u r <gimen de um~ 

le:qslação de en ·lroo anterior, pa · a"< c.rn a pro Egu lr· no .·eus eur os, a concluil.os 

sob o reglm n da nova lei? 

.er ia ou não d11l' eCfcito retroacth·o á lei do ensino decretada a 5 ele Abrli 

de 1911? 

Prn;o, po•·t:Jnto, SN<. Deputados, que a appt·u,·ação da emenda se impõe com0 

a appiicação do m e ·m o p1 inc!pio que c•m relação aos alumno. do curso ·uperi•Jt' 

o Go1·c-rno m .tnduu f •s~ po.<to em .pra •i cn. 'Pcn-o que não ·e dei'C deixar d al>I>l'O

\·n r n cmendn dt>!-:. ·r... Lago, Frei ta.'5 P outros Da.!'utaclos. pois qu não faz n1aL 

do ((Ull nH1 nela r que o:; alumno:-; dus gyn1nasio ;. a que n1c referi, concluam s u::; 

cur'ú~ l'ob a vlgencia cl:t l egis ' ução exis t entE; ao tempo em que ellcs se m~ tri

culara m. 

Essa é a questão e< tu dada Ill'la Comm ls,ão ele fnsJ rucção Publica 11<1 parecer 

que vou !t•r á amara (Lê) : 

"Con·icleran'(]o que o f'ú<l.,r 8xecutivo l<'cdm·at, us.mdo da autorizttçlo 

que t.e,·c elo Congres o ~..'Ja c ·onat para t· organizar o fk;ino sccundario (JI. 

su pt•rior, entendl'U fazer C<'"S:tr dir!•ito~ adttuirido;; pelos alumnos do sexto 

anno do Collegio lf'e<lrn li : 

C'onslcleranclo que tae>< din·illls ··~saltam não ó elo curso gymníLslal 

fPilo p elo, alumnos. como por se ltrcm el!cs inscri•pfo na matricula aberta 

no pN'ocl" ele 16 a 31 ele ·~larço do cor-rente ann'O . atisfei o toda a~ 

l'XI;;t:ncla;; rvgul~ 111 e<nta•rcs tlrt l<'l elo ..,no;itH•, que vig<JI'ou até ·l de Abril 

de-ste anno; 

Considerando que a lei d 5 do mesmo m z de Abl'll, <JUe reorga. 

nizou o ensino secundario c .sup t·ior, não devia ser n:pplicada ao a 1utnno;;; 

do 6• amno do Coll egiu Pedro IT, porque não dependiam d lia .para a 

c<>nclu•ão elo cur•o dt- bach:nc·ladu pnis, muito antes do seu appar cim ento. 

já. c·tavam inve~tidus dt· un1 dirC"ito Pt..·la n1atricula rtu obtivcra111 na 

,-i;;cncia da l~ i r evogada." 

ndo es' ru; razões expositL1·as do pa•·ccet· acoorde · ao .prec ito do art. 11 

11, ~ da on. lituição, o ,·oto <tue a éommi." ão ·vae dar é em principio est : não é 

Iicilo a nenhum •pod r, e n nhum ''' eão ela administração, dar caract' r retroactiv~ 
n m preso['( ·c•· ca ractcr r etroactiTo ás leis do 11 ai7.. 

Pot· esta;; razõ s vo' o em fa vot· da emenda elo ,. •edro Lago, hoiU'dda t·om 

tão ("lo.)PY~Vlo numnro d"~ n. sign.aturn::: clf'\ n1~us eoiiE"gas. 

· l~•·a n qut· linh;l a d'7.rr. (.1/uilo IJn>l; mui to b(' lll ,) 
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O Sr. Fe1ix Pa·che·co (pela OIYLem) - SI'. P·resldentc, não me ar rependo, 
antes an0 congi·a tu•lo, pelos termos ra•!Hcaes em t tue puz a qu.estão cl<t raforma elo 

ensino, no par.ecer que tive a honra de relntar. 

Não ê es .. e o momen·to or:>.poJ~tuno c·1arn di ;cus ão desse .a c to <.lo Governo, Q!.l'.! 

o Congresso autorjzou, netn n Commissão de ·Fi·nan.ças propt~i an"''•entc devia dizr:: r 

do caso. 

11 6s ~não d \'ernos e. ·tn.r n Jegl·shl·r ou a revogar decretos summa.riamentc na 

cauda dos orçamen tos. 

iQ mal 'é mais nosso do que do Govemo, oporque e te, ao m ?nos fÓm do tb :·

véllnho .parlamentar, estuda e R!llaclurece as .reor.ganizações que o Congt•esBo 

lh e manda fa ze I'. (Aq>oili!los). 

A commis ão de I•n-strucção !Publica. cuj a emincn.te c reopeitado pr esid en'~, 

com ·lou.vavel s'incericlacle se mani festava honten~ sobre o a s um.pto, a-fastando-. e 

neste ·pon<to, de um ,prJ.ncipio fundamental, que o partido que tem a hoonm ck 

contal-o em seu seio, i'nsoreveu na 11 de sua ba·se , a Comnüs;;;ão ele Ins1n·ucção, 

dizi a eu, t em tem.po para ana;lyzar con1 vngar a n1.atcria c or ientpr .para o alflHO 

que ~· em a opinião da Camara. 

• --~· emenda e a s uob-emenda n ão ;:· oderão alte rar a situação creada. Não lia 

mais collegio< equlpa,rados (a•poiaçlos ) nem exi te agor,1 fisc:al ização ne~ses an

tigos e de mora lizadissimos m erca dos de exame. 

\Por outro ·lado, o 1nodelo que eJoles procuravam p ara maca qu ear, o typo orticial 

do Gymnasio, alterou-se, não 'é maios o mesmo. 

A emoncla seria ·a •ba1bu•rdia. a confu são, prepara•ndo u ,,·olta ao reg im en d eleterio 

que nos envergonh ava e m •n ater ia de Cxtln1 es. 

Si e u quizc~sc at·gun1 c-nta r por •analog ia. p-od ria. ,,·aler -11ne elo parecer da Conl

mi~sã'o do S!'nndo. ncceita•ndo o vét o .cl•o Pre(e ito á re;;olução elo ·Co nsellt.o sob t·e 

tUI normaJistas: a. stunpto 'qu e es tá, neste n1 on1 ento. ·prc.occ upando o<L orpinião. Xe~6C 

parec~r dcclam u Commi ~.,ã o do S enado : 

«.\.s I\azÕC$ do véto convence:ut q ue un1a tal pn>'\' idcncia ituporta · O\"idcntetn entc 

na. rc \rogação da refon11a elo ensino o u pelo n1eno!) e m ültcruçã o ~scn·c' iol do s ys
tema adoptodo, ana rchi2a•nclo o se1wiço.)) 

~1\ i nda .hontci11 O Paiz_, en1 um -clo'q ue :J tc ecl i torial, dizia e::; lati ~·c n sa ta .... J1 tda

vm s, q ue peço Ycnia par'a lêr á tCa.mora: 

«Ao tCo ngr e.sso n~o f.ica. bem , ele r esto, voltar alt·á.; na• s ucts del ibe-

' rações, depois dcst"s, COJlcretiza.da>; em ·ki, terem !produzido os seus effe i-

los p·rin ci·pa cs. O GOiver·no a•giu no u~o -ele umn delegação qu e lhe fo i féita 

em plena con (.iança, c<.•n limites que ell e nã.o trc~.nspoz. Ab-o lido o ·rcgimer: 

pernicioso ·e atoourclo das eq uiparaçõe~ e Jrberta'lldo os in stitu.tos t;t LPe

riorcs do e-ns ino da clc.pcndren ia• em que se acha \'t:H11 dos ·es tatbc:ecifnen to::; 

d e inst l'Ucçii.o ·ecunda i·ia, o ExecutL\··o obed·eceu á vont..~ de elo ·Con·grcs.,o. 

Procm·ou SCI1Y ir a uma ex lgencia jmperiosa ela cultura •n a ciona·l. " 

Emquamto r.ós. que fizemos e.~sa refot'ln a. porque foi a ·Oa mara qu em a fe%, 

pretenclcmof.l re,·o;;al -a el e cllofre e de surprcza, qua ndo cll~t já se aclla em execução 
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0 
tudo faO< c r 1· que provará bem. os e• la•belecimentos de ensino di ~· n os desse nome 

tt ·alprcciam com gatbcs c iou,vorr.s que. muito c1€ivcc.n de:-wanecer ao hont·ad-o Mi~n:i.t:: tro 

que a traçou c a vae executando. 
Tenho aqui , á mã!o, Sn· Presidente, um JYl'o.;;pec to dirigido aos !Paes d e alumnos 

pelo dircc tor el o r e.putado co11cgio IMack nzie, de S. Paulo, ·uma das •boas cousns 

que nós t mos em materia de nsi·rw .no \Brazil, e •no qual se diz: 
·<<L'ía .America dQ No1·te c na Europa, o an•n o od e 1911 foi um pouco 

este.rll m acontecimentos pedagQig·icos. No Er.az.il, m tretaon.to, 1Jassa-se. 

meste m•omento, uma v e.r.claclcira ,·ovo·Jução em m ateria de cnsLno superior 

e ccunda•r io. A \Promulgação da lei org·an iea do ensino al terou radical

lll ente eSfles dous mmos d·a instrucção, introduzindo uma refo-rma com [l'let~ 

c sal uta.r no Gymnasio N a ciomal, que represen tava atié a•qul o t~'\PO do 

ens ino pa•ra otodo o ,paiz. 
Ella esta'beleceu uma ·rel·ação logica. •bas eada nos mais sim'!}les prLn 

cipio.~ peda·gogicos entre os estudos di ciplina.res e prcparatorios c os di

veroos curso •profi ss ionaes, pr OIPo l·c ionem clo aos alumn·os es tudos 1)1'epa

·ra to ri os mais adopta-dos a estScs cUtrsos. 

Esses principias, 110.s seus n pcc tos gcrae. I sã!o oo que ~caracte l'lzan1 

o systema. amerkamo, qu.e ha mui tos a nnos .adaptamos. 

'Fe·Ucitam os-n.os, pois. com Q pa iz pela adopção cesse sy t ema .» 

A circular que es to u •lendo tc.rm'ina ai·JudLndo, com toda a 1J roprie dade, á 

necessidad e 'Cle liber.tarmos o ensino, \POI' um lado. do 1neroamti!isnw asl)•hyxia>~te, 

e, 1por outro, <'!o 11edanti8mo este>'il. 

F oi est e, r. iPresiden•te, o J)'rinc ipal escopo da ·L ei Org.a,nica. que a em~n cla 

capclo~a pretende annu·Jiar. 
E' com razão ~JU C wn dos m elhõrc · d e no· ·os professores di z : 

«0 futuro ca ntará Jo.UJvores ao Go1·et'no que assim cuolJprir o seu 

dever ; e es€a apothoose ao IBmzll de am amhã a•qui está no ·p~·esente, na 

grita hnpen :ad·a elos que choram QJela r esurreição d e um ensino clue era 

.a, gazúa a•bt·inclo aa :po.rtas das lpos içõ~s rendosas elo Estado, e sem sciencüt 

c ar.le, e sem ido.neicladc, pond o-nos sempre e sem pre na wetaguarda · do 

p~ogoresso munddaL » 
Sr. P·r es id en.te, nãlo compreh cndo os pa rti.dos politicos agarrados ás coowen ien

cias e ás paixões estreitas dos h om.cns. IÜs tP<Jr tidos v ilvcm pelas icléas que insere\/' m 

nas suas bandeiras . 

.A. ·llberdadeodo ensino sup •rior o(ig.um como um a das clau sulas ba ··cas do iPa·rtid.o 

Ren>uo!ilica.no Cons~n·a d m', de que é lccuTer, n esta Ca,a, o emi nente Sr. Fo·nseca 

Hermes, ,pa1·a cuja palavra autorizada a ppcllo, em nom e dos principio· r epu·bJi-

canos, esperanclo que 13. Ex. al!l<l ie os termos elo J}a recer. 

O S·r. Ferreira Braga (pol.ct 01'clcm) cliz q ue ·vae em pouc,.,· l[lalnvras 
cnra·n i festat â tCa.n1a ra as razõ es qu e n1otliva.n1 a sua di.vc.ngencin ra.cl ~i cal con1 o 

illus'tre Relato,· do Orçomento el o T·ntr1·ior. •no tocante á de••• st rnda •reforma elo 

rn" ino, 'lcx pl lc;H(t r·:t piclnm eo:J te. por que 1·-ot1t n Cn vor da em end a n, 92, 
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_-\ naiy<"a a r~forma quc~nto á suppressã'o elos cliuJiomas, processos ele exnan cs, 

organ i~ação tiCicn.tifica elos cursos, c concl ue af firmand o que os a.~·naes elo ensino 

não <>f[c1·eccm exemplo ele .um con juncto de 'Cli;lpo.<;ições tão Lnodh'e l·entcs, tão extnt

vag·nntes, .tà!o anl'lJ'Chicns -c01n o n.-; que con:·tituenl a fa n1osa Lei O rg·a >~l lca, que 

Metwc de ba~e a esf'a procello·sa rcforn ta. 

0 Sr. Bueno de Andrada ( JJ ola. o,.dem) - Sr. Pres id ente, assig.noi a 

emen:da par,t a,poia.l.a, a.vimnclo no mom ento que votarin contra. 

:'>. ref.orma do ensino não é perfeita; m as eonsa•gra pr>ncipios liberaes, repu

bl icanos, aclQipt.acl.os pelo r egimen a que todos apoiamos. 

A reforma tem Hus defeitos, ataca interesses, perturbou ele al·g um m ocl·o certos 

i·nstitutos de c:ns ino; e.nas qual a p3Ssagcn1 de t:nl systerna nntigo Ik1 ra um tiYS

tem a no•vo, moderno, que não ,q.;J'''G-Sentc defe itos? ( .tlJJOituz.o,.) 

•Quanto aos cl e[e itos de prog r a<nm a, isto Jlão cabe t10 ,:.\1initit ,·o. Ellc, .s:l'biamcn te. 

honcstan1ente, clcixou ct;te enoa•rgo 'ás cong~regações. 

Quanto aos direitos offcn.à·id.os, pe rgunto cu: pois então um alumno cn<tt ri. 

cu Ía<lo 110 1• un.no de uma esco!.a a-dqu-iriu tlles .direitos que pócle im ped ir que «e 

rcfo.rme o ensino no pu ix Em quanto c:lr e--;túve,· ma triculado? (11I u.i to bem.) 

Nã!o estou aqui, ·neste mom~nto. cortejaJ1do o 'Go.vern o. 

-~cabei de Yotar intransi~ entcmcnte, e i•: conunodamcntc d UUJ!l\'OI·ack.t a em en da , 

qu elt.~\·a·va ,·cncin1e!1to <lc )'Ii•n istros. q•uonclo :1 Cama;ra recusav•a aux.~li os lil ' insti

tutos :ele carida de. 

Não estou cortejando o S1·. Ministro li<J lnterio.r, .,;inão def<;ndendo um pro

gramm a anU.go; est·ou m e b,1tc•ndo por id'éa,; pelas qune.-; já m e ·ba.ti a anterior
mente. 

A's congrf gaçõe:i fui concedido o dir·cito de regular o ensino; este d irei to foi 
rvtir<Lcl{) do Governo. 

::'\Teste tponto a n ... •roHll<l illlitou n1uitu ben1 pn i :t.es os n1;1iH ;Hlca,nbdus . 

.illlla. fez n1ais, porü u : cs t •. ttbt!leccu o principio da Iin·c cuncurrcncia nu lltil nu, 

da. l·ibt"rdade de ens'i·no cclll admksão d-os !Lv.rü> docentes den.~ro .d<l s ·acacJ.cmia~ . 

At:isiJn , quando o a'lucnno, tpor <JUa'quer c.lrcun1stancia, não se dt:t· be-m cot11 1 

Utll lente, tCtn o d ireito de ou\·ü· ouN·a~ •.tulas. 

O •nobre D epu tado •por .S . Paulo, cuja cOm1pctenckl 1no \J S~t:tup tu suu o pnin1ciro 

a r espeitar •bastante, cli:se que. tal•vex, o :.VIinL,t ro ignoras...,e o q ue. e.ra pl!y.,ica, 

que tal•ve'l. •pcn>as..se que> o aTco-iritl fônt pintado p •lo dedo de Deu:; . 

• '>. isto eu poderia oppôr uma série de anecdotas. 

I.\J·nda ll'Ltimnrnrntc, a~ ·jc::;Lim.do, na Escola à ') 1lcclici na, !\O eX·;.I IJTic de un1 aluc11nu, 

este alurnn o citou -a autor idade do lente da cadeira ·par-a um out ro lente, autori

dade escrijp·ta em ·compendio, c o lente, enfurecido, gritou: ·«-="'ã!o pe 1·sonalize.» 

CQ<mo ·libe rta·r-l'lc um alumno de um.:t a,uto!'icla dc d•es.oa ordem , injusta, !Violenta, se-111 

criterio? Unicamente. pelos p rioneipios •Jrberac: <que não fo1·arn t1p!p.!icaclos na reforma . 

Vo.to •contra a ew cnda, porq ue, s i o. reforma es tá pertul'bH·nclo 0 ens·in-o .. esta em encl·a 

virá pCI'tu rba·l-o a i•ncl a p1ai~;õ. Dem oo C•1rn in ho á llbc,·cla<le do en isno. não renegue-
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m0<1 os .plll·nclpios que ad<J<Ptlâmos, •n ão .reneguem os, na terrn àa prpmi:sã'o us 

douurin'lls que !prC'gâ mos no passado. (Muito bem.; nmilo bem. A1JOi<ulo.) 

O Sr. Fonseca Hermes (pela o>·<lem) -!Sr. P .re:iàente, o honrado Relator, 

nas consiclcraçõ<'s qu•e jul•;;oQu dever raz·er em sustentação do •b-r i!lhante .parecct· 

quo ela•borou, deu -m e ~ h onra <lc a p.pellatr pa:ra meu nom e, como <l ircctor 1Jolltico 

da Cruma ra. oe eu de1·o à·izer qu. , accordc com os fundam entos d'Csse ;pa•·ecer, que 

accordc ainda com o pensamento expresso ·PEl1o nabre collega, lhom'lldo r et?resen

ta·nte àe S . ·Paulo, cujo ·n om e ,peço •venia para derJ!i'nar, Sr. ~Buen.o do Andrapa. eu 

C11tendo que •é .cedo ainda !)'U I'H quo a Cam ara se pron uncie'" reSl)eLto de um a obra 

que, encamda em g lobo e em co11\itmcto, tem m erecido dos competentes, os mais 

cnthu•ia•sticos a,ppla•US\>l'>. (Apoiru:los.) 

:r.niciamos um p'm·iodo ào reforma' que mais se casam com o ideal ropu·b·licano, 

e não é .por uma ~rnen<la •qu e d~v ccn oo á ultima ·hora e no Orçamento. fet·ir em 

sua base fundam ental., .. 

O Sn. •IHJNEU 1)1,\C:I!'IADO 1:\II<ts, vócle-sc fazer essa r c(o lln:t, r epu \J'l icanu e 

PO·si t1vista. por uma emenda. 

O SR . .FOu'<SECA HERMES - . .. uma reforma oque foi feita em •virtude de un1 

prosT·umma politico, em tomo do qu.a•l, nós os r etpuoblicanos, l<wa mo.s á ul'l1a o no me 

do Niarecha I !Hertnes. 

UM 't<, DEPUTADO Nc.-sa P<1r·tc. não apoiado; foi um Deputado hen nista 

quem se inBur(;'iu contra tt refo rma , e é outro, ctvi-lü;ta que acaba de decia J'ar quo 
vota pela emenda. 

O SR FoNSECA IT'I'Er<MFJS - E' uruu ctues.tão el e princ i·pio: . A ·Jiobcrdadc el e 

ensino está in scr ipt<t no prog1·amm :1 do P<lr.tldo Rt~p ubJ.i cano. ID nãil ê po 1· um a 

emenda q uo se reformann progJramm as ou se <l issolll-cm ,partidos. ConVIido. po is . os 

meus coHc.gas da tnaioria a •vota rom CC·ni:'ra a omcn da , cn1 nc•nc elo progr:H11ma 

polit ico c dos icl eacs que nos· con;;I'C~g·<lo.11 , 

O Sr. José Bon'ifacio (pc:la orcLem) - :n cquer e 'O'h l<>m 'I"Oluçiio nominal 

pa ra a cm cndn •n . 9 2. 

O Sr. Presidente - O~ scmohon•<, que -ap,pravarcm a ~m cnda •n. !l2. res
·t;onderà'o si>n, c os que rejei taoi'C111 dirão nâo. 

>Jão h ottY(l numPro. 

ShlSSÃO DE 21 DE DP:ZEJ;\1•BJW 

E' annu11ci·acla a Y<>taçãu el a seguinte em cc:<la so•b n. 92. do ·<Sr. P ed ro La<:o 
l ' ~IUti"OS: 

«Onde COTlYi Cr: 

.-\rt. o~ alt:<lln os mo:üricula.clos n-o Col!cg!o Pedro IT e gymona sios a elle 

{'CJUip<ll'H<los sob o re-gim en elo <l ec ret~ de l de janeil'o de 1901. çl ereto çl.c ~ 6 de 
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janeiro do 111esmo anno, ,poderã'o conclui·!' os seus 0ursos de accôrdo com as leis 

que vlgora.1·nm ao tem,po da sua ma tricula. 

Art. Esses a,lta11·nos UtllL'l •vez terminado o seu curso seriado e i!ntcgi'Hl, 

poderão req uerer matricula em qua·lqu·er d·as faculdade e escolas supcrl<:l•res da 

R eopublica, independente do exam e .el e admissã'o o que .;e reCere o art. 65 do <leerct.o 

de '5 de abrH do coJ'I'ente aJ1'nO.» 

O Sr. Presidente - Vou tiU•bm o.t ter a vo'to8 a emenda n. 92, cuja votação 

ficou hon tem il1terrcrnpicla. 

o s~. l r ineu Machado (pela. Ol'lle ln) - Sr. 'Presidente, o que a ju.rh;,pru
clencla a interpretação tem estabe!cciclo é qu e o z·c•qu erLmento que não rewn.c nwmoero 

reg•imenbal se repute ln exoisten.te; quando, porém, a Camam j'á decidiu, como a~on

teccu hozue•n com I'elação a sta em enclu, qu a 1·otação fosse ncuünal, emboz·a 

;não tivesse hrul'ido numero •paro deliberarmos ·sobre o assumn)oto, o requerim ento ele 

votnçã'o nominal está ajp.p ro vado, foi acceito pela Casa . 

Os precedente;; são, neste sentido, até em matet·ia de verificação de poderes. 

Ha ol·gun~ annoc:; pas~ados, cetnuli.go n1csmo c meus con1panheiros de IDistricto. 

em c>tso ele ,,e.rif icação ele poder ·. a Gama ra hav ia concedido •votaçifu nominul, 

n~ não havendp, então, :11ttn1cro pa ra votação 'Clo pn.recer, .no dia :cguintc iProcedcu -se 

â ,,·otação por esta fórma, sem nova c nsulta. 

Si .nã'o til,e.;sc I]JU,I'iclo munero l>ll'<t a votação elo requerimento formulado pelo 

nobre •Deputado. Sr. JoS1é (BoniCacio, p e rfeitamente, mas ho uve numero, e o woto da. 
Cnmara não foi até este momento p1·ogeclo. 

O r cquerimsnto e a m enda Coram rej itndo 

O Sr. Camillo Prates (pe!n ul'c!Cill) - Sr. Preside nte, pedi <1 palavru para 
Jn anda1· â I:Vl csa uma dcck1ração ·clP 1\·oto, !lJOl'que ho!1tl'\n1 , lqua.n'do se h1iciou a 

Yotnçã.o nomi·nal , meu '"'to foi expre560 c eu preciso que fique constando ela acla 
da cssão. 

Vem â 1)-l ecia e é licki <t seguinte : 

DECLA~~ÇÃO DE VOTO 

Xã'o vbstante ter subticripto ;v em encla sobre curso· gymnasiae.,; e collegio.' 
cqui para~lOH, •r.eguei-lhe o m eu voto. 

Mesm o quando c é contrario a qualquer ,p rojcclo ou ·m endus, por d e~accôrdo 

com a i<llêa que ena corporifica. •póde-se, :::u'b__.;c revcLa pa rn, no plena rio, tie ter 
occnsião .cJe impugna•l -c1. E' um acto ele lenlclaclc parlam enta r. 

Não rvotei pela em enda, por JU C pe<nso clue Q1ão é em uma rapicl·a escaramuça 

parlamentar a occasião m.ais PI'O,pria para combater os pontos fracos e remod la
l'ei;; ela refoJ·ma de enf'inO . 

. Acto elo Govrl'l1o que rc1·c~tc ;,;ra•ncle s.il;;lflilicaçã'o e relel'aon.tc imtportancia não 

só pe la natureza do c1ssum pto COtÍlo pelo rHcl icaJhcmo, ·com •que Foi tr<ttado. ~~~ em 
amplo e largo debate de1·e scz• exnmi11aclo c ,,prcciaclo. 
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.Sc-rja, ,parecc-mre, i111LH'()pr io elo ICongresso, CU l un1a 8U'l"l)l'CZ:l d(\ ·gcu r ri lha cpacJ' _ 

la menta r, jugular rs~e a-cto que s uscitou tanta · e 1ão apa \x()ln-acla con troveraiet na 

opi-nião \publica. 
1Acl1a -se de um lado um 1:.\ltinisü·o oo·nvenciclo da ex ceHencie. <la ref01111a decre

tada, t emdo comsigo 'n·u merosa e iJiu.;,t re çom pan·lüa nesse m odo de vêr .c d e out ro 

la do a•quel lcs que julg<am não só que a refo.rma não consulta os verdadei ros 1nte• 

reSBes d o ensino. mas que, al ém d isso, 'fe re di spositiv os constitucl()lnaes. 
E' meu hum ilde conceito nãu que o illustre titular <l·a pasta do Interior viria 

a ter uma ,grande cleSil lusão com a pra tica da reforma 'que dec retou e pel a. qua•l 

se OO.teu. 
<Os seus effcitos sobre o rns i•no serão multo mais dclc ter ios de que os de todos 

oa sys tcm os até h oje tPr-a.ticad(}s - o fu l:uro nol-o d·irá. 
!Nã(} obstante, penso que 6 em <l~batc acurado, etn ·que haja occastao d e expô r 

cada u,ffi' o seu m od-o de vêr a>s uminclo .peran te •a Naçã'o a t·esp(}n.srubiJ1 j adle d e 

~uas opiniões, deverá se r o assumlpto resolv ido . Por es ta razão 1n ão autft·aguei 

com o ,-oto a emenda que tem a m'inha il!SSl-gnatu ra. 

Sala dt~ s sessões. 21 d e dezem bro de 191 1. - Cmnillo P l'a l cs. 
E' an•nuncia da a .,·otação da emenc1a .n . 93. 

O Sr. lrineu Machado (1JCI-c• O>'cLem) - S r. P residente, requeiro á V, Ex. 
que consulte á Casa s i consente na retirada desta em e<ndtl. 

E' conced ida a t•ctintcla el a em enda . 

SJDSSÃO DE 22 DE DEZE:\1Bfl0 

O Sr. Jo'sé Bonifa•cio (*) - Sr . P residente, oo l1oje posso pro 03 ll ir 

nas consià~Crações imterrompida., na :sessão àc a.nlc.Jilontcm em qu<'! estava tra

,tauHlo 1d'a cttL0S'tãJo do en..::ino, d·~Nld<o na QIUit!:iià,adc d~ me m,b ru da Oomn1&ssão de 

rnstru.cç.ãJo Pu.boll!o:t e na. d e csc·u p1·esrcl•ent , a •Jlllilnb,a 0\l}i,nift.O SQobrl~e -eSse 'alct·o lJ,o 

Gove.rno. 

::-la ~são de hontem não me f o<i dacllo occu,pa r a tt·bbuna 1JOrquc, ao chegar 

á . CamaJ'a, já se acha•n t in ·c t·i.tHo un1 dis-tin oto collilega que ex gotou a hora des 

tin-ada :w ex,pedtlen•t•e . 

St·. l ·t·e»iclen.te, eu d~mons l,rel no meu- clisou•t-so el e amte- hontt>m que o ill>us

tr~ Sr. :11in·isbro elo Jnteri'or não úLnha sido fe liz da, p reocc.upa.ções que domi na . 

ra•m n reongan izaçã.o el o en·s in. . :11ostL' i á Ca maru que a prim eira dessas p reoc

cu•pações, aq•uclla em que S. Ex . p·roc .tra anrancar elo art. 72. §. 24 , el a Oonsti

ru ição uma in•teqp retaçruo que .cll«: não tem, é co•tmpletamcnte in jU<lti f<ica vc-1. 

I111ju s i1f.i!C'a \ne,l lclen ~nt1e .diC O'J1inliões tcllos :nHt'1s a.·utto t~~Sa;(]'Os OOIIllS! t.i:tucictnallstn pa.~ 

,,. 
(*) Diosc. elo pt·ojecto elo orça.mento d-o iu tcrior para 'O exúcic io de 1912. 
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tl"los, àcan.tc à•e acto.s do .poder judiciat·.io, àeaJ11te de parecc t·e da Camara dos 

Depuota.do · e d e actoo d o prloprio poder exec.u•t ivo da R et)U<lYJtica. 

Pag,;el depois, Sr. P~estdente, a e.stlucl·ur a ·eg~.nda !H"eoccllip ttç.ão que d<>mi

n ou a t-efcw.ma e que foi, no dizer elo d1illustn·e Mtin.>stm ela :Justiça, a d inicia r o 

r .egdm iC'Il da •clesof,f·id!•a.:IL"lação dJo er.eij no . D Gu:'OnJstn·ei q•ue e~a pt·eoccupaç.ão nã.o se 

jusbifica, é con tmria ás a.<;Jpir.açÕi!-8 elo padrz, ãs tcnde.ncias da quasi totalidade el os 

Estados ela R epu•blica e não p() jc prevahec r, sd q•u•lzCl~nos ins tl<tuit· o ensino em 

'lin has perfei-tamente segu-ras, ca}>azl"s de· pt 'OIIJ.ol•rnonar vanUnlg•ens c re.;u<lt>tel o.s 

npt·ec iaYeis á cauea da m ocidade . 

\ Ai -es t e p tiojposi to e~ in.v•OKJ'Uei a ·Rurto•rida.cle <le varios escriptorcs, não só da

qu eilcs .qu e e. tudadn os pt·obi c.ma.~ econonvLcos c sociaes, .cou: de m'll'ubos adeptos 

da escola pooiti v·ista. Hoje m ost r a·rei á Camora, ainda no cl esen ,·o1,rimento dessa 

ther-:c, o qu·c escre,·eu routrOt Ht:.us trc prlhl ici"Erta cl t\~ ·a e- co!a. 

\V i.rcmbof.f, on te rm os cJa,J'OS e tinci~1LYos, d1z .«que a lL'berdad e absoluta elo 

ensi no, si ,por a·Jgu,n:• d ecreto se p ud·esse proclamar, seria dam.ni c'ha c v·i rla a dar 

em nnnla per.i<gQ..<Ja nas .mãos d o QKl.rltli'd.o em cuja C11}1nià<O é idHt> as•iuda a p11·e-•'t-c711 

coc11 qJc .. seg~uü ~m os a .,·ia elo p.rogr e.sso» . ·E a•cc.I'C'S.cen.to que «Si M1e toca~Ssc ac:on

sellhur o pa ntido democ m<tR no ditt d e sua vioto.Ha, o seu con -eDilo s ri a qu•e n ão 

procl•!utnas·ec a ,JJbcrdade Ecm 1rtmd.<tcs elo cn~ i.no, que se não ·nbstivcsso de t odo n o 

que in l•ere~sa á .ins t ri\l cção J}Uib':Jica. ~6 alm flj o, d iz e~sc esct·iJ)tO L', " liberdacl~ 
fran•q u aela a loda.s as cre n(:;h~ de se mnnifest.arem, a toclc <os J)lli' ticl c;;;, ele l\un

d,tr<lm escolas. c não com o a.bst ençã•o complota do Estado em todas as questões 

que t ()(IUCm ao dOI!nini o ela in~;t~ucção g et·al. O ens•1no offic ia·i nãO> deve em·bam

çar o cm;1ino liv•J·e; mas .po r cmqua.nto. o C11ti'ino ·Nvre ni:"uo p() .. ~ú l'i a su1ppl'"ir a falta 

do ensino officlal. 

&i cl (} q,HJ dizem c • .,ses JlUibl'icbto.s pas.,ar mlos ao exam e do que se cllá nos di

vt' rsos ~paizrs , encontraremos r:;en1pre o E. taêi'O akn··gancl o ~ua acção na direcçã o 

c !-'•U 1Pl'-l ~ltJltnd encia ·geral d-a. · es<:oh1s. A F1·nnça, a ·B e:;gi (.'la , n - Itn l ia , a A1•:(!11Da 

nl a, a. Retlu.blica •. \Jr ll'Cntina e o Oil i lc, ·todos el•lcs affiruw m de modo in•ten,u. un 

~uas o.t'ga nisat,;:õffl pe<.largogtiicas, :l, IH~cC"SsidaU cln in•terferencia ofrf'icinl . 

.Sr. Pre.siden te, SO>lllOS con venciclamernte l lc!o CI'S i no oftic ia i ( nt uifo bem. 

1/I•IO ito bem) . Nlão é CSJta a Jl l'im ei'ra v ez que a"Ssim me pronun cio f•·an ca c >'ill Cl'

t'a.mcn te IIR Cantara dos Dep·u ta elos . 

O Sn . E 1.0Y CH,IVES. - E' a boa cl'()u.trir n. 

O Sn . J osf; )3<rnJFACIO. - :VIcu ,pensamento é •o •me-- mo cio St·. L eyg-ucs. ex

)Linii: tru da lnstruc.ção ·Pub'li~l, rm !Fra.nç;oa, l'X!!)II'CSSO l'\ l!'S t·3s pnla\Ta s: (d-fa d•Uoê:l t:5 

do J.trlnas que s co·m ba~t cn, , a dou{rlna. que recla~tna pa,·a () IJ~srta.dd o c1ti-re<ito ex 

e:.u<s>il-o de cnslnos, e a doUJtt-i r a ·que negà ~o E<>ta.do a.t é a 1f a.culda.d·e el e fisca

li zar o e11srino, co.ns~d ern ~n<lu a instf'lu cçã.o CCII1l O -umra inclust via Cf'Ue todo jrnd h ·i<.luo 

pó !e cxot·ce1· em , -int.ucl c el e um clirei lo na.tuTa'll> . O d<i'rcir o ·do Es t ado, em matr 

r ia de en,..! no, affinma L cy-g\ues, é incon•lesta,·el. E lle resuH.a dO> dit·ei•t o el e to,l a 

col·lec.vv·iclaclc clil .prà.~~gu ir Silfl ev<>l•uç.rl{) a<tr~tv.ez da" ger ações qll'e se !>Uc t·eclem, 

ele n~<1ntet· '' su a u nidade. ele nss€o;:m·ar a 'JlltZ inter-n:t e o t·.lc.m W<!in·l. 
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O E _ tfl ~•o não ~e pfJcle cl C>o:iinter·cs~n t· ela (ou:naçào c1os e .. pirito.-; p r·r.qu e é dl.:';..:la 

fonuac;;ão QU{· d epC'n<lnn a S'Ua eYoluÇ'ão, a sua ord em ,. ·a ~u·:t paz. 

De o.utro lado, o Esta·do ·tem o d en~r de ,garantir, ·no r.11: "~ ho da.-> fücçõ-es po :ri _ 

ti clls e <las •·ellg·iões •·lvaeg, •a \n ,l •ep.,ndench do pod<)r leigo e n J\bPr.la-d,; de con 

:=:.e.ienc:.a, (JUe l ão ns '-1'1.ta.•s ,eonl iç;Õ l:'i ·i tnk1tlsp•€'r. 'r-~.av.ei •s rCl.e tdcl·a ("':uc.'lçã.o nacional. 

)(ns, si o dlrel·tr> do lcs•tndo Etn ma1tP ri~t elo ens ino é c·ed•o, :> i Psse dLreitó lhr 

oo.nfe•·r o pode•· e l'h e impõe 0 dcl'e•· d-e ·f•lscalli·ZH>I' e o•·i on tar o ensino livre, corno 

n e n ~i no ,pUiblic o, j:1tl1:ti~~ precizamo5 que e·ac o üuloi·.i.Jse a su~pprinli1· a l~ ·be r \~edc 

dl' ('n,<.: ino. Xã r, a raz.ão SC" n "c u sa t•i;t .a ad., t: ttü· em fnvor ~! P ( !tl 111 quE-r qt.:·P 

seja. o m on,.,.pollo inteHec.tual e •noral, pOI'Q'UC n enhum i'l'ldi~i ;h•<>, nenhuma a.s 

Hoci nção, nin!f;'UPJn pó de .pr t<"n d{' t' o monopolio ela fei enol..« e dn ·Yii.rt ucle. 

O m or.opol•i·o Ps t& em con•tradição com. o un·inclpio do pen&111Wn•to l-1 vre. 

So mos ]lt'hl. inte rv~nçà.Q do E~h • do Sf'lll t:h e confer•i r o m onopo!•io, e so mos 

ppln pn,.i no livre, m.M; ·ll li,l:>erda-de de ensino nã·<> ,pôde 'S<'I' 'illi mLtacl n : d·evc ser re

gu l, cl:t pelo Estado no in-teroose SIU PPr io.r da ~ ocicdnd e . 

l()s PxagN·os ·i·nd•ivid·unlist as, tiS i déas d·e "l•gu.n·s nd ept-os do pnsiti·v i!'l~· .o, nãn 

J)f\SRnrtn ,por -e.mK'Jl.ranlt.o de iaE,J}Iit'ai(!Õ€S l111l!ti t·o y.agm..::, in1.:llr<!fs~us, ft·n g-f\!::;; , ~e-m o m:t i . ..:: 

l igf'iPo nJpoic, na co.nsci enciR na.crion,nl, 

Em m:li s. f1(1 60 annos de J.n1pcnio, em 22 rlc II1epublica, o gov~t·no.-:; júrna16 n:-: .. 

sum irnm a gi'fi i 'C r e.-ponsnbilidade da. dcso f.ficiali"ação do e-ns ino . .-\ o co nlm•·io, t o

dOI.; cl'l <' s, n1 e~n1o o Governo Proviso t'io, Clue cnfcixára c not~me somma ele ~pode re~, 

fnzenC:o ns tnais ])l'Ofundaa r eform!l s, affirn1aram ti Colnprc a convenl l'n cla e 'llCCC~

:; t cln ~lP ela intervr nção elo ]i}.;;.;tado, sendo el e .notnr que Utn el os grand r.::; reforma lores 

no pe.rindo r cpublicn no foi B e-njnm•i m Con;; tant, de nccentuaca orientação •posi

tivis ta. 

O ongTesso X ac ionai ten1 mnnti ~,.lo t"ClllPI'C. e: ·a doutJ·in:t da ncção do ~poder 

publico e nunca ])Cl'nnte elle •puJernm lograr •l'ic toi•ia o partidal'i'Oil da de.;;nffic ia.

lisnção . 

E •n 1898, a p1·oposito el a emcnê.a .a utori,sando o G (}IVCTno a l"nl ~tn.c j,pa r :1. s Fa

cul1a •es Superioi·es para qu e se conver tessem <'111 socie cla d·e·s de en.~ino sc ientifico pro

fissiona .J Mvre e lek.!!o~ cro1 dsircc toria sí..l•e .'!·Ua eleição e co m leis orga,n i cn~, e,.':it:;ttu l<M e 

programmas que ncloptasse,m. cem o di•·eito de cobra•· taxas d·e mnll·icu•las e ou tr>~<> 

n t: c~.sa ri as ao custeio C.os es tabr1eci mento$, n Con1m issão de 'Finanças, f:\·ntão com
posta. do" Deputa:.Jos Francis<'o V eiga , ·.>\!n•isio cl \.<\breu , :Nlayrinlc, Luiz • . .V:Ialph o, 

Paulino de Souza Junio.1·, F eli,.;be)lo F•·e<i r e, Augu sto Sc1·ero e .\ ·lcin do Guanaba•·n. 

Pl'Onunciou - se nn te1·mcs ,prBit:.ivoE, H'lnpararndo a ·boa. dou t ri na , 

Diz C"-~e .paréce•· : .«·A. Commi ·são não ·póàc a ccc itar a presente emenda. Ella 

I'P\"i v a j d éa, já muitas v ezes rejeita(la vela C.amara, tla comp !~<:t::t abstenção da 

União no en,, ino , u periOi', idéa fun esta (lue, vencedora. aca rretaria incon testavel

ment e a ruina_ e a cl ecaJcl encia, senão a exti ncção do alludi J o cn • .,ino .. :-.l em a lc ttra, 

nem o & ;piri·to dm Constituição amparam tão ousa·das e anarchicas aspirações . , 

·r•: ad•iante: a<banconall-o (o cnsi·no) a uma inic iativa indhvidua.J qu e não ex iste. 

chimeJ·ica e verdadeira m ente inisoJ·ia,. é .concoiTer .para o seu completo ann idu ila

!nento, a su u desmoralisaçào, o seu de,>apparecimento.» 



Sr. J,r e.~idente, antes de pa~sar ao estudo d·a tercei ra preoccu·pação da rcfornut, 

(] ,·seJo dizer alguma cousa .;obre a parte .relativa 'âs C.e ·pesaiS que clla acaneta. 

u i ll u, trc :MinL•tro do Interior decla ra que houve apenas o augmento de despesa 

na ' importan cin de 40 contos de réis. 
Vou · expôr 0 s dados constante;; da ·lei orçamentarua vigente, as aomm{l.s el es. 

tinn<:all ao ens in o su·perior e secundaria, confrO'Iltan do-os com as vcrbn,s p.ro.posta.s 

·para o exercicio vindou•·o. 

A tabellla de 1911 cons igna um total de 4. 006 :0 00$, d esprezadas aa ft·ncçõea, 

•para o se rylço dos riristitutos de ensi no - as F acu ldad e,s 'e o CoH:egio P ed·ro li. 

O orçamentv em votacão propõe a somma de 4.259 :0·00.$ para subyMção a todos 

csse.s in<;titutos, accresccnC.o ainda a cir.cum~tancia de ser exduida da ·renda do 

'l.'hc.,ouro a quantia· de ,I 70 :000$, que foi transferida ás Faculdades 1'Surperuores, pro

venientes de taxa, de matrisulas, certificados, etc. 

Com esses elem entos, a concl usão e;otá não só ao alcance de todos. os nobres 

deputados, <:O mo 2.0 de toco o p::jiz. D evo Hin àa fazer uma consideração a e~te 

p•·op<Mito. Pela r eforma do ill ustre Sr. i\<Iinist.ro do I,nteri·or es.lamos ~~ fa-ce de 

duas ordens ele lentes: o;; antigoo lenles anteriores á refor111a, e os novos lentes, 

nom eados em rvirtude ·della. 

A situação é ou c.eve ser pelo menos c;;ta; os antigos .)entes devem receber 

settrs vencimentos elo '!'besouro :\'acionai, na la têm coQ'Jo os t hesoureiros das Facul

dades; os novos lentes r ecebem dos cofres deste~ in s ti tutos. '/Entretanto, o .!Projecto 
do orçamento do Interior cons ignava a principio uma quota g eral <ie s ubven ção 

para C• pagamento de todos os lentes, não só ' 913 antigos com os novos. 

O nosso dis tincto coll ga c ri!lu:;tre membro ela Commi&são de 'Finanças , D epu

til dO iErico Coelho, di scuti u co m grancl·e bniJ.t,o, na Commjssão, que era ~ndispen

snvel corrig.ir-se o projec to ne.-sa parte, porque uma vez q ue as Faculdaces esta

:;am a.n ecadando baxas de matricula, ct,; ncwo.s len tes , por ·força ela lei, não po

deriam receber do T.he~ou ro, tinham de receber da Fa-culdade e só o Thesouro po

dia fornecer <'.in heim pam ·pagamento desses lentes, si as taxas de m a t ricula I)ão 

fos,em s u!f>i cientes. Em fôrma de au torisação,. a Commi$São inseriu. no .p,rojec to 
uma di9pos·ição a ~se .respeito. 

rPm;sarei agora a tratar de outro •Ponto, obrigado como me vejo a .• resumir as 
min has conside raçõeil . 

•. ·\. t erceira grande ·preoccurpação ela reforma f oi, ·na rp hrase de .seu a utor, liber

tar o ensino secu ndaria ou f undra.mental ela -con<'.ição .s·ubaltcrna de slmrplcs ·m eio 
JHeparator io para os .cu r~os supe_riorcs. 

,J á era esta, S•r. P•·esidente, a oi•ieotação do digno ISr . Tavares de Lyra, no 

GoYerno .-'l.ffomso Penna, quando Jcmrbt'n.va a divisão do curso do Gymna.sio em dois 

cyclos - o rprim iro <'.estina,ào á ·cu ltura média, fundamental, dando-rSe ao ensino 

uma f t•ição pratica e de a ppl icação immediata, e o ·seg-undo des tinado a u m ensino 

mais e~rpeciUI, .preparando para O& cursos superiores, e dando habili-taçõe.s màls 
dese nv{)lrv tda,s .paTa certas carreiras -prof.issionaes . 

,:\!inda antes ào ex -:Vlinistro <'.o Int" rlor, em discu1;soo e pareceres da Camara 

çl oo Depu tados, já estnva affirmàila e~sa tendencia, não' sendo, pois, nova a cogi -

·' 

.fJ ....... , • ..... J\)• ~·.-
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• l'ff l'a a•1Jenas c1ue dr outra n1 a.neir:1 1na'Ls pratica e t~c;flO ela t'f"tn rnH-1 ; :1 1 1 .t.. ... r c nç.a 

prnnissor:t, se procuravam concret izar as justa. .. aSI)Iirações . 

Sr. 'Presidente, embora seja 0 obj ectiovo do ens·ino secun(.ario preparar IJ)ara 

o.; misl<'l'<'S tla vida, d modo que o.• c idnelã.os se lutt>i!itcm ás exigencias da socle

da Jc actu:1.1, não é .possível contc.,tar que elle -e •·ve igualmente de fu-m':amento 

aos cr:tudo:-; ,mruis elev.tê.o"s, aos cu t·sos . upe riore·~ . Da eseola para o gymnas,io, deste 

pal'a a unin: rs idade ou fitculd·ádes s uperio r C>s, eis ~ regra. 

o Pnsino s('cun la r io, cli~~scn1os já uma V<'Z en1 .C.iscurso no Cong-resso, não :pôde 

c·on iinuar n. SC't' n.penns utn • pl'(~parntol'io elo s uperior, precisa receber lima nova 

OPirnt tçfLfl n1ais .cOJnpat ivel co m a. ex.igcnc ia,;.; da vida modeTna, tcn1 de crear 

npri .'õe~. d e prep~rar homrn, ca.pnz<'S de affrontar as lutas <la oxistcncia, que 

1rnhnm conscirnc ia clp sua força e dr ,.;:cu v:tlor ~m todas ns circun1stancias da 

\'i~:\, rontad e firm e. l'('SOluta. tenaz p:u·n a~~-:um1irem a inic iati\·n e a :lttitutle 

•JUf' r~!-'as cil'cun1stancias indiqu cn1. 

Tudo iSro poderia r<er obtido .<r m pr<' jucl<ica r o Gymnasio -:-;:1Cional na sua 

funcçiio de instituto mo~lelo. ao (]U:ll outro'' da R epublica imitassem quer no.' 

o:;rus programn1as r cgimen .C:os c u1·~o:-:. qUCI' nos ·Iaborator.,ios e ga bin Ptrs cl ~tina

dos ao e.; tudo pratico. 

1:\. l 'Pforma. rnantrn1 o ·ensino int~'gl'al. rm séries ·~;o ccesshra .c:::. mn."l o enf l·aque

cru. não Ih~ dando uma sancção qu e o prestigi~. Ao concluir a fi:l sét,ic ~·c 1·á cntrl'

gue ao alumno, a•pós o pagamento da taxa. n cNtif icndo do cu•·sn fundament:~J. 

Para qu e ? De qup lhe set·vc isoo ? Aca~o se l·he ab1·c•n as po rt.ls clat; li'ncul

tla tles Superiores? 

Ficam •por ense ccrtLliicado com o c:it· e- ito n 1CJualquel' ca rreira ? Sft.o pl' rgunta. 

que assalt.~m desde logo o espirito elos moço••. t·eJ le to ele l<'gitimas ,ambições. 

F;., .. P•·csiclentr. ~em1)l'e fomo.- apologistas do pnsino séria do integral. Elle é 

n. r r~"ação ol'denada c systcc:n nU.c~ da capnci lta(':p intcllectual elo nlumno, n. con

,,ll·ucçiio hllbil c proveitosa ele seu organh-mo m enta.!. Da sua evoluçi'to na hislot,ia 

do pai.~ fiz emos ligeim. r esenha, dizendo que t m ,.ido d ef endido ha muitos annos . 

Xão G.r hoj e, n1 as des le o 'In1pcrio, no.s prime iros trtnpos, Justin~iano Rocha, ,Eu

zebio, Pctll'cir·a. OJind.l c muitos outros +pugn avnn1 tprlo enRino 1n:vit~ ou 'lll Cn os ::e

t·ia ·lo, el e modo a fazer {]os estudos um meio d cles()nvoJ.vcr as nt)tidões, •p•·opor

c ionan lo uma cultuJ·a necessaria c util á.s d.i verf.ias pt•ofis~ões. O m e; ·~mo pc.n~an1cnto 

foi a mpar~<.o em 1>882 e 18 3 pe!os •Srs . Rodolph 0 Dantas, Ruy Barbo~a e :vraciel. 

Dantas dizia em seu re.latorio: O ensino integ•·a·l ele.s cl e a escola, idéa chegacla 

á •nadurezn , é o «de·UderatuJn)) 1nais constante ~neste r M110 da administ1·ação PU

b<lica.· ·'Ruy Bat,bo.sa nos seus trabalho. sobre o ens ino 1H'imari o e obre o secu!l

dario e .superior, dr fcn{:€ndo o regimen ·gymnasial, diZ'ia: ·o princLpio vital da ·reor· 

g.tnização que o •paiz anhela é a introclucção ela scienoia no amago ela instrucçiio 

popular desde a esco la. O pensamento QJ.le .eoonstitu e o caracter funda·mental àa 

po.pulnr de<de a e·scola. O !J)en a m ento que consntue {) caracter fundnmentk\11 da 

reforma - a integralidade <':o en 1no. 

Desde 1887 com J•oã.o A•hfred'O até os ul'l ,l·p1os g-abinetes do Jm,pp,·J,1 roé!·D s re
velavam a. mec:n1a orienrtação. 

·,. 
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sta.n t , csta.beleceu treg-imen se:riado integra1l e tn&bibt.t1ira o ex~\llne de n1ad'ureza 

pa 1·a a t11 at1·~1ou1a nos cut,S Or.; o:illjperore:;. Xenhllll.11r :dcs s·eus succ ef:sores, d c~cl c ns-

o;ta.no do ?\fas~wmento a.té Esmr-rald•ino J3an<leim se d·esvJou d•essa corr ente . 

E' SN11 du·v·icla a mel·hor c n 1ais setg:ura orie.ntaç!ão 1)Cd•ngogica . 

As m·edld·as n·o.d ica·e.s Jnstit•U·ida;; no decreto de Llibt•i! prej udii ca rnm o e.;fo.t·ço 

de wui•tos .aamos pnrn a compl·e l!t r c.gQt•lanidad·e <l os curs()s seriados em tod·a a ex 

tensão elo pa.iz. A f.u.ncção mod !'la r d<J GymnH<>io proporc•rona v a a uniformidade 

elo emsi·no e nos m~a1s a·ffasba.clo s ·Log1:1u·es. q·uer e.m or·cações 001tak~oa.(ls, quer nos 

instLt,utos paa·ticul~ar.es, hnvia ncog:iJtaçã.o ele se enct\m1Lnhar a in.st.ruc.çà o p eln:s 

n<Jnnas .traça•cl as na leg>i.slnção fedc t·aJ. 

L-\ ,ss:tu co.m~ inte.stnvel !]_)1'0\'eLto pA.ra n ·mocidad·c, ia.tll as in~ titu~Lc,:ões escolares 

se a lfhSitl'flndo J)elo paiz, disscmj,na n clo-sc em lang·a C'SCtüa. os serviços ela pOtYU

lnÇlto. 

O ongohUsllllo K'.> ln.nt ana,is 10\,; m enos a.pJk'trleLh<I}J.o, podend o ·em o ra!Jii:c·alismo 

aatu<d, o ru; C·om uma n ; f ru·ma pnu den te, "ntm r na J)ha.se rlo s beneficios e v:ln

tagcns. 

!..'\:a. par te re :•tti\·a ao c.nsino secu,ndario, n~L onganiSHÇão cl'() G·ymnasio :.\'a

ciona·! Qtm só fol o intuito do mltüstro- o· d e r;;·olpear o t·cg·imcn da equ ip.:unção. 

Ora, n,u1111 pai;(. cotno o Brasi·J,. tal t.tbtiluj-e ox,tt·emada conSJti~oue ·gt'a \'e erl'o. 

E ' certo que os coNeg·i:or:; particulares equlparardos, 60l1vas a:~·ull1a s execepçõe.s, CO'fr.!

tTIIebV:lauu tO'da. f:;Ot'te d•c nb.Uisos 'e esoa.n,d;:ul•os, Ta.z•endo ;nO en sino veTdJ;tdCiro Jn e.r

ca n·ti9l·~m~o- . 

• Fomo-s no Congresso dos p rimeit•os •a revela r e&<;c es tado d e c-ousa,. Enlào 

dL .... se.mos ·qu no SYSJten:~a gytnna. ial, coru o reg imc.n àtt. eq uLp~l'raç;ão: não pod-elll 

set· col hidos Od resu•J,tados .proveitooos •CJ•ue devEm ser procumdos. Estabel~ceu -se 

manife,.ta m"rcano>a. E n •l•uta eV'identemen·te com mer cia1 ,·ai s-e l t'l\Yanclo sem 

que os ccmcunren·l'cs n ell a eo.,pan lha•d'Os se lNn1brem <los J1•0ibt•es int.ui·tos que de

vie tn rtel' em vi sta. Os instit,utos !part'icul•UPes, o bUda a. equiparaÇ'Ià.Jo, não lterlldo 

ati granà·es d·e;;pezas dos e.s tabelecime n1os offi cli aes do;; E s tado·s, conse.gnem s·obre 

emes fa,ceis triU'mlYhos e v >vem •c·ntne !Si rrt'fl. ma:is lfi'a.l1Jca dtLta. llH'It-ca.n:til p r10<C1un·am:Lo 

todos os m eios que lhes ·p.ropol'cic}llem a maior f r equencJ.a d·e aJ·u·mnos. 

i:vlas, ~'CJl,h'Otre.s, l})a.ra oorrjrgtir 1e'·3"Ses {\!bUIS:os e lX"·ffiled'Lan.· ~ta 1es .incon'VCn1ien t~, tntã•o 

em JICCessario o:;acrifica r ·i·mportan•ros <interesses e õü-eiltos de <1'1um·nos, invalida.r

'hh{\$ ~e:xallJ~!(~,s, neJ11 batl:·a.~h ar, ~orno se fe2, o ll 1Cgit111en 't?'scoJ1a~r, do€1ixn.:nldto úrs rtonTta ·, sewn 

nó r te e ,se<tl• ru·m 01 os i.nsllit.utos d()s Estados e os· pau\ticnl•ar'€<3 . 

J ustificn -se cem os mais accita,,eLs argmn n·~os a equ•lpa t·ação d e estabelc

oLmen~'OS ()·f.ficioa.es dos E ·strudoo. En'ti'd•adcs po,Ht'icas a l)Glt!t-a~lia.s, 'in:tet·esSiíldos como 

a União/ 1em CO;nservUJr .bem altto •O nivcl do ensLno, járnai"So Taria'm a sua merca!ll

.ti'l'lsaçã.o . •E' oerto que po·r essa fó nma f~oa a-ttcndid·a a convenicncia de cen-tra

,Nrsa•l-o~ o que -é tindiiJsu)ensav~c:l' num i})aliz '<:la igll.ianlde lext'€'nsã~o ·a1o1 1n.osso . 

.O Est ac1o póde e el eve OJ'ganJ.zar os ·seu s ~nstibu.to,, com 1:()dO cl!'S'\' C?I'I·o, pro

vei-os de professore,<;; capaz·es e ccmlpetentc . devota(los a. e!cvada ruiA<§ão, a,ppa-
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rel•hanclo-Os com todos os elemen.to. para o·b~ervancia cuicl•adosn dos programmas 

escolares. 

Mas o legisla<lot· t~n1 de tra.nsigir eon1 as circu.mstancias do moa1tento, C·Ofl

lornar dirficui!~Jndoo d•e ma.ncira n obl·rr, senão as sol·uções melho•· , pelo menos 

a,quel•l•as que dessas ,;e a•J.1Proximam e constitu<ern Ulm passo P!i''"' sua conquõstn 

def.inl·tLva. T.endo em con1tn €B"'a ·cJOms~lfut'll.ção o p.roj ecto n. '.!42 D, de 1907, da 

Ca11n•ara dos Dopmtrudos ruo <!Ua! ·o S•enl!lld•o não ide'U lflndamento, !l!dOlYtlwa uma pro

v idencia conoil<Lador·a, ,q.u~ s'!:m o•ffensfl de ilmpol'truruteis ü.nltereStSeO> •C ·ll 'd'CSO·t•_gla,n•!s:ação 

Wo •anJpa rt~ellJho o.·IC'O';a1·, pil'teen.c lhc'l,i~U o seu .f.inl~ qu1e et~a o d'C 11evaíl1tar o 111ir\r·el -Le. .in

sttrucç.ão, cortando .os abusos, o m~rcruntililiJ'illl1Q, a li.ndl\l bt~•a 1pedago,g>ica. 

111anlinhn. essr pi·oj'eclo a equipa.l'!lção tJJttra os institutos dos Estados e Dis

tt·icto Feclet·n1l ·e quanto aos pat•ticu'lat~es já e,quipat·ndos, ube11•etLia-oo a uma con

vcniciüc •f ,LscalizaQão, pe'la q.ua•l ou eJ.Ie, roope'ilt~t'Õam as exlgencias da lei, e 

n e-?tc cllSO, ,preSJtal'irum lbo.ns seeviços, o.u con.tünuavam na sua faina exploeadora, 

scmdo enrtão cassad·as a-.; suns JHcrogati\·aci, sem que IJ'Uld<&:>sernl invocar quaes

quer dii·eitos. 

iDods annos depo<is ele ha I'Cr I'r•netitido ao i:>enado alql\l·elle .peojecto de reforma, 

onde o !lJOd>er •execu·tivo tenha as bases para I'COt)ga.nizar a in.strucçã;o secunclaria 

e "uperLor, e !Para a.brenidlee á IPrima•t•ia, p1ro•ble.ma vita-l, ao qun 1 pt•f>cilsa.m " 'c •<h•

Yo tar os verdadeiro:; amigos da dem(){!racüa, a OaJmaea dos Deputd•of:, l)l"ovnvel

men,te d.ese pcrançada do veoro da o.utl'a casa, e preoccupada com as Iamentaveis 

condições do ensino, •prestigdia.va, sem um·a. voz discordante, a prOIPa&ta da ~·u ·a 

C<mJI!ll.il;;sã.o 'd•e Lnstru{!ção PubJlca !de .que lfui .rel·ruror, •constante do p110j ecto n.u

mero 127, de 19(}8. 

No ·prr,jeolo d·e réfonna do •ell>sino orgn.nizado pela COllll•n'lli•ssão nomeruda e 

preslclidn. pe'lo Dr. EEmemlilino iBa.ndeira, e co,nshhll\lida dos ill>usotres Drs. 'Fei j ó 

Junior, Oetiz Montei1•o, Mel·lo Ma.ttos, iParall>hos da Silva, Fla.ulo TavarP,, LconcLo 

ele CarvaJho, ICoru:lc d·e Avfo.nso Celso, e AH<redo Gomes, taJmtbcm se nolam gran

des clivei;ge,nci·as <'om as idéas d·a actua·l re•fommu. 

O digno M!Lnist1·o do Intee.ior, ,porém, a nerih•um dcss€13 precedentes quiz se 

ater; n-ompeu oom >toc~als rus 1lrrudições, resisti.o â.S tJen(l,c.noia da épooa, lJ vLol\l -SC 

do 1lCIIl.sn !J11Cn1bo inlu htrus vazes ex,pr.esso opelo .poder veg.islali'V'O 1e ·não 1-eouou dean1te 

el a offent:ia á reS.pe~ta.veis jnl-eres:::es de a11umnos, a cudoo exa~mes as Iei1s nss.egu 

I'nvam vai<Lclacl<J, rfim1n.ndo-hhes direitos que não poclfon sc-1· doooonl·ecidos. 

O projecto da Commissão c1 In1.•truc(}ã!o T' ublica tem o intui·to de reperar 

g raves i•n,justic;as, obeclecP..ndo a ri·gorosos princi!l'los ele equLclade, estando em parte. 

l'elatLvamente aos alumnos elo Co!legio Pedro m, ue perfeito accórdo com AS icléas 

sus.tente;d.as no Cons~lho Supei<ior ele Ensin•o, que :nesse ,,entilcl.o àeci<liu mpPnns 

contra os votos d·os Srs. Sodré, ~lfe·Ho 'Mattos e IJoão M endes. 

'Noe.,sa rem•n'ião, Q illl.ulstr.e Dr. II'a'Uii!O F•I10nltiin, d•efenden'cl'o :,1 ·boa causn. <'On

forme A Justiça, dizia : 

ccPor que a um alumno do 2° anno elos cursos superiores se ga1·antiu o que 
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se .nega aos do Colleg1o Pedn·o H ? íi\ o seu e n.tentder, o que •foi O.a.do a um, 

cl!'Ye se r conced ido aos outros .» 

SI' . President-e, SU•piJJrillündo os «JU•ib»t radlos pelo() ·mocro po1•que o f ez, tles]YI'C· 

za·ndo os colJe.g ios officiaes dos Estlldos, a reforma muito espera do exame de 

udoni.•são. Entretan to, mais se escan<!arar.am as ]JOrtas das 1Feculdades su perio.res. 

Est.a~ hã.o doe -estabelecer SJuocu•roo\Ols •pa.ra '() ,pl'81>aro n •OS tt<csf~l'id ols ·exam1es, hão tle 

reappare<!EU' os o!\il1.tigos cursos preparatorios lpara admissão e de toda a .parte 

sur.girã·o lHUn'!l a·lastran11e111t'O crelsc.emte dS oem;pr ett"IQ'ilros cl1e m n.btiilcud·a a .q UI(' n 'ão l'(\.~is

tirã1o .as Fnculd,ndes, interes..c;a1das nun1 grand e num.e ro de a•lurnnoR. 

Por tres m oti·vos, .a.!:é<Jn d e outros despertados pela a111a·lyse dos deta·lhes que 

aJ.01n•garia es te deba te, não lJOclem o dar o nosso assen-tiem·nto á reforma de oa-bril, 

cujes id·éns são clilvers as dns q ue com a ma ior sin<:or idad e temos ex;pcncliclo f'tn nosoo 
vid a. parlamentar. 

Desejando que o Governo r.eal·ize cem f eli cidade sua .acção po1~tlca c a dmi

n i t rativa, .faremos ""' nplpr!·lo oo ho-nra do T.'re idC'nte da Republica e •ao illustre 

Minist ro do In terior para que promo1·a m junto do Pode-r Leg h5'1at~vo a r eV'isão 

cles•s.a roeorga!n'iza.çãJo, e ncatÍnJi.n,han·Cl{) 10> Ol'ion11Jn J~cl•o m elhor os •ver.cla•cle'in·os oJm bel'eSISK)S 
da. instru-cção na cio na I. 

D epois el e se r.ereri.r nos conceitos de Julcs 'Fc rry sob 1·c a liber<lncle do ens~noo 

superiot·, desc revendo a a ttitude desse estadista ona occa.sião do •eu Governo em 
F mnça, con clue o seu discurso nestes termos: 

P eço descud.pas a V. EJÇ, Sr. P resicleontc, c aos m eus i'llu.strcs collcgas, peço 

descul pas ao illustre l ec•cle->·, cUrecto t· <Ias tl·aba·l'hos IPaTlamen.tares, p ~;lo vigo r, pe'kt 

energia, pel-a IPhrases in cisLva com que en unciei os meus pensam entos. 

E' uma causa •que ou considwo sa nta na 'Cloemocr-acia, Sr. Presilj.entc, oorque 

entende com a mocidade c o. mocidade é a gra'llde d efeonsora do paJiz nos dias 

do futuro, a mocidade é a his toriad-ora dos tempos de hoje que tet·á de regis trar 

as nossas glorias ou os nos.<os eN·os, os •no.ssos cJ.esa<!ertos o u a npss.a clecl.ictição em 

n~segurar a gran dC?:.a de nossa é poca e da nossa Patri-a . (j!IuUo bem; 1wuüo bem. 
AjJOia<~OS.) 

Eu sou rcl1ln1cntc um apaixonado nes tas questões, mns 1não é a paixà10 baixa 

e vi l, n.a. cid-a d e m esquinlhos tnter-esses pcssoaes (apo·iaclos,· 111uito bmn) ; é a 

paixão nc.l:>re, .'lintcera, Fagrada tpela con>nicção e pela fé ( CII)JOi{ll(lOs) , 1i'Jurrn.inada 

pelo< oltos in tc 1·csscs ele uma causa betnà it.a; all1·eotacl.a pe<l a a le<voa nta,da preoccu.pa_ 

ção el e vêr fel iz, engrandec ida, prestig iada " min•ha Patria pela ex.tensãlo, pela 

'P I'O[umdeza e pela segurança ela sua cult u.rn mental. E ' o que tinha a diozer. 

( M 1ti lo v em : m.uito bem. Unta . .sc•lvct d:e pahncts cob·1·e ns 1t/Jt•'imas ~Ja!aov1·w.q c~a 

omdo1·, qne é 'I IH>ito fe li citad-O qJ olos s<ws co ll eons . ) (*) 

1. • ) Este di scurso não cons ta el o An?l.cte., , Est0• ot·igina es fot·nm. pelo OI'HclQI, 

ofCe rec!clo.5 ao redactor dos D 011•nentos Pa1·1am entm·cs. 
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SESSÃO D.8 2~ DE DEZEMIBRO 

O Sr. Erico Coelho (•) - Sr. Presidente, chamado ã. trlbuoa pelo D••Pu

tado Sr. Jo é Bonifacio, uja siocer!dadc de convicções acato, tanto qu.,nro c.-rimu 

a S. Ex., ,pelo seu grande nom€, <Jua!iuades moraes e inteollectuaes ... 

0 ISR. Jos!l: 'BONIFACIO - f.\/Iuito agradeci.Jo a V. Ex. 

O SR. Entco Co»L'HO - ... guardo-me IJ)a·r.a, em O'Utra occa~ião. t•xplie"r " 

divergencia, em que estou, do di,gno r.eiJ)rese-nto.nte de Mlnas UeraPs, .porquaülo 

sou apologista du recente re forma dos Instituto ... de instrucçã-o ~ecundaria e sup.,_ 

rio r-. 
Xã:o quero abusar 'I n nttetTÇão da C\tmnr;l. Yenho apresentar tão ~ôme.1tc 

etnendac; ao projtcto que iixa a~ de Pe:zas cc~n o ~1Jnist t" l~io d{) ft1~te- rio1·, parn. u 

anno \'~!·ndouro, nu rpa rte re-rcren•tc ao novo rí"ginlCJL cconon1ico dos orgão~ o(ficiacs 

de ensi n-o. 

Tm.go li tribtli1L1 o estudo que fiz 1)erante a CoTI111nissão de ])ioanças, qua·n•h> 

se elaborou o dHOjecto ele lei annua, o1·a em debate. 

Xtl momento de fixo.r as despez"s cum o 1:\linisterio do ;Interi-or, ,PaJra o anno 

\'in.douro, é ollPOI'tuno a Camara eles Deputados tornar explicito3 a ·resoLução ele 

~ua inicia.Liva o 11.1101Q •Passad-o; refiro -me ao o . l!I, art. •3• doa ltei n. 2•. 356, de 31 

de dezembro de 1910. a t·espeito do novo regimen cconomico Idos orgãos officiaes 

<le ensil~o .•ecundnrio e ulp€'rior moa11'tidos pela Uniã-o Federal, emquan-t-o nà.n sP 

<•ma ncil>am IIDb fi ,fó,,na de t-ntidad<es socioes. 

B"m ou '!'"I a extra'Vagaocifi ,,·i<ngou, isto é, o Poder !Legislativo trnn~ fcwiu 

n Bun n>rerogoJtiva ás con.gregaçõ s docen-tes subordinadas no L.Vliniste~io <lo lntP

Iior. quero di7cr, a attribuiçã.o ele lançar tt·ibutos, afim ele .pl'Overem á..< nece"'i

dades nccOITcntt>s do.· me~mos 1i•nstitu1Jos de instru cçãn IJ)uoblica, (·ada (J•un l a seu 

mo el-o. 

;~\1!as, •n-o re-con,ideorar a Camnro. de par oom o Senado, ant s de eocerrarem 

a presmte iegb;latura, a autorização goovemamental q·ue se traduziu no •·egulamento 

n. 8.659, de 5 de abril do corrente a1mo, dirão de inte!Hgen ia authentica, qual 

o c1eetino cl•:l .receita ·'1)ecial que a lei elo anno pa,;sado attribue :t cadl'l I]Un! <los 

o11gã:os officiaeF<, cmbricnd-o em cael& ·um" das enticlad • R ciaes. 

Lri n. de ele-. c1ezrm•bro de 1910, art. 3° .. . 

rr. li Fica o Poder ExeC'UtÍ\1{) autorizado a t'Cfo.r.mao· fi instrucção 9Uperior c 
sN·unclHI'ia mantida pela União, dando ob con'veniente fh;;calização, sem privi

;~gi,, cl<' qu,11quc1· C"JWCie, a-os in litutos ele ensino upeTior e secunclal"io, a .perso

na lidade juridic:t c compett"ncia jpnra nd11llonistrar os seus pntrimonios, Zanra1· ta.xas 

cl.e ma/l'icnlct e <le exe>~lt~ c IIUiis em.ollw~f11~tos qJm· diplomas e cm-tid.ões, a1·recad.arnclr, 

toda8 o.~ qurm/i~t~ J)n1'(1 1JI'011i•mPnto ele S?l(!. economi~, não rpodendo sem 11udiencia 

do GOIVN no, a licna-r bBnS.·» 

Dignou-se o P<>dPI' Le.~islativo deiXflr ã. mercê dn congregação clocent~ ace~itnr 

e-m dinheiro '"" te xa e cmolumenltos exigíveis c1a •População n.a flôr elos anno"; 

(
0

) 3• eliscussflu do proj~to de Orçamento do l nt&rlor, 
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])OJ'ém a a pJp licação das quantia" de tJ·ibutn.s lança<l os .•ob re co llegiaes e acn,cle 

mistaE>, dun1nte o tirocie1iu pscolar, cla•rO é, não ficou ao bel prazc.r <los f·ufl'cCiQ

narios do ensino publico n em ao c<~Jpricho da burocracia ctúnina nte . 

. -\ trihuiçà!O c<S'Col a r d•e~ve ter :po 1· c ri·terio .a econoon ia elo orgão de en s ino, por 

outra, a regra diutut,na dos n1~1st:éres case-iros. 

O cl iS'pend io, p elo run-do de taxas •e emolumentos atTecHclados, clc•ve t:e r por 

med·icla a subsistencid dias (llessoos e a conser vação das cnusas .pcrtit'wmtes ao 

instituto de in strucçãJo. 

Foi edse o dcsi!g•nio elo U"~oder Lcg·ls·Ja.tivo o anno llJaS ·ado, n.o att·ribuir a todos 

os orgãos offi ciaes · .de ens•ino a fonte <le r eceita e.;pecia.J, não 11·0 proposito J o 

instl!uto de ·instrucção PU·bli-ca ent·hesoura r taxas ·C E>molu•mcntos, lptll'a o rutUTO, 

mo s s im, d espender na e.•tatica c na cl~·naonica da fabrica, r ever ten do de .presente 

a tribu,;ação em melhoria do en.sin.o e bene(icio dos est·uda<ntes contri·buintes. 

E is <ah<i des lind.ada 13, xesolução elo !Congresso ':-/aciona i com a qual se a•chou 

de .perfe ito accôrclo o Presidente da U ep·u:blica, c uja M ensa gem ele Governo, hono'.a 

sej'a ,feita1 ,insta \'a por .CS'Sa n>rovide·nc ia. 

Veja mos até que uxmto 0 Poder Execu ti·vo ·trad.u>.iu com üueli clacl e no ~·egu. 

la mento de ab ril deste um·no, o a·u to rizaçã:o que o Poder L egislatLI' O, CCirmUJlou ~n 

dezembro do anno .passado. 

Decreto n.. de 5 de abril de 1911. 

«A o.s institutos fed<:raes de ensin·o supm- io·r e fundam n tal é '!! ttt,ibulcl'a, com o 

fis co rporações de mão morta, \pet'S011a;i.cta j e ju rídica, par.a receberem doações e 

outro~ ·bens e adminish·arem ~eus .pato·itno n ios, não poden·do, comtu do, sem auto ri

zação do G<YVenno alienai - os.» (Art. 3•. ) 

~'ão me deten:ho em intu~;i na t· fundaçõe>s unil'er~itarias, g:ntça á l•ibera•lidade 

do.; ri<:os de cl·irtJheiro, simã'o e. por tu las dos ·pobres ele ilSpLl'ito. Des<le o dia 3 <de 

dezembro de 1892, data da J, romulgaçã'o do 'Codigo ele E cosifiO, as COllPOraçôes 

docc.ntes dos m esmis·simos imstil'lltos offoiciaes, ,fic araan investidas de .persona,Jid.a de 

ju,ridi ca, ha 19 an nos que labora,m no c•rugano cl ' allma â. e.spera d·os J·egados e 

d oações. 

E' uma h ypothesc ip lau s ive! e u<n.a beiJa esp erança. 

l>ect·eto n . 

Art . 7 o· 

ele •5 el e abril de> 1911. 

c<.-\. perso·n~dlda.d-c juridica iq\"lcs tc as co r.porações doccn·tes da gercncia el os 

patrimon ioo wcEJpectiv<:>s, cu ja constit-u ição se o:bterá da S'eog ui!n·te fórcna: 

c) cem as taxas de unatricu·:Ll, ele ce t·tidões, de btbl!i oth eca, de cert i[icados é 

das que, por força desta lei, ven•ham a l'OI' ertcor u>ara o dito patrimonio; 

f) com os •PO r CX'ntag.cms das taxas el e frequenaia dns ctl'!'.;o.,, dt'Is in scripções 

en1 cxa.m·es, etc.)>; 

~ m~ CV·ldentc a desharcnonia entre a l ei do afi no passa do c .a r c-gu lan1entto do 

co 1·ren te anno. 

T rl•butar na inte nção de cles\pcn der <é dou,t·rin," de eccm<Ym.i a polltica; mas 

enthesournr taxas e evnol·umen<tos seria a a•va rez.a .por no1·mu nnance!,·a. 
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EnLJ'<"tanto, vcrda.ele é que o Poder 'ExecutLvo tanto .<e prcoccupa com o novo 

1·egimcn economlco •elos orgãos officL1 ~s ·ele ensino ·quanto lhes •gara.n.t\' l'ibcrc!Mle de 

alte rarem os eos latUJtos q ue 1baixa.ram successivam~entt' ·por dec retos ele a-bril, bem 

<>n toodiclo no s ing·ular, ·ao corpo .docP.nte <ht YCl]la ralbrica c!~ insrr ucção ~)ublicn, 

rtgo ra na sua nutonO'!nia didactica c nclm injs trati.v,a. 

Decreto n. 8. 659, d<:> .fi de abril c!'<.' 19H, art. 138 : 

«·As co·ngregações elos institul(JS el e en.si.no, por força .da nutcm mia aclmimis

trath•a e clidactica q•u·e lhes ~ garantida pela •Presente •lei, .ficam com .a .J1>berdad;: 

do modificar ou re fo 1•ma.r as clis1Nsições ·regulnmEmtarc· o as Jn:heJ'E.'Iltes á h1tima 

econ omia dellcs . '' 

!Jogo que o regulamento ode ab.ril orcle<nou que as taxas de matricula, àe bolbllo 

thcca, de certlficaàos et oreoen~, ·r evcrteri•aa11 em patrim-o.nio, trat'lsgTcdl•ndo a <lei 

que d estina esses üibut<Js á ec()nomia do o~gão de ensino, ac01nteceu que 11s con

grcgaçõ s qup Jpel'sonificam os iostitutos de in s trucçãio ·P'Ubllca se ntira.ram á 

voragem da anarch ia , arrastando na quéda o Conselho S•u.perior, o se1nculo ao 

ensino , na linguagem de u.n1 dos seus TI1(.lg'nata.s. 

Ao passo qu e a Escola Polytec1mica d<e>ctd iu-se a guardar intactas as taxas 

de oursos o((l<C!aes e mais taxas {]~ .inooripções n •exames, pa.ra !formar seu 'J)ecuHo 

~ q·uanto an,tes l()g.rar a carta de aHor.ria; ao contrario, a. Faculdade d e iM'C'dici•na 

neu·a -Se 1R !'<!COlh er m1nimas 'porcentagens d-as mesmas •taxas de ~ursos e de exames, 

•Para seu patrimolllio. 

Inteimdo dessas occu7rrenclas, o <Co.nselho Superior não hes itou entre a duas 

medidas admin.istratiVlas <la •r eceita 'escolar, mllas dlignou-se o sona.cl.o cl.o ensino ohmo

logar um e out•ro l)J.'OCEidlmen to düs cor.porações docenrt~s. sujeitas '!i !ma sulper.in

ten.d.:ncia. 

O peior da amanchia tri'b>u.tnria, em que claudicam os corpos docentes de i])ar 

com a •nnl6/(l. elo cm~ino, as&im tam.bem a'lJ!poellidad·o o 'Conselho ~perior, o aspecto 

odioso 1Jelas e:>c'lCCpções f.ndividuacs á ,,ogra 'Cle tri•butaçãJo ;:soolar, 1C<"ve Por pre

texto o art. 137 do de.creto d.: abril: 

·<<."- organ.ização in s tibu1dn ,pela JJresemt~ J.ci, apez!Ll· de entrar em cx;:cução 

desde já, só se applica integra lm e.n.te aos alu·mn.os que se onatricularam em 1911. 

nn<> primeirüs s&ries dos re~cN•vos cursos.» 

Seni'·pre q·uc os instituto..; de ,in s tru cção secu.n<laria c up·erior, d e o.rdenu civil. 

"C rarn rcn1oàelado:: as-::;im 1n ;J.ul'perio c-omo na IRcpublicn, resal1vnrvam-Sê em a·l" tigos 

de erreitos tra.nsitor ios os c."tuc1antes em estagias <la caneJ.ra escol.a.r , isentos de 

mo vos tramites c ou.tros exames ; lj)()r.é>Jn, já moi;; se ~nrten<leu do J.npel'i<l á (Repu

blica, que a tabclla de taxas c emolum entos que o PQid er Executivo ox•J}(''Clia por 

autori7"çà'o do Pod~r L e•gislati1v'O, se apjplicas. e exchJ.si·vamen<te aos 0(11/,oi,ros, com 

f'XCeJ)Çào elos 1'(l1JOso.~.J a s.r:; icm chan1ado na giria unüve·rsitaria. 

Pdls ess diSJpa•uterio esta. lfi't~na·do '])elas oo·rporaçõcs d·ocen tes d<Js. 'llOssos insti

tutos de ·in.••trucção pubNca. 

Tamanh:ot foi ,~ comfusão mental da l"aculdade do O{io, mo ensaiar a douta 

congroga..çã-o o v ôo ela autonO'lll Li,H aclnl'iLnjstra tivn, CJ'Ue ::;6 exigiu as taxns por fro

qucnc·i.a d<>s cursos offilch•cs d o,; 11Iu•mnus ~m ·nuu1ero d e. 511 <las J>rim.ei•ras sé'ri'e~;, 
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rnoatricu·lados depois do regulamento de ~lhril, deixando de cobrar essa<'< taxas de 

curso. dos alu.mn-os em numero de 1. 01·2 •das tres .primeiras sé rie.•, matrioule.docs 

antes do t-eferido decreto de rubri•l ~er eXJPedido. 

•E' uma ma.na.vilh.a o novo ICa.pltulo a incluir •na legislação ·tributaria des tes 

brazis, com referenda o.os djl'eitos adquiridos .pelo anUgo •Cóntribu1nte, •IJOOr força 

do.; quaes o individ•uo nã'O é <rbrigado ao mesan-o tributo a m-aior. 

Passo a argumen-ta r oon1 algarismo , to·mat1do, 1para exemplo, a 11'-aculdade de 

IMeclicin.,, sita n~ta cid!Woe intellectua.l, a mais J)Opulo~a do nosso paiz, o instituto 

of(jcial em que oo educandos, po,r varias ramos de io~t:rucção p.rofi&,io.nal, são 

muito mais mtmerosos . 

CalouJ·o da 'rooeita. esc-olar em 1911, mos tennoo da resolução legi,;laroiva. de 

1910, pelas taxas e emolumentos <JUe a coongregação do instit-u to ditou em di

nheiro: 

M.atriculad.os nos !Cursos oiff.iciaes, 2 . 4415. 

Taxa de matTicula, coru>p rehend<id.a a taxa de tbibJ.iutheca e a t·oopecth·a cader

neta, na ~·a2ão de 15$ por esl!uclante. Total 36 :·671 00·0 . 

Tax..·s diversas .por frequencia el e cut'SO: 

Cu•rso medico .. · ....... . .............. . ..... . . . ............ . . . . 

Curso pha.rmaceutico. 

Curso odon tologico. 

Curso obstetrico. 

& , ••••••• • • • •••••••• , · ••••••••••••••••• • •• 

TaÀ'1l.S ele eXttll1e5, varia:veis 11)01'~ cursos: 

Curso medico. . . . .. .. ........ .. .... . ............. . .........•. 

Ourso pharmaceutico. . ........ . ..... . ........ . ............. . 

Curso odontologico. . ........ . ... . ................ . .. . .. . .. . 

Cui'So obstetrico. . . ..... . .............. . .. . .....•.... . . · · · ·. 

'EtmolumerJtos p()r diplomas ou certbficacl-os: 

.Medicos. . , ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Phannaceuticos. 

Deo,;tistn.<. 

Parteims. 

. ...... . ...... . .................... . . .. ... . 
• o o o O o o o, ,••'• o i• •• • • •' • O•• 0 ' 0 o O o 0 0 0 0 1 ° 

00000 

Deducção de 10 o/o de 4fl :~09$, arrecadados pelos ·ci1!'SO.~ livres: 

PorccntJage.m. 

Venda ele p·rogmm<mt.~. 

~omeaçõc.s do pessoa·! nQv.a ....... . . . .... . ........ .. .......... . 

Certidões. . . . . . . . . . . . . · · · .. · · .. .... · · · · · · · · · · · · 
Por <l.ij)!omas confe.ridos no lt>ro<tcipiu do a,n1no ..... . .... . ...... ·. 

Tola! da receita do anno .... , . ........ . . , ........... · . · · · · . · · · 

278 :2·8 0•$·000 

48 :72.0$000 

22 :720$000 

1 :1.20$00·0 

74 :850$000 

16 :100·$000 

12 :600$000 

300$000 

3·2 :000$000 

15 :900$•0 00 

11 :4'Ü0·$000 

300$000 

4 :990$900 

2 :445$000 

2 :730·$00G 

1 :9 5$000 

5 :280$000 

632 :971$000 
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Fosse cffcctiva no corrente anno a r eceita c.-<peeial do i·nstituto. na fót"ma da 

lei do 11.nno passado, a Faculdade do Rio teria de gua1·dar, s<>gundo o regulamento 

de abril. a somma de 10·1 :5 51$~ diga-se 100:000$ 1-edondos. 

Ora, a 1propo><ta goveJ•na1Hental das des:pezas pelo IMinistcr io do Interior, pa rn 

o exerclcio de 191.2. fixa em 59 :792$236, devendo-se atld-icionar a quantia de 

200 :-JOO$, i to é, quanto custa a refo rma ~ht FacuJ ,lade de :VIed icina com o pe,soal 

docente c adm l•n.lstrn t tl·o accre>;cido; om ma 1.0•60 :192$. supponh11-Se mil comtos 

arredondados. 

Pam fundação do pabrimoni o <la iFaculdad-e <lo Itio, ccu a'!)olices '5 o/o , I>apel 

de sorte q ue os juros ba"tcm para o dispendio 111111ua! ele 1. 000 :OOU$, I'Nào pre

cL,os, na mc•Il1or h~·puthcsc, dous seculos, até ~Ju e o h1 ·tituto de 'Instrucção PubHca . 

guaJ-dun ,lo 100:000$ opor anmo. accumulc nada menos de 20 . 000-:000$ em apolicCE 

5 %, papel. 

_-\,go.m quero dcmonstmr com a receita <JUe de rac.to a !Facwdadc de l\•l ed !cina 

atTccadou no <'o rrrnte anno. m as com desfa•lquc, re"ultante das isenções de noYa>' 

taxa~ coclcedi<l a graciosam<"nte aos estuda·ntes das pritneira.s s ér iccS, matriculados 

a pós o r egula1n ento de a·bril: 

DI.Latr iculados do cu·Pso. of(iciaes •na .se-gundl'l sér ie em deante, 1. 233 alu

rnnos. 

Ma tJ· icu!ados n11;; pr.imcira ·sé ri es do - cursos officiaes, antes do dec1·eto de 
abril, 1. 012 · tudante 

/Matriculado · do· curso~ officiaes nas t>Le\S primeiras séries, de.poi.; que 0 regu 

lamento ele abril foi prom•ulgado, 51 11lumn os. 

•.\s parcellas I)JOI' taxas de matricula , ão as "cgu intes: 

lP gr•U,l>O . . ....... . . .• .. , . • . . ...•.... •.. ... , ... , . . . •. . ...• . . . • 

2>0 gt,U]JO . . . ..•. . ... .•. .. •.... .• .... • •. .. . •. ... . • .. . 1• , ,, •• •••• • 

3• grupo . .... . . ........... . . ... .. , .. . .... ..•. . ... . ........ . .. 

61 :6•50$000 

50:600$000 

765$000 

Somma m as .purccllas clt' 1" c do 2° grup - ele m atl'icuktdos n '(Juuntia de 112:250$ , 

que o Th esouro Nac!cnal afet·ro:hou na sun arca. 

·A th j:;f\LJL':I ·ri a elo 01 gã'o cl{" ensi.no nrt't-"Cndou ,pelo 3 gNttPO a i·HipOrtatnckt de 

765$000 . 

...\..s taxa~ cl p cxan1es do.; 2. 245 alun1no::; c1' diY<!t'\SOS cu rsos, uns matricul 'l.dO.S 

nntce e outro~ d!'poi.s do (kcreto de abril , montaram n 112 :2·50$000. 

' r axas por diplomas conferiu o· em principio de.-;te a•nno 5 :280$000. 

Por diplom <ts uu certificad o.~, as taxas cobr.aua- nc · te fim de 

anno importam cn1 . . .. ............. ... .... .. . .. ....... . . . . 

..\~ porcentagens elos cursos -pr~l-a clos, pela orrecaclnção da the-

::;oura.ri't t"riCOlar .. . .. ..... . . .. .... ...... . ........ .. .. .. . . . . 

oot· certidões ... . ..... . .... . ......•.... . . . ........ 

Y~nclas de 'Prognuun1as .. , ... . ... . , .... . •.......... , . ....... , . ., 

59:600$000 

4 : ~~0$900 

1 :985$000 

2 :445~000 
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Totul da reccltn especial da Faculdad~ do Rio (salvo e. quantia 

de 11-2:250$ qu ~ o 'l'hPsouro - acio nai não restituiu) .ainda 

assim somn1ou . ............ . .. . ...... ... . .. ....... ... .... . . 

R eleva notar que a dc8peza dest~ in ·tituto de in<trucção publica. 

fixada JDara o cor.r-ente armo, montou a . . . . . .. ... .... ... . 

O cred·ito <SUJ>plcmootar, ·aberto por decreto d e- 20 de d~zembro de 

1011. afim de att~nder ao excesso de de<pezas mQ'vas, origina-

rios da refonma dc abl'il, importou em .............. .. ... . 

100:045$900 

846 :592$000 

113 :370$121) 

:Neste .ponto as reflexões veeu:n a .•er que a 1Faculdade de 'Medicina guarc!•eri ·: 

este an•no 65 :61·5$ JPara seu patrimonlo, beneficio de eapitnl que o< tetanetra> 

dos academlstno; actu•aes não !Virão a tempo de 'gosul-o. Quanto á socnma .ie 

124 :400$, arrecada.àl!l pelo orgãlo de i!n !no lpll·ra occorrer á sua economia inti•na, 

e.scu<ruva a abe-rtura do credito supple-uwntar ele 113 :37·0$·020, dec1·etado meste 

mez, na mente de se nchar a Faculdade el e Clie licinn seon r ecur,;os pecunlarios 

para remunerar o pe-ssoal adventlcio. 

IDs.ta d0Dlonstração por algari~t11os. col-hidos por mim na ecrctaria da Fl!lcuL 

clade do Rio, se a~pMca, mais ou men-os, aos outros institutos de instrucção suPe

rior; lpor outras palavras, o fundo pela cobrumça de taxas e emolu•:nentos esco

lares qualllto ba ran,te !])ara atten-dcr á trnnsforrnaç.ão di&pendiosa dllti !Vel•has 

fa bricns de diploma. em pergaminho. 

Neste Interreg no da balburdia economlca elos orgãos officiaes ele cns!Clo não 

devem onerar o Thesouro Nacional mais tlo q-ue figuram nas coh.rmnns do l\finis

,terio do Interior por de<i.peza ele orcl m1 pcrmamente; ao contrari-o \P{JUJPem •O eorario 

publico na pro·porçã'o dos tributO<S que .regorgitam elos mealheiros esoolar-eE. 

10 ISR. FERREIRA BRAGA - E a expos:lção ele motivos afflrmava que o nccres

cimo de despeza era Insi-gnificante . E' ren'onente curioso ... 

O ~R. EHJCo CoELHO - Senhores, torno a d-izer: o meu ~pen;ho não é pro

~ligar a belln obra do Sr. Ri~"ndarvi.a JCorrê.a, !)1RS ad1l.J)tal-a ao projecto ele ~i 

aonua. 

UM SR. DEPUTADO - E' corrjgir (]efeitos. 

O R. ER!CO CoELHO - Os erros .... tão redimidos por dua grandes rnenida.s 

de ordem social: uma, que arrasou •a imdustria ele form•lll' bacharels em lettra s 

g-ordas (Qipoiados; muito bem); outra, <ille extinguiu O pr-ivilegio •profissional dOO 

diplo•nado;; pelos institutos federaes. 

Queira-m ns Srs. Deputndo presta J' a ttenção ás emendas, que devo fu·nda-
rn rt'ltar de passagem. 

Emenda s-ubstitutiva: 

Ao paragrrupho unico do ~rt. 1o: 

<dl"ica o Poder Executivo autorizado a abrir o cr clLlo, aJim ele prove r ás 

rlespez.a-. com a..< Fa•culdodes de Direito, as Fiaculda<les ode Meclidna. a Escola Pol~·

technica e Collegio Pedro 'II, até a im'portancia ele . 481:391$825. -veri•Cicada a defi

ciencla da receita especial do in tituto ele ~n ·imo, arreoadacln por t11x~s r e molu

mentos, na fórma ela lei n. 2. 356, de 31 de dezembro de 191 O. nrt. -:~ o , n. 2. » 
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E ta. em~nda <>UPpr<ime a palwvros referentes ao Instituto Bernardo de Va.~ 

concellos que não ma;ls existe, ma. fi.gura no paoragmpho unico do art. 1° e 

modifica a redacção com clat·eza. 

Emenda suppresslvo : 

«Subtraia-se da v~t'ba 2.2 - Subvençõ<'s a.<>s institutos de ensino, a quantia 

à e 60:000$, corri'Clpondenle ~ gratificação de 10:000$ aos Directores das Facul

daàes de Direito, das IFaouidades de IMediolna, da Escola .Polytoohnlctt. e do 

Cdll g•io Pedt·o II. 'VL<;to serem ,.leitos ipelas congrega<:ões docentes destes nnsbltutos.» 

Sub-emcmda: 

Caso não seja appravaiLa a emenda \s'Upra, nccrescoote-se onde conV'ler: 

'"'Os dLt-ectores dos instituto·s de ens ino Fecunàatio e superior, emquanto no 

regimen transltorio, são pe<>.~oas de c{ll'l;ftiança do Govel'no Federa~ e de sua no

meação., 
Como a Coamara vê. e<;sa emenda entend~ com a argumentaçã'o que acabei de 

dar em discurso fa.•t!cliooo. (Não lh!lOiado.~.) 

0 ·SR. Josl!J BONTFACIO - lnstrutctiNO. 

0 SR. GARÇÃO STOCKLER - Discurso ·br ilhante. 

o SR. 'Emco Cm;n.Ho - A e menda adclit iva, que passo a lêr. tem a m esma 

expressão financeira . 
«-As Faculdades de Direito. as J.i'eculdades de Mediolna, a Escola P<:>lytechnlca 

e o Collegio Pedro TI contribuE'm para a remuneração dos membros elo Conselho 

Superior do Ensino, lnolus~ve seu presi-dente, e mais d<*ipezas do. respectiva Secre. 

ta !"i.••. observta·nldo-se o art. 131 do decreto n. 8. 659, de 5 de 11.bril à e 19;11, e. 

tabella ftnnPxa. contribuição por igUal de cada ~nstitu.to de instrucção, deduz!mdo-se 

entrarem n -a. concurrenc!a de obscema 'Pecun!a com 'Os livres àocentes. 

Outra ememda addltlva oê ele rigor, durante o regimen tr·ansltorlo, segundo 

o ('6J)üito elo decreto de abril. 

<<'Ao pas.c;o que vagar cango federol do corpo docente, seja nas Faculdades· de 

Direito ou na . Faculdad~s de Medici-na. seja na Escoa Polytechnica, con !dera-s<:> 

ext!ncto o caorgo [('{lera! com s•uo.s regalias, oo l•vo si couober porecnchimroto da V'aga 

a atg-um mem!bro ,do mngi..terl..., offic!al nomeado em data anterior ao decreto 

11. 8 .o659. de 5 de abril ele 1911. Quanto aos cargos .adm!nistrathvos dos m esmos 

Institutos d~ instrucçã'o ,publoica, assim que occorrcr a vaga. considera-se extincto 

o cargo ofederal, cessando dffide logo o onus do Tnesouro Publico.» 

Deixo de commen.tar a em enda que .prohi•bc aos 'Professores de categ<>rkt offlclal 

cntmrem non concurrencia d obscena pecunia com os livre docent 

«Os Pr<>f€6Smes das fF1aculdades de Direito, àas !Faculdades de M1lldt!c!na, da 

Escola Pol'yi:echnica e do C<>}leglo Pedro Jl, os quaes .gosam das regaolias d<'" func

c!ooarios rE'cleraes, ficam excluidoo de com'partilhar da,; taxa" e emolumento. 'QUe 

os l'ef·"'rldos instituto8 de ensino arrecadarem na fórma da lei n. 2_. 356 , ele 31 d~ 

dewmbro à e 191 O, art. 3°, n. 2; assim tam,bem não é perrnittklo ao prof!.'ssor 

de cate,.oria official a'b<rir cu rso livre em sala do l•ntstt~uto, lab<>rato.t"lo.• ou cl~nlca. 

respect~vas . » 

Vou lêr n ultima emenda e d"'J)ois de algumas reCicxões cooclu lr i. 
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«As congregaçõe,; dos institutos uc instrucçiio secundaria c .~ uper lor. n o acto 

de o11Kl•iricarem os e.<tatutos rcspectivóS, l'lll \"irtude do Rrt. 1 S, do c1<>C l'eto n. 8 . 856, 

de 5 de n•bril de 1911, pod•erão ahte rar as r cg rns doa liwc clocencia como en~c-n 

l1c rcn1 na .s•ua auton()c.nia clida cticn, n1as llH'Oh ib irão qu e o;-; livre-s doe'entes cob i'Cnl 

dos al umnos elos ~1s cursos ;pri vados taxH>'5 ma is grHY üt:L.'L que as dos cur ... ··o~ 

officiae . ..;, as;;:in1 como ovri tarão que os Hvrcs docentes exam in ccn oc:5 pt·uprioo d•i..;

cilpu los.» 
l-ia por ahi nesse-s in1:':itiiut·os oHic in es cn1 .via de se traJII(::i f iguHll'C'nl em .c-nti 

dadN:i sociaes uwa cousa dcn o·Jnina•d•H curso lriberrimo. 

O n-..·.re docente contracta com ucm grupo d·e alun1nos no fi m do nnnu l•C<ct i·vo 

p!•e pnm l-o pai'(L exame; oob ra de cada um 100$. 1500$, 1 :000$ c t m sc•gnicla 

exam ina o,; proprios d isc~pul os, npprovan lo -os com Jouvores. 

E' po..;;ith·amem.te urna verg·OI11heira. (.Apoiados; m .. nito bem.) 

.-\. livre eloccncia é 'UIIIIa >nsbitui çã:o proficua : o ,.i,·eiro dos futuro · profe"

sores ; a al!u,, da trtJ.tll'formação elo in.<t it u to of[icial em universilladc populür. 

(Jlh•ilo bem.) 

.;\'[as d•eV'emos lll{)!"ali,.a.r o exe rcicio dos lbV'r{).S docentes lon•gc ele pac tuar com 

'cus arbusos. 
m:~Jrs que ~barate i em as taxes do ~eus cursos particulaJ"e.s, et.n vez <.lc ven

el cr.cm ai]>]JrOV{IÇÕe,, por b-om preço. (úlfnito bem. ) 

.-\. Camarn d•ave atten dc t· >•s palav ras de um wntLgo profes ·o r of6icial que. 

prc.,tcs a . ·~ ret irar do magistcrio pede .aos Srs. D,eput<~~Jo~ CJU·f', ao findar desta 

lcg·i;.;IHtu.ra, l'Xtirpcnl o cancro que es tá dcstr•uindo a opg·nni zaçã.o do ensitlO 

public-o, á q-u al o em.irn~nte Sr. Jlivada.via Cõ tTêa. a. quem •m ui to ad,miro e 1Jrczo , 

deu o .,cu nom e. (iiJn ilu bem; mnito be1n. O oracLor é mtoilo c~<lll•Jl' 'iuwnlcr<Lo . ) 

:\'inguem mais pej indo a [palavra, é encenada a 3• discussão do p r!'lj ~clo 

n. •351 IB, d e 1911, e a cl iucla a votação. 

S·ESrSÃO D.J:i: 12 'DE AJGO.S T O (1912) 

O S·r. Fe·rl"'eira Braga ( * ) toma rurte na eliscussií.o do orçamento em clcbai B 
po r nutrir 'c-riao; 'thl\·idas s<>bre .a l eg<~Jli<J.a<lc da vcrbn Subv,onçcio c• ;,; ~• t!ltwlos ele 

c11sino. •1ncluicl a ncs."c orça•l!'ento em vlrlucle do clec•·eto de 5 ele a]Jril de 1911. quoe 

npp1·ovou a flhmosa L ei Ül'ga·nica do .Ensino. 

O oraclo1· é advcrsa1·io ro.cl ical do run r- to I'eginJ('!]l jrnn u ou.1·ado 1Jor essa lei, 

que desongn nizo.u e anarchizou a instrucção superior c secuondari.a naa oRoepub!i ca. 

Pensa qu e a r eforma o ensino, approvada por aqu e Lle decr eto, é ln-con sti

tuoion e.l .por sua orige-m c ·poe<lo t itu lo com qu e se orna - L ei 01·,g-anica - pois o 

Pocl•er 'Executlivo l!lãO tem .compeb~ncia para fo•·mular rekl 01"{j(l,nicos, !lS (i•Uacs só 

podem s r elaboradas pelo Pode•· L egi. lati:vo. 

( •) Discussão do projecto do O.rge.omen to do unterlor. 
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A refo11ma foi i ntreliz, e o orador longamente a esbuda sob os pootoo de vista 

c<:~nstitucio no.l, didactico e scicntiCico, para termimar deolaTando que a reorganiza

ção do en in o com '(!Ue o aotU'al Mi<listro cl>o Int<'rior \P l'OC.u rou immortalizar-:>c 

produzi.rá os mais f•un.cstos J'e.~ultado~. ( Mni.lo bem: nwilo bem. O O?'<LCLO?' é Cl~nt

rn·i llttmt(b(lo.) 

O Sr. Presidente - Acham-se soihl'e a m eRa dous requerimlô'ntos c clLversas 

emend-a·s que vão ser lidas. 
1Em seguidu são SUCCOOSiva·mcnte lido.<; c rpostos em d.isCUI:'Sã!o .cam O artigo 

unlco os seguLntes req·uerimen;tos: 

!Requeiro que, sem prejuizo da disoussão do Orçamento do 'Irrbterior, seja 

oUIVida a Commi;· são de Finança.<; sobre o aU'ganen to de despeza e d.iminwição da 

receltJa, resulta•ntes ela organização do ensino approvada rpor d ecreto d<:> Potler 

Executiro de 5 de a l>ril d•e 1911. 

Swla elas sessões, 12 dP .,.gosto dP 1912. - li'errei?·a B1·aga. 

Considcrnndo que a reorgan.izaçã:o elo cnsl•no. approvada /])Or decreto do Poder 

Ex-ecutivo de 5 ele abril de 1911 1\'Í·olou clam'I1WJlte os arts. 34, 35, 36 e .37 da 

ConsU!tu1ção fl!1ecleral ; 

Con.~iderando que existem cinco ed ições dive,·•rus doa Lei 0?'ganica do Ensino. 

elal>orad•a mo ;Mi·nisterio do Tn·terior, mas que sómente a prim1eira putbliOaJda 1110 

Dia<~'io Offic;.al de 6 d>e abot'il utltimo, Coi a.ppro,·ad·a por decreto do P ·residente ela 

IR <>pu•blica ; 

•Consideronelo q·ue as diçõe« ele 8 ele a·bril <' 7 de jum ho do m~mo at1ll'lO tforam 

pu.bl>icadas no Diario Official, mas não foram ar;wrQva<'las por decreto d.o Pode1· 

Exeounvo <"rnbor.:l apresentP.Jn altcraç.õe.s profuncl aR com~paracla-s oou1 a primr-irl1; 

Cono;"iclcra nelo que '" u·ltima edição ela rel'er i<:la /lei não ofoi arr. ·provada por 

cl>ecreto nem publicada no D ·iari.o O!fici.al, J)Oi.' que foi obtida por :PL'()CCSSO que 

não prurece regulaT ~ que con~isti·u 1na .s ub6titu'içã'o ele dluas pa.ginas d<:~ eX'ernpl~r 

impresso rela<bi·vo •á ec1 iç'ão -.unte rio•r 'J)or o·utras. 0111de se tilnlbam l~eirt:o wLtet\3.çõc.~ 

desejadas; 

Considerando que tá Camora ·dos De:lu.eados incu<mbc o im'J)eriOF{I c tnl rriotico 

dever de revoga.r os actos do Go'V'erno que importam na i nt\'ru'<ão de uttrihuiçõcs 

pl'ivatbvas elo Pode.r Legislativo; 

·Considiera•nd.o que <la legislação >;obre ensino secundaria e superior clepenel('m 

()(3 progr.e.:-;sos e a grandeza Cha Nação; 

!Requeiro: 

1•, que seja ouvida a Comani•s;;;ã:o de Constituição c Justiça, sem prejuizo ela 

disoussão do Orçam cnto do JJnte.rior, para <tU'e pila se manii'e . .;tc sobr·e a constibu

c ionaHdad!C' cl1a Lei Or.ganioo do Ens·inu; 

2o, que a tn e::; ma IComm'i.. ... l::lào dccla'l'C, no ca!SO de ju~gar constitucional R t'C[e_ 

rida lei, qual a edição legal, das que foram pu•l>licad,,s no Diario 01/ic-ia!, ou em 

tolh>elas c em itla parec;, r sobre n :c.;; i tiwiclad.: dac mocl il'ic<lÇõcs CciuJs naquclln 

Requerimentos 
B raga 
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clwmad<J lei, ><em que tac' mo<llficn~Õ<'s bh·<~ssem Ido a·ppro,yaelas po r dec reto do 

PodL'l' l lJxccu ti ,·o. 

1;-Sa l a daoi S8!-'~Õt'S1 12 •de ag·o.~to de ·1 H 12 . - I~'rallr·i.:;co 11'CrJ'C-i ra B r(([J CI, 

O Sr. Carl os Maximiliano ( •) - Sr. rrcsidmte, começo JJor ag.ratleccr 
1t capt iv11nte gcntil'ez.tt el<>s •ueu.s bri.tlJallller; coll~gas os S·rs . BuellO de An el ra :1oa e 

l'andift Oalogeras, cedendo-me espontanca·moentc •lt palavra, alim de que cu, ~con 

mnis dclonogas, responda ao ]Jondera·d<> dL~cu r.:;.o do l.Jl.ustrado membro da bancaod·a 

l}auli.sta, lente acatado de no ·sa Esco~n Polytechnica, o qual, a proposito elo 

Orçamc<1to do Iontoerior, reprod•uziu os argtumcntos aqui adduz.idos 'J)Or S. •Ex. o 

a<l!no 1pn.·saelo contro o. ~cfot•ma do Ensin.o. 

Sr. fP.r sieloeonte, cada ' ' CZ ma i., rne con•venço d•e que somos um povo ele críticos 

c criticos em t<>das as acoepções elo vocrubulo. 

Ha críticos que são os mal•clizentes systematico do trabalho alheio, os quaes 

n J}ropoo;ito el•e qt·o~lqucr Stll'lo de ;n,telligencLa Yi,vaz, <],r qualquer prod·ucçã;o litte

rarin ou ~científica inter~santc r cligtna de estud.o, jorram u ma caudal ele pala

vras. uma tol'l'r<'lte el e. pt>rioelos vazios de idlêas. chata>mente dizendo ma~. d'etro

lliondo. a•rrnzanclo o trmerario que ousou revelar estudo, sahLr da ve red•a assom

ibr·eacla dn rotinA, atira-ndo ft puoblicldad·e um trabalho ot·,goinal, mcrLt.orlo, ele 

f o logo. 

Com c ses Saint-Be·uve à rebo1•rs que .por ahi pullulam, -não me occu parei 

neste t•ecinto auguosto. 

'Ha outra escpeocie de cr!ticos, respeitaveis e Qbstinados: orlemtacloo, es tudio os, 

campetentcs, poot~m in,tramsiogen.tes. olhando a obra a lheio atraNés <lo prism '-l ode 

uma phHo. aphia es rei ta, a precianclo o trabaLho dos IP·rop r ios com•panhei ros, d<ls 

a1nigos ·ús v·e1.c~ - confonne os n1oldcs classi,cos c antig'os, conclccnmando() syste. 

matlcameonbe a{JUHlo .que se náu r~sum e .no ci •·cu.lo ·de fe.t·t·o <J,e suas convicçõ~s 

tmlitictts. do" seus •pendores libt~ t ·ari<Js ou m.ethodos ;;cicntilicos. 

Rão os •que te€m horot·<>r á.' i nnovoa~ões, os CJ·Ue se scm1toe m fcli "es oeom as i cléas 

estrubelecicl1Hs, as qua'l'5 mão su. citarm a tortura d.a du\·•ida, não fo:rçann a constantes 

estudo.-.:, .não 'Cnccrranl n1candr-os clesconllcciclos, lbatid,as conTo fo ram, e1n todos o.s 
.,;enUclos, p~lo sol· .de uma exegese milleono.t•ia c at•gou t.a. 

/São os ami·gos elo ])assado, aqupli~ aos quaes Emilio Faguet att.ribuia molestia 

original - m·cheom a.ni.a, a ])·rcelilecçã!o por ot udo quant<J é velho, o culto elo 
que se foi. 

A 'Bibl~a. que é uom livro epparcntcmentc S·cr~pto pam •nos prcpa·rar paJ·a a 

'lx;ma1venturança celeste, :porém OSJJiendi'clo com o g u ia 1}ratico 1Jara a Yicla terreona, 

"'' nthetixa-1-o' •parece na m·ulhe,r de 'Loth , sau<lOM rlo que nã<J p.restn, im1111onobblizacla 
<t <l/ Cio cln jorn,acla salwadora, <Voltada e•ternam~nte pAra trft«. 

( •) Discus,ão elo ·pr<>jecto elo orçamento elo ln·t~t·i or. 



- 47 -

.Basta ainda 0 terceiro gru po, o elos J-1ennequ in polit i·cos, que se collocam 

no U>Onto ue visla eon que esta.va o a'Utor da reforma, procurando compreh<mcler. 

estudar o am·b•i nte em que llc rugia, quaes os males que p.rocu rou d·e>bella.r e uo 

me-mo tempo a psychol<>g"ioa dequelle >indidduo €'111 face das 1prcmcntc~ necc'I<Si·.l<H:lc.' 

do moooento, q ue ex ig iam rean ecl io uDgente e radical·. 

Quer o.s criticas <la ·egun<la, q·uer os •da terceira especie, merecem o m eu 

01.crutomen to, porque são •homens de estudo e dte princi·pios, operosos e ori•en.tados. 

Bem ou mal orientados, em todo caso, veem tl•azer sempre, pa rn todos (}S debat~os, 

uma luz u.m e~c.Iarecimento e, ao mesmo temlpo, provocar a répilica, <> que, só 

por si, é jlá. •Utn me ri to. 

,Po-is 'bem; uma vez que mais no:-5 com.praí'.enlOS em analysal' a. oQibra lftlheia do 

CJ'lle em ,prod•uzir a prOPII'ia, seja.mos, ~>o me.no.;, c11iticos no .;;enti<l·<> elevado elo termo, 

crit icas a Edmundo S·che rm· c HiP'JXllyto Taine; •estudemos o meio e as circum

slancias em que a,giu o li\1in•istro, o psycl10iog·ia elo llidminlbtJ•ador J}t'tlclaro e dcJ·u

zamos o valor rela·th··o do seu trabalho consideravel em todo · os de:p.a•rtamt'<ntos 

el o sem·iço l}U.blico a Se'U car.go. 

me~ponswvcl I»'imncial, ante o Presidente e. a. 01li·niã.o, peJ,a. polllci.a e j ustiça, 

P<'li!t ins t rucçã·o c pela J1yg.iene, a.pó" a. mais por-fiada campanha e lei tora.! que se 

trllJvou na .Repu•blica; mais ambicioso de ren~me justo do que de gloniol1as .ephe

meras .e accom moclações ra ·lcit·as; ponderado e cortez, !JO'rém allivo c dlg111o; 

Jlreferindo olhaT alto 1lara. o ideal a fruir em •I'Qpou'-lo as vrun.ha.gens ele um1a 

P08iÇã'O <le d·esta.que, a fica r orriclente á. .lison ja, apegado, com·o tantos outros, 

â. rotina, á •clelicia continua do laisse.~ Jairc, ~wis.rse .?: 1Hl&ser; o Sr. IRiiV~Rda vD.a 

Oorrêa .aflfil'lll()U, desd1e <JB primeiros dias do ructual quatri.cnmio, a sua individu.a 

lida•de, att·rahindo logo o r<C's•pe ito e a a<lmJ.raçã:o dos oomp,~·nheiros ct e·oJ.didos e 
dos a.dversa·rios justiceiros. 

Volveu !o-~o as viGtHs ·pa t·a o ·p~robJ ema de maior relevancia, estud•ou-0, com 
p t·ehencleu-o. 

O ensino cn.to·e nós, tiruha cahi<lo a tal gTá.o d-e cl001100'!alização que os mais 

enthusia.s•tas com·batentes eo·ntru a a·eforma. 'actual não teem coragem de vir desta 

tl'i'buna peàir a restauração s imples e clara daquiHo que existi& antes. 

O SR. OANDIDO CI>IOTTA - Seda. inutil. 

O Sn. CAnLos MAXIM ILIANo - Elles teriam medo, e, um me~lo perfeitam 'ntc 
just>ifi'Cado. 

IÜ SR. 'FERREIRA IBRACA - A situação an que se a,chm.va o ensino quando 

foi expc'Clid<> o decreto de ·5 de a'btil, era infinitrumente mcno.s gt·a.ve do qu e a. 
octual. 

O SR. CARLOS MAXTMlLJANO - r'r,rfle i t~H1l('lntc ... .Q 1ne u col.leog11 :ufEinna, 

afinal, <t u.asi protVocaclo pelas 111'i•nhn~ JJBI~vi~<L, (}Uc a pas.·a'Cla sit un~ão t'l't\ 111 ais 

lisonjeira q.ue a 1presente. 

Era. m'lli to Jisongei r11 ! 

O Sn. FERREfRA BHAOA dá um aparte. 



- 48 -

o SR. CARLOS ~lAXJMILIANO - 1;;m uma épo a em que a Ieu>ra <la ,·ena.ll.lade 

imon diu in·n·umeros ramo do sel'\•iÇ{l publico, felizmente, pa'!'a .nós, a~nda hav'ia 

resi.,ticlo esse ultimo .ha luoat' te, o cn~i no da moc id ade. 

Das academia< se dizia muita cou.sa; não corre. pondia.m ao que della.s s~ 

espera1·a . 1:\fa.s, a ,,c l"ied ade do - .len.:es no neto de cxamin.H cr:1 um facto que, 

etn regl'tl , se não contestava. 
E ·..,a s'itunçiio c o••tinuou a cle.,pe.Jto •de iln.i.l re fo•·mas prcrmuLgada"; purt;m 

hom·e um ecln>se, um unico ecl)'pse: foi exactMnente quand-o vigo.ra'Vn esse es tado 

le c-ousas, que o illustrc oeoLI ga dec larou que era mais prom;ssor, mais nccei

tn\'e·l do que o <~ctool; chegou-se ao escandalo de [lrr>fes.,ores ,,·enodcrem exames! 

E l. to era previs to, CI'a autor izado p eta le i \'igente! 

01·a, uma .lei que ton1avu por base, para que o in ,:lriv iduo pudesse .rea.· um 

ollegi-o equiparado ao Gymnasio . ·acionai expedir dip!OTr.I!IS, ter liO·:OOO$, esta 

lei (J ttasi qu e era um a·ppello f<>ito â.quelle ind11°iduo pan1 que ()!>tivesse dinh eLro 

p()r qua lqu er fóm1a ! 

ISR. IPAfJME IRA tRJPPER - \ '". mx. fa z referencias âs aCctlleuuiil~"i, q·UR11 !lo H 

exigenci.a dos 50 :0 00 $ lé com relaçã<J ao.;; .g-ymnasioo. (.Apa>·tes.) 

O SR. FERREIRA BRAGA - A ncccossidaode <1..'1. J'Cforma uo ensino é cou o diffe· 

r nt~. 

0 , R. !CARLOS ::Vf~IXJMILIANO - Y. l<Jx . então sus t enta a nccessida.l c <lu 

roVOrma? 

U SR. FERREIRA J.:lHAl1A - .\c l:o que não ha necestiiilude ue se refo rmar pat·a 

peor, e foi o q ue ~e deu. Para peorr não, ma~ para infinitnmente peor. 

O SR. CARLOS :\!AXIMILJANO - O que é 1·crda<le é que o systc-mü ,i.c t>llooinu 

que .Jl-ou:\·e no tJJrazil, c que abriu a l)Qrta á ven la ll- C'X<l llh!s, foi Licl·og;ldo pei.a 

lei !Rivadn.vla. 

L>to era o sufftcientc pam exigir uma .rcfouna. 

J~ra impob:si1\·el a 1' fonn.a de -pr®ar~t.ti.H'ius, como es ta\'101 organizada, sem 

o o m•enos .diwr respeito aos c ursos superiore.s. 

Os p.repa ratorios são oeond·ições preestabelecidas !)ara a matricula nas <tcadc-

mias, oon ·ti tu m os 13-Ucerces de t<J,:a oa cultura scient ifica. 

Como e;ul><>titu ir os fu ndamento , sem rub-aiar o eliMicio em peso"? 

.Não recúo da afCittnat~va de que o ma.! alastr>wa até aos cu rs s supe-~·iores. 

Ji:tn ncudemiOis equi1>anadaf! o lentes não davam a•ulas, e no fim do nnno 

ga!l·aniza v,tm com um dhplcaua ;t igmorancia em m a' a. A .tOr•ren te do< bachareis 

ele ·tricos !'ntml"a em concur rencia victoriosn com o m erito humilde -tlesproviclo 

d'l. pet·~antintbOti. 

Jnte1·ve.iu o :vlinjstro ccn1 a mc-d i <.lt~:l R:lllC"fl<lora : u pJ;ritltiu o pt·h'ilt:'"g io tlo . .; 

diplomas, isto é , repu·blican1~ou o ensino. 

A linda mais: o ve tus to c condemnado systema dos concur os J)ar.a 1Jreenchi

men,to dos cla.ros entre o professorado superioo:, tornou maioria, en tre os lcntes 

cathedirt1ricos, os discutidot,es a•·,guto e va io . Adaptou-se '11 livre docencia e n 
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escolha doa P·l'Ofessores, pel.as congr e.gaçõ , oentl·e os : IHJt11Cn d·e val~or, de to do 

· u Brazil: o IM1nistro apenas 'llOineia um dos tres can,Jtidatos designados peios com

pe tentes, ·o qu.aes podem até fazer •in<licaçã.o uninominal. 

1Çomo se /Vê, os males pulJ~u113.vam; porécm a energit1. e c~arividcncia do medico 

estiveram á a ltui·a da g-rav idade da <l•oença. (Pa'UsCt.) 

!Sr. P.reshlente, eu c!Jsse que eramos u011 povo de ct·iticos. Pois ber:n; si p.re

cisasse, Ul<:!ste m om-en to, d e uma I])L'O•I' a ca·bal de que pro fer1 ~·neluclavel ve r cla ,~e. 

nada m .tis teria a Ca>,e•r do que lêr os 1dous discur,;os. ·pasmosam ente semdllantes, 

elo meu nC>bre e ,iJ,Justra ,Jo ·CO·Iiega., D et)Utad-o ])elo gsta<l d·e S . . raulo. Pro.l if t·a 

est-e enno, .ean p,Jcna Cacn.}tra, molestin ~ in1~ ulat·: a. dO-i n·pa1·tes simu ltJtneos, ttunul

tun.ri os o tpaJ~n.llelos . 

rl\1al o DctYutado Hl'l'i&ca :rl l}l'ilncira protJIOS ição, aindn inconupletn áH vczt-..;, 

exp;odem os oonl·rrur.i-os; acconcm outTos em repulsa inte<llpPsDiv<t do as~alto 

mais intempestivo ainda; trava-se o tiroteio entre {!Ombatenres soff regos , de ixando 

de r artc o ora dor, que fica iso lado, .immobiJ;izaclo, como n.preeiador impn<>s ivel ode 

al heia ·batal-has. 

,E' . o que ·me succede ag1)ra: .a cala mome nto é o rneu discu.rsv co-t,tn.clo pela 

ful'l ilaria <los apa-rt-es, e ntre os Jiorte.; que me com.lJatem e os vA ien.bes q ue m e 

gunrdan1 an1isto~rncnte .a recta.guarda. 

Em en1.c1,gen-cja tiem e1 hante., ·quHUldo occupava a Lri.buna, o distincto I•entc da 

Polytechn ic.a deixou ca·hir t;•lmt proposiçã•o .verdadeira: «'Em lei doe orçam ento 

se não adnütte a rCV()gação de lei o·rcl in.n.ri.a. >• E acc i'e oerttou S. Ex.: (( Tsúo f'oi 

l'PCo nheciclo at!é -em necordão de t.r ibun al , u pcrior de RcpubliCR. >> 

Por conseguinte, S. 'Ex ., em sim p.les respostn. a un1 .AI rtrte, torn ava bcrn 

cln t·o que vinha od e rmmar uma série el e pensam entos innoc:uos, inoffenS'ivos, ob re 

a refor,ma lHiva·Llavia, porctU<'" nCfin11ara. ao produzir sun. Q'bra de demolição, que, 

~"i o seu discurso concluinse 'POtl' uma etnencl :\ .. restauradora do pa Séld<> sau ~'OSO, 

essa emenda não pode ria tie r ncce-ita, porque, por meio de lei elo orçamento, se. 

não l'evogan1 leis ordina:ri~s. 

Portanto, S. Ex. confessa que fez obra de cr itico, s em o sal da Oj)\Çortunid·acle; 

combateu por wport , sem anceics l!c Tictori•a; agi u <],c modo que, qualquc·r que 

foRse o effei·to cJ.o •seu cl i 'curso, a r'-'lfO•l'ma ficasse de !Yé. Opposição 11Iatonica, bem

<'llto adversa rio! 

Elntl'etanto, não se tr.ata;va de 'Um declamador, e s Lm de um espírito CJ UC honra 

estn Oruna:ra e a sua bancatla . .. 

O !Sn. -FERHEJRA BRAGA - Nâ10 sei como arg radrce.r a v. Ex. 

O SR. CARLos MAXIMILIANO - .. . tra.tava-se dre um tente respeita·bi lis imo 

de uma cscoloa S'l.l•]le rior da The]>U,bhica e, o que lê mais •g.ra:ve, odJe •um l ~ nte de 
mal he.mat i·ca. 

Si cs.se h O<me•n de intel.Ji.gcncia nripntadH, •d<? cspt.r ito po.,itil·o , faltou UCJ·ui 

uma hora e teromi,no u d.iz·enclo que neste momento nada pod ia ~er alterndo nem 

revoga do, 'itnngine ' ' · F.x., o QUf:\ ~i râ .a tutba <le <lecln~madores de esquina que 
gritam contra a lei IRi'wl<l·avia! 
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J c sorte que, ·bôa ou m!i, errada ou proveLloQ a, o que é verdaJe. é que é 

nec ~sario .;;urgir aqui ne. te recinto uau p.rojecto de J-e.i revQgrundo a reforma 

Riv,~davia. Esta não póde desappa t·ecer em vi rtude de uma suppressão de cred ito 

no orçamento, e rwm a :Mesa tpúde acceita.r em enda nosse sentido. crcando,, altc
ru.n.lo ou supprimindo serviços. 

0 SR. PALMEIRA HIPPER - :ll!lS [Oi po.r mcioQ de •Uffi lt autor ização da it•J de 
orçam.en to que ..e fez a red'Ol'llla. 

0 SR. CARLOS lVlAXIMILLANO Chega.rei l!i. Desde Jogo objectarei, todorvia. 
que ucn -er·ro não ju ·ti fica outro; e os que o combarem , ·ão os qu·e m enos direito 
teem de o J'e[H'Od uzir. 

O primeiro argumento é o <ln. incon ·litucionaliJuue. 

Sem querer m.aguar o Jistincto oollegR, cuja symlpat!Ji<t pessoal corre pa.rclhu 

cont a ,sua con1petencia, vou affiu:l1tlr que o seu discurso st! r.t'Sente de outra r.;:in

gularidade - é muitissimo "''m-elharnte tiO que V. Ex. }}ronun.ciou •nesta ,casa o 

c.1nno lpar::saclo; de n1ra.neira <tue se rne f-acilitaria a.t-é a res.posw, por eStie lado. 

O nnno p.assac:o, porf>m, a J'csposta fo i da<la por um outro companheiro uc 

bancada. Eu estm·u com a attençã:o distrahida •Pam outros u;sun~plos e .não ti\'c 

muito tempo para !fazer um estudo completo da" thcses que me protpunha ilis
cutir. 

Vamos aos ponto.,.; pl'imcipaes da ct·itica do meu douto colle~;;a. 

lnconstitucionalida<le. 

E' mais uma prova 'Cl.e que s cn1o.s un1 pavo d-e OJ.,i•tic-os esta allcgdção d<e i ncon

sti tucionalida..:le. 

Estamos d•L3curLnuo a prOJ>OSta de Otrç;rumento do :Ministel'io do Intehior. 

Logo, tem •toda oppa~runidade a anaJy.·c da sua adm<il)istração. Pel•glln.to, 

porfltll: a ta utorizuçã>O IJHJ'a dccretru· uma. refouna do ensino foi er·ro commettido 

por S. ·Ex., o Dr. Rlvad<JJvi..t da Cunha !Corrêa? ~ão; foi por nós, os c ririoo.s. 

Quetn fez essa autOl•ização, constitucional ou inconstitucion.al, foi a ·Camara dos 

VeputMlos. 

tO SR. FBnRELRA !BRAGA - ~las estou em desaccôrdo com a resolução <la 

Oamara. 

o SR. CAIU.Os :MAXIMILIANO - )!à:o se póde discutir o v.enci<lo, (veda-o o 

art. 105 do 'llegimen.to lontcrno) ; •não no · é licito uuta.r daquillo que iti. foi appro

vado po.r esta Casa, sinão provocMla, d>e nQvo, a di ·cus.;ão por um novo ;projecto, 

e c:.te J>rojecto não surrge. Surgem ·todos os dias atuques ao Dr. Ri\·ada via, que 

não votou ·3 Utorizaçã•o nlguma: CU!ffiiPT·iU o que ofoi aqui deHberado .. \ 'aannra 

a votou, em conseq.uencia ta lvez de 'llllla velha moll·estia que consiste em despu·-se 

de suas attnibu ições, Ieg i.sla.ndo <:amo se fosse para o Govemo que está em ua 

frcn te. Esta censura, senho re~. embo ra não tenh:l eu autoridMle pat>.t fazi-a 

cabe a noo dtt maioria, talvez mais do que a \ 1\'. EEx. neste momento. 

IDm .geral, neste •t>ecinto, legislamos oomo e toja a nossa obra foose feita 

prura se-r executada por w11 hOTiljlm det-ermi'IIado, que no mom-ento tem as redeas 
do Governo. 
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D efl{li". essa obra. por ·uma Cata.lidade, r>Ot· uma de,;sas rel'il'<tvo.ltas multo 

communs na politica, v.ae ser util;'zada por um adV'ersa.rio, e ficamos «terradw 
Jo que havlamos feito. 

E' bom que de "' 7. em quando s.e chame a a<ttcnção para i to; 1porque, em•

bora situacionista. embora não arrependido de Bpoia•r, ncm de .ter votado no 

~Iarcchal Jlt• rmes da l"on;;eca, :t min ha attitudl" na Commis ão ele Justiça tem 

sido a·b olutamente c.;;ta: d nà'o lldmittir que a eamara Jn.vista o Exocuth"' de 

poderes que a clla cabem privruti'vamente. 

:.VIas, i sto e fez . .. 

Isto e fez, isto c faz e ist<> se ,f·a.rá s em•1>rc. 1Si eu quizesse ir mais longe, 

chegaria até a demonstra r .ccmo ainda. quasi na me~ma semana, um a· pessoa q·ue 

em ;publico ae mostrava contra a o·eforma do ensino, exacta.m.ente p.or j u.hgal _a 

inronsbitucional, apre :entava um pt·ojecto €m que confc.r'ia ao Congresso o J){lder 

de legislar sobre r1ssumpto de ccmpetc.ncia •expressa dos .g<>vornos dos E&tad·a&. 

O ·paladino d a verda;de consti tucion•aJ •go;·pea.Y·a o PN>Prio systema federativo. 

E' eternamente assim. 

Temo 'Uma idéa, não a estudamo~, não veri<ficamos si é IV"iaMel, si está de 

,ccõrdo cem ·os princ~pios oonstituci<>n.aes; e, delpois de con<Vertida em Jei, qwando 

1penas executada pelos )1 i·nistro , cuja funcção é executar o que decretamos, rom 

•emos o fogo contra ~lles, sem nos p·ejanmos de gritar que o Parlamento er rou; 

,JO!.< o Parlamento eram<>s :nõs. 

0 SR. BUJ~NO DE 'ANDRADA - [ID' fazer bCLl<:ncé com O par do vis <i ~·is. (Riso.) 

O SR . .CARLos MAXIMrLIANO - Exactamenle. 

O SR. BuE>IO DE ANDRADA - E desta vez, ao men()D, o 1', Rivddavia dansou 

1\! ffi, porque a ·r e.fonna, em .geral, 'é bôa. 

o SR. •CARJ-OS YI:AxlMlLlANO - .Sr. P resid-ente, a peza r da controda nça, ficot de 

é a mil'lha these: a rtlfOl'ml:l. ;n~,·a<la~'ia não :Pôde des-appareccr sem que sw·ja 

.utro projecto ele lei. 

Este projecto ainda .n~o appa receu. 

Ha dous annos que eJla aq'lll é ata:ca-du, e a inda não prQPuzeram os criticas 

•·abalho organico, ~'aJ i o.<o, que a su·bstLbua. 

O SR. JosE' BoNlFACIO- :\'em vale a p nn que nppar ça. 

VOZES - Apoiado. 
0 SR. CARLOS ,:VlAXll\llLIANO - Oh! Então VV. EElC acham que a refotma 

1.ão ,presta e diU!m que nã<> va i~ a ~pena que a'J)pareça •um projeoto .revog~alfiJ(1o _ g ! 

O ISR. JOSÉ Bo>~IFACIO - Peço a palavra. 

0 SR. J3UENO DE c~NDRADA - .::-Tão .a.Presentaun outt'() ~>rojecto, po.rque .não ha 

ou tra reforma melhor, maitl .liberal .e qu dê mais autonomia ás congregaçõ s do 

que essa. 
O SR. FERREIRA iBRAGA - A•utonomla ·nega.tiva. (HCL outros o.partes.) 

O SR. !CARLOs M<AXIMlLIANO - !Nem S. Ex. :nem eu poderemoo d'iver que 

o refo.l'tlla é im'Pecca ,·cJ -em tc·:lo·~ os seus arti•gos. A m elhor da.s ref<>rma.• não terá 

e.;te qualificativo. 
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b. Ex. di se aindn que n p:·oprio Ministro não esta v a .segu 1·d da xcellencia 

do ~c u tra•b3.lho. porquanto. •ror meio de retoques, emendas ·Ou Ll''' iso.<, 0 modificou . 

. L~ im, ei;e ·pr,,p, i o a ltc1 ou a Eu a cbra, e o facto do Mini;;tro. do pro pl'io 

:11ini tro retocai - a o·.1 ach·.ll-n de:eituosa cu1 um ou outro •pon.to (doo 1·egulam1fmto.•. 

aliâ.<, que ;:;odcm ~,.,. sro1p1·c a lterad<ts ·pc:o proprio "Ministro), L'<'.Sc ra ~ to demon

stra que o Sr. Ri \'L1da via não confi a~•a na cxcellencia da sua refor•ma. 

O •proprio tituln•· ·: a pa. ta <l o Inte•riol', quando apresentou ao r. Presidente 

da H<•publica o :plano dn no,•a organ ização do cn .ino, offer~ceu ccn,;untamente uma 
exp-osic;;à!o de motivos, em que se lê o f:cguinte.: 

«Si não ·temesse 11 a ttracção do rmrudoxo, concluir ia at-'.severando que, ao tc1' 

inicio a ex-ecução de um p:a no C c en·sino, elle já preci a ser roforrua.j-:J.)) 

O ;~1in h5tro, ·portanto, que af f irma que não ha pragrafhrnns ele en:'i in-o etey·na

mente bons, e 4.UC tão ra pid arn entc se faz e-ntir a necessidade da refru·m·l que 

quasi poderia, si não temes~e a attracção do paradoxo, concluir assevrrnnclo QUê. 

uma l C' i a ,rc p eito do as:--ucn:rno, a{) ser proo1u~gaJ.c1, j â. preci ·o se-r refortnacla; 

em :.\Jini.<;tro que a"s:m >e exprime, para ser coheren.te, não de,·c resistir á ten

ta~ão de retocar. ou de. Pl•.:i ir o r ct<r(J ue (lO traba.Jho pnl' elle elnboraJo n e 

,,('ntldo; e>:Ge :11inistro olhla,rin, ·p·o r coneeq uencia, com sympathia, como olho cu, 

como olhu toda a min·ha banc:J. da, ]J:II'a qualquer cne:lidn of,ferccida neste recinto, 

pe:o mNos regula.re~. para en ) il'cita.r, corrigir, ou mesmo . ubstituil' a refonna 
rm vigor. 

Xão é, por~. fazer a critica in nocu<L, dizer simp.lesmente mal e nada a'!)re

t;entar em ubstituição - devo a·s• im manifestar-me, por mais que mereça o nobre 

Deputado . 

. o B. FERREIRA BRAGA - Offel'ecer quulquer projccto neste sen tido é perder 

~cmpo: V. Ex. sabe que a Cama.ra considera materia pol itlca a reforma do ensino 

e vota contra qualquer mcdiJ a que seja pro'J)osta. 

O 1Sn. iBUENO or-.: -~NOHA.DA. - N:Lo é cnatet'hl politica: aqui es-tou eu , adyer 

sa••io do GoYerno e favoravel á rcfo·rma . .:\'ão póde h<wer po litica em assumpto 

de i·u.s.trucçãlo, 

O SR. ·2ARLOS :IL\xBHLJAxo - D i·go cu. que natura:mente o 1:.\'Iini tro devia 

retoca!' o tralalho e acceitar qualquer idéa pratica que viesse pô.r tenno a esse>!> 

male.;;, que eJlle pocçu•io il"â. e N cobrindo: porque deante de uma re.fónma das du-as 

f.pntes princjpa-cs de m.e:hortmentos: de !;la: lado, a pra!i.ca séria, honesta, vor 

11arte dos elementos que a querem executar, vae revelando as suas deficienciae, 

as .slll!l l•acunas; de ou tro lado, o o!emen,to nociv.o. qu-e existe em tojos 03 1J)aizes, 

em todas as so-ciedades, e que, em face da lei, procura os meios de V'lolaLa, ás 

vezes até em IHOvelto 1Jroprio, ãs vez.es a·Vé desmoro.li"~adoramente , vae tambem 

.tornan jo patente, ungente, clara, indispen!õa~·el, e. necessidade de !'C toques· ou 

modificações. 

o SR. FERREIRA BRAGA _ :11-as essas modificações só podem ser feitas pelo 

pcde1· com pe~ente, por aqu .:e a quem a Constituição deu attdbuição ;:ara ta·I fl m · 

o ·~R. O,o\.,Rr.ns ;:._ü.xrMrl.,lA.NO - Era tão competente IJ'!Ll'a rewcnT comq IJil."" 
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fazer. S. Ex., na érie de ataques, Jembrou que a ub ·ti tuiçã" te mpor•uia do 

len•te ca-bia ao pr-cparado.r, e a. substituição -po.r •ma-is de quatro T{lezoo . . . 

10 SR . .FERREIRA BRAGA - E' oSÓ a isso que V, E x. V13l res-ponder, qua·ndo ·lul 

outros •porutos? ... 

O Sn. CARLOS MAXJl\IJLI.,NO - Ainda não acabei o meu discur~'O, ainda não 

me sentei. . . (R iso.) 

0 R. oFElRREIRA BRAGA - !Ma· esse foi O u ltim-o ponto de •que trat e-i. 

O SR. CARLOS :'IJ:A..·n:v. tLtANO - Dizia eu que a substituição por tempo supe

r ior a quatro mezc cabia ao lente extraordinario. 

cnho1-es, -vara bem ointer.pre tar um texto, é mistér procun·ar o CS!)i r!to elo 

logislta,cl>Or, e .e.ste é clu·rissimo na hypothese: uma oobst ituição I'llPida, de d ous 

ou tres dias, de uma scma•na . .. 

tO SR. FERREIRA BRAGA - De .tres m ezes. 

O Sn. CARLOS !MA-'<:JMILL,NO - .. . por um tem-po curt-o, em summa, nã.o d~ 

dar Jogar áquillo que S. Ex., lente ~~Jba liz:ado de in ·tituto su perior, melhor do 

que eu, ~ue apenas fui professor de in.stituto s ooun àa.rio, sabe er altamente incon . 

venl·ente: TefLro-rne á. mudR·nça. repentina e não pe11manente do m ethodo, o que 

utr~~~Za, prejudica. os a.lurnnos. 

O SR. !FERREIRA BRAGA - Quet"n pôde a.ffirmar que o preparador ter.á o mesmo 

methoâo do ]ente? 

O :SR. CARLOS 'MAXIMILIANO - O preparador é, 6egundo o re-gulamen•to, pessoa 

de con fiança elo lente, e.;t!\ !<Ob ll sua re>J)Onsabi.lidade, sob a suas orde ns; ha de, 

portan to, ensinar no sentido que o professor d et erminar . . , 

O SR. FERREltRA BRAGA - E o •profe or .e:-.:ti<lorclina•rio, que occupa Jogar supe

rio r na hiera.rchia, fica abaixo d.o ]lreparo.dor .. . 

o SR. CARLos t!\1-AxiMILIANo - Não .é ca o de ficar ll!bai:xo. Quoando a substi

tulçã:o é rapida, pas ageira, .é f eita ;por homem da <Confioa,nça. do substituid-o, mé ro 

contin'\Jador deste; quand o a substituição -é demorada, está claro q ue, durante 

quatw ou seis m zes, o lente não pód.e esto.r dando lnstrucções ao prepa-rador; 

sl a sira a u emcla .é pr-olongada, •é pwque enfei'mou gravet"nente ou pantiiu -pa.ra 

Jo.nge ; torna.se-lhe imJ)(lSSivel dir>g:ir o trabalho do ·ubstituto, gu ia l- o, de qual

quer Iórma. 
Nesse caso en tão h a de ellotrar -hem em d.e maLs competen-ci.oa, de · maior respon

sabtlidade; porque os incoruvenientes da mudança de meo~hodo são, em 'parte. 

com-pensados •pela superioi'idJade do -professor, homem de mais alta po.sição no 

mag!sterlo, de com1>ro;vado sa·ber. 

S. Ex. alnd.a repa·ra va, e este argumento' lhe i sympathico por ser repetlçã'o 

de outro do snno •[:assa dÓ ... 
o .SR. FERREIRA BRAGA - Isso não quer dizer que não seja procedente; V. Ex. 

deve m.ostrar que e<u não tenho razão. 

tO ISIR.. \CARLOS MiAXJMTLIANO - S. Ex. lembrou que o funàado.i- do calculo 

dlfferen c-ia-1 e integ,r.a.l j)od la er aogo.ra reprovado, 1 não sou·besse desen!ho de 



Vou n1c rcfe.ri r ao sys't'X:'nln 11n terior, seriado, no n1enos no a -~! op tado nas Fn t.: ul~ 

,.dades <le Direito - n·,o q-1ero a rgumenO:it r com a Escola Po~· tech~ica, porque 

nh! o nobre I:e]~ u ba.C:o ncc ·c rncaga - não ~onheço o r eg.im.en ante r ior, não sou 
~n~g~nheiro. 

Nas Fncu k1adrs dC' Direito cxi :-:·tiarn, c é natu ral , não eon·dt'nlno - \_~ cviatn 
existir os curso.;:; sürüld os. 

-E' r et"{}t.ule que o jn ;S i v iduo ndo po ·ia sPr J'i?provado e-m dir('ito ct~iminal por 

não sa ber d ir H ·o civ•i.J ; n1a~ qu p s·ig·nHi D t l' ~:uo vn r ? -~à n € lançar um est igma 

sobre " ca.brçn do <>stu<la ntr. 

Uma rC' p.t'ovação ·não é urm-a hun1Hhação; ás VC'ZCs a.té pr va su pericfl ·idaàe 

c o <'E·tudant<> sobre o lente : •pois ha lc~ú·.;; m<>JiiJC I'CS, q u e., por ::mor extraonli

nario aos ~ c u s p·r in·~ i·p i-cs , -pers('.g·un..n, m a: t n1tr1n1 o a: u mno CLUC a·.:1·opta princip-i es 

di ffel'entt-... 

-~ '-s vez es .a r €rt:, I~o-ve.çãQ é 1'{'1\'0·Jl.an.r.e •c a s t:r.; o da s:u pN·i ori ade do a :umno. 

O qu e ninguem contesta é que 3. rep J·ov..tção não ·2 •.s-~igma; é apenas uma impos 

·ibilidade da!J.;l pe!o !ente â.quellr! a !uínn o :J: ·nra se mani fes~ar r a , êric irrnnled.iatu

(Apar/6\S . ) 

Eu quero snbe r o resu l<ados pn, t' cos . Quat é R conseq u encia de uma r e]ll·o

vação? ,E' ·nã:o po-d€ r o a-lumtno tnra. tz'lic ular-tJ.e no am.no seg-ui.nte. Or.a, jJ e3o sys•t em.a 

an.tigo era a rro er;;ma cou.s: a: o a:unliJlO .reprova-do en1 uma cadei.rtJ de uma sérite 

não s·e ma tricuLa.va r.-o an·no Eeguinte. 

O SR. FERREIRA IBRACA - De um R séri e. 

O SR. CARLOS .:l!lAXIM!L fANO - De utna séri e ou de um a cadeira é quas'i a 

ot€<'nltl co·usa. A;gofla, é r.ep.rovado no conjunt-o; antes era l"e'J.ll'OV3.do na catl e-i r a; 

mas o resultado e ra o m esmo - não pod er o alumno c onti-n·uar o seu eurso. 

Ainda mai s : t:.nl h o•me m ·que sa·bia a fundo :d ireit-o cric11ina1 niio ~nt.t~a..y•a 

sequer om exam e de tal cad<cira se n ã:o era a pprava :l o nas anterio.res. Podia um 

crimi-nalista -ser repTovado en1 odi'reito cons~'itmci onal· 'brazilei.t'O e fica:va i n 1p edi<~o 

de s er a-ppr.o,vado em crimi-nal. 

A S·eriação an,tlga .C1..1va ~o me~mo .ret::uH-a j ,o qurc a mutua depende-ncia .te tua.!. 

O ·sn. FERREIRA •BRAGA V. Ex. deve derr:on strar r1ue não se p6dc s:\be;· 

ál1Y .!ca, sem fa bcr desen.ho d e a g uada . 

o SR. <CARLOS li!I.AXlMILIANO - :Si V. JDx. v ie3sc fc~z er pro pm,ganda do c> YS 

t ema a j optado em m.uitas .facul<lad•cs dos Esta<los Un·ido6, qur a<lmittem o a·eglmen 

com ple to co livre escc·lha. pcde~do o al um•no eô tudar aqui.l ·~o que qu er e p·res twr 

oxam e >Cl a.qu >J lo que enten<l e, en•tão, GCnia outro ca~o . 

Su•p.pon ham os qll'e ao :a.h.:mno se 1Jennüttis.•c e.;-tud<Lr si ru p lel':m ente, di·gamos , 

ti i reito <eomm·e rc!al, c ellc quizes;;.e eguit· o. cu rso de di·rcito ccmm e-rcia.l em uma 

d as n cxssas racu hda.des ; is<>o pelo systema J·ev-o•ga :lo, era proh ibido. 

O •SR. !FERREIRA BRAGA - •A •refo.rma Joi 'J)ara m elhorar ou peorrur? 

V. Ex. nã.o ,,e e1queç·a <le que l!'là.;o se IP:Ód·e .saber physica s em abe r d<!seruho de 

agrua d-as. 
o SR. CARJ.OS li!IA:>;;r~HJ.I!ANO -L- Eu J')Oderia perg>u•nJta.r tambcm si. ·nã·o se p6 :ll(' 
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!'aber Econorn la Po!iti~,_ sem saber Direi ro Romnno. Pc!o syst ma revogado, q·uem 

ignora v a o Direito Rcrr.lno, !O à{) ·era ap•p·r·o~vado, nem e..xami nado, iquer, Etn 

Economia Politica . 

.Tá C>-'])liqu"l' i, porém, o nenhum fundam nt0 ch objecção. 

Insiste o nobre Depwtado rn extran•har que eon1 ·uma sé•rie <le u<n dOG carsD8 
c a Escola Polytechn ica .<e pr · te exame de 'Tl.OVe dlscl·plina<. 

Es·to u aqui apurando ,·espo·nsobilidad>es. 

1Ccm ccei rnostran : o que, ee u 't uto-rlzação para a reforma, foi um rro, o 

culpado unico foi o Congresso, em cujo cio nã'O reboou opportunamente a !Voz 

autorizada <le JHOtcsto <lo então jã repretiE·ntanbc de 1 ~. iPau:o na Camara. 

Agora, S . Ex. in~iste em um de feito , cu•j.a .reparação não ·corn1po:e nu o:Min istro, 

sim ao Con.,elho de En.;;ino. m iante proposta dit con.gr egação (aJ··t.. 13, J'Cttra j, 

e 60 d a Lei Or.ganica). 

IÜra, o prec!aro co~:ega, que é lente da Polytechnica, porque não propoz á 

Cong.regação a inic l•ti'va immediata da Passag m <le algumas da<> ·nov•e d isciplinas 
l>aro outra série? 

O SR. IFERHE:JRA BRAGA ~ Porque não qu iz; porque não a<:ceiHo a com1JP-

tcncia que o ~lini;; tr·o no quiz daJ·; sou contJ·a a r eforma. 

O SR. CARLOS C\I(AXIM ILIA NO - Po•rque não qu lz! ... 

.S. E x. pr<'!fere cri·tkar a corrigir. 

Bem <1o\" i<ado andou o Sr. •Riva j a.via acccn.tua.nclo, E>m sua bril ha nte Exposi,ção 

d<' molivog: «O q.ue ·Pmdu?Jir o futu•·o. CR!hirã ob a res1ponsabil~dacle excJuoiva das 

congregações. 

O pmprio colil'ga L"t>COnht>cEu , accresccntandu até se-r a unica. o competencia 

d.;t Con.g".rC"gação 'J)ara ·pas ar uma Caldt(' i ra de uma ~éric para outra. 

E' bem que fiquem a•pwradoas as rcspon-abil idadcs. 

H a um outro po.nto, e este <la maior icupor.tan.~!!l. S. Ex. aff i·nmou que a Jei 

Rh·ad,.tvia acabou cr n1 os ooncursc · que, no parecer d-o d.ign.o D eputado, são a 

ml•lhc r, ·a unlca ff!fJ11a rHzc.avel, proveitosa ~ C' pro.:- naher os cangas de l cnt&-~. 

:\'es.te particu:ar, muito antes da reforma T..ivaclav•ia. eu .:inha a minha idéa 

assentada, d e o r te ... 

O SR. FERREIRA BRAGA - Exactamente como c•:J: 'cmpre [ui pa "l'tidaJ·io co 
('Oncurso. 

O SR. CARLOS ~L\XtMTLIANO - Eu lfui c so-u contra1 rc .ahi está a. nos: a diYer ... 

gf'I ICitl. 

Ag-ora , co1neço a llHMtrar a suptll'iori cla ~ e .Q.a refo1n1a. iLeis podem exiStir 

aos tnontcs. Elt~.as não darão ne.n-ht:m resultad.o: em to<los Oli Sl'US ,lrtig·os, tie 

ônão lfon'm f itlmente b er-vada , por mel•hO•r qu~ ,;ej~ a .<ua concepção, J>Ot·ém, ::;1 

houver uma lt'i que. em•bo ra tpn ~l o. uma .~~r i e •Je dispc. .: itivo~ quP po . .;sa m n-to 

Ftr executadct;. (;Lm t:ln só ccnco:1ra rara que u e.;co 'ha dLS 1:1 ' iyiJu s s~ fa Ç».l 

va.ntaj~Ja1nentc, tcrerncs meio C'llllJinl~o andado. 

Foi urn.a causa que a experlencia me .,nslnou muito m11L~ <l o qu e o;; 1·1·\"1"06: 

nüo h.a. refvrm:a quoe :;-it"Va, qur.tp<lo não .;c ref'O'ml<Lill !IS çostumcs. 
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O ;pri·nr.ip·al são os elem e.ntos com q·ue temos de comtrur. Portanto, a pe<:lra 

de ·tóqu.e d·e uma lei sobre o enS'ún.o está exa•ctamente .nu manei•ra de .p-re<nJche.r 

oo Jogares, poJ·qu·e ·O l E1nte que ensina bem, corno o n1,eu . d~rtinoto col!le!.ga, com 

qualquer l'Cforma em sua cadeira se aT rende; ao !)as so que quanto ao ·ignorante 

e n.ull o, não ha lei qwe co.n verta aq uc!J.a estu1pidez em uma fonte d~ sabedor.ia. 

Este é para mim o ponto J)ri ncipal. ( i llpoialdos. ) 

'O •SR. FBRREiiRA BRAGA - .. \>gora, qual o meio {!·e conhecer o bom lente? 

•O SR. ICARr ... os M AXJM JLIANO - Logo .. . 

O SR. FEJRREIRA •BRAGA - {) conourso é o melhor m eio pamt perrnHtk saber 

qUI81 é o bom le·nte. 

10 SR. IC'ARLOS fiVIAXIMlLJANO . a m elh'OT ~·e[o·J•ma será aqueMa que indicar 

o melhor meio de s·e o'bter uo:n bom lente. 

'S. Ex. fallo u como s i fosse uma V'N'dad•e lncon,testavel, u niversalmen te aec·eita, 

que o concurso é a panacéa esbupend•a do ensino .. . 

O SR. F ERREIRA BRACA - Não a.poü1do. Eu {!.isse que de todos os me ios ora 

o menos imperfeita. 

o SR. •CARLOS 'l\1AXIMIL1ANO Não -en.con.t rei esba uniformid ade do 'V'is.tas, 

entr~ os es·peciali s to1S do ass·U·llliPtO, s-obre a ex cellencia d o conou·rso. !Pelo con

>bl'a•rio : 'OS paizes o:nais rudean.tado.s, a Fra.nça, a Allólman·ha estão a estudar . . . 

'Ü SR. FERREIRA 'BRAGA - Lá as con{!içõcs são outras: a Politica não entr a. 

O SR. CAl! LOS C\1AXIMILIANO _ . . . es-tão a estudar qua I o m elho r meio de 

preencher v-anta josa.m·e n te os cNH·o.s dos COI'POS do c€>ntes. Por tan to não· é uma 

questão ·resolvida, para se to m•a r cem o P•" t·ad igma, e, á J.uz deste l>rin ci·pio, ccm

delnnar ou a•cceitar ·u•na rofonm!a. -Nos pa izoo m ais ad•€ttntad"<ls ainda não se 

achou solução (] efinHiva d·o an;t~g.n o ']>ro·bl•eme. . 

Ora , o concurso n ão é navo: existiu €m toda a ·r>arte e, se em toda a parte 

ellól ;v·ac cahindo, vae sendo "'u•bstituido, é porque nã:o constitue um pax:J.orão su ffi

c ien•tc ·pa.ra por elle se julga•r a exccllencia de um systE>ma. Vou docume ntar esta 

mLn•ha. a.ff.>rm aot.i.va; porque sou o0 pr im.eir.o a r econhecer a minh-a irucom•Petencia 

compl eta no assum pto (não ajJOia<los ge1·aes) e preci·so encosta•r -·me a autorid·ad>Cs 

dre nom e soutper io.r, .n11UUO superior ao 1neu. 

>Q SR. CALOGE>RAS - X Me V. Ex. o que disse o Deputad·o por >S. •P.al\.l!lo: o 

concurso é o s~'<?t cma m enos imperfleito Dos adopta•dos para 1J·rccnche r o logrur do• 

·proressores. 

O IS'R. CARLOs ~1AXIMILIANO - Pois, is-to m e!IDlO eu oontef<to; ha ot!tr.Qs 

menos im perfeitos e m enos vetu,o;; tos. 

En tendamo-nos antes o e eu pr ooeg>ui-r. S . Ex. p·ropugna. o sys·tema a n.terior 

quer dizer le·nt"" p.rov idos po:r concu-rsos , ensino u nifo.rme, com o l'egimen d 

coll'egi-os oequipe.ra•d.os, a=d·E<U'ias o fficiaes ·e ·eCJu i.pa-radlas, trilhano.o n. m.,;m a 

vere-d;·a. A .com~paração pareceria g rossei ra; a que ane occorre ser.ia como onuarm 

a ,c,b.it· um cer·ro : um a tra z do autro, tod•os no mes m o rum o. (R iso. ) 

Orrt, está prc•v,l do exactn•mente que. todos o·,; ~ystcu1 as d•e ed ucação ou inR~ru 

c<;ito que t en•dom p11·ra a u nifo·r miduoe e<;;·t~o condcp1·nados. Na divers,idade é que 
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et-Jtá o p•rogresso. X a cxten::;ã·o da li s ta do.s !lrogra•mtn.a s rstabe~ e.c i·d·os ;>ara as 

di f.feren.tes regiões {]c um vast·o paix, como o nosso, •é q·~c c5 tá a van-tagem . o 5y6. 

•tetna n.ntedor ena contru·rio ao }Jrog ress o. Sabe.-se q t:•c o · v-elhos paizes, cct11 0 os 

no vos, cogih1m õCTiam ente dcotas questões, c ·é bom me.!õmo que ell<~.;; nos apa.i

xonem c no.3 i•ntercssem e n os ohrLguem a um estu :llo •do que se ha ']>rod u?.ido 

por a·hi. Gcm eçarci pela França. [.á é comm•u.m fazerem-se confcren·c:as em vari ss 

i~stitu içõe~ e tl'ltgumas IJ)Uhl·i c.ns, O•U qua si •todas publiC".as
1 

so•brre este probleifl!a 

contempora•nco. E hcm•a ns de bôa vo.ntadc ,reunLmm ~ses traba lhos , que v,·rm 

~er·vir para nós outros es•truda'l'lnos a. ~.ten>tam ente as •con:olusões a que eHcs dJc
garanl. 

O SR. FERREIRA BRAGA - Aqui no IBrruzil o melbo r t:nc io ainda para .provi

mento d os cal'gos pu·blico.s é o oonourso . 

.O SR . . CARLOS MAXJMCL!ANO - T·mta.ndo do cnsi·no s uper ior , diz e.;te J.iv"'' 

( most.rmuto o lh,.,-o) :•«'.Çalvcz o ·processo d e des ignação dos pro·ressores seja um 

pouco m enos ad•ap>tado á dn11ocrada. A:daptou-se o •regimen al'lemã,o; os ca ndi 

d•atos são a prrsen tad os 'Pelo co.t'J)O <'l os •JJ>l'Ofcssores titulares c n<>mea•dos pelo ,;\llmii;

tro. D~-se assim ucna pa.r•te a ca•dtr. uma da s forças inter>e.ssadas no ensi.no s upe 

rio r : o corpo docente, â. naç.ão r ep resentada ·r. ·elo ,:M·i·nist r o.» (T.a·l q uoal como •na Iet 

Rivac~avoa . ) 

«'Ü in conveniente do system a é que, de facto, a .Cong,r.egaçã o ea Fac uidade é 

um OOT"pO rmuito pou co nutn.eros.o em que actunm inft~uenc ias pesaoaes ; e o M·i~is 

tro •é aubs tituido 1pel·as secretrurias ou p elo ga:bin•ete. E' di C.fi'cil , entretanto, irua

gi na~r un1 outro o1 ecanü:nn o; poder- se - hia, })Or ém, tnelhoral - o, tai \'C7., si o oombi

namml com o proc<'SSO de dcsi.gnaçã'o a'Cl·o p~ado na Italia: consu lta r tam·bem o 

conjunto d·D<ii 'J>roJirssores <'l a mesma especiaJ.icla•dc, Wl todo o p aiz, .•·c>hrstudo ~'i 

elloo f.ooscm convid ados a da-r um .parecer m <l'Uv.ado e a discutir os ti•tulos do< 

candida tos.» ( C•·oiset, D ev ina·t, el e. - Enseigncm ent et D émoerati e, pag. 275.) 

Ora , cxu ctamen•t •• le i Rivadmvia e.;; tab>i'lcccu, nos a rts. 36 e 38, que a vas a 

de •profeSSOr OI'<lina•ri o é pree.nchida pelo eXt l'nOI'<linario da ca.<Jci ra OU c :i S CCÇàO 

re.;;pcotiva; e a do extrao·rdinari-o, JJO I' meio de nom•wçd.o fe i.ta pelo Governo. indi

cados rtrcs, ou un1 só c unico~ tca ndhla to, pela C·oilig'r~gl.tção, 1H O:Liante conçut~·so cl.e 

Hh<l.os. 

Portan to, na França, i á se p r·atic,J s r~tema clif fe rente do que o q·ue a reform a 

entre nós r evogou, e se faz •p ro]>ag.a·nda d e out r·o ma is completo, CJU() s eria lcléal - 0 

italiano. T anto este como o fran<Ccz 1naL; se a·P'P t·ox ~n,.anl <l·o procc~o da lei vig·entc 

<lo q•u.c do.s antigos ooncqrsos. 

Compu·lsernos ·Out ril. fonte el e informações, afim el e ccm pletn r a prova do q'ue 

O$:entam id-é a s carunchosas, a r·c peito de ensino, aqu,e-!':Cti que nffirn:aln ~er o 

concurso 0 m enos imperfei to dos mei o::; a.odo11tados p:1 r a o ·preenchin:en.to de vag,ls 

no co rpo docente das ~colas su·pc-l'io·rcs. 

IP.ica'Vet .1•eu n.i·u, eob o titu :.o d·c . T>·oi iem.e Cong1·e~ I ntenwti.cno! d' Em.3ei,!J1'le

ti1CHt SH7J é1'ieu?·, relatarias, comtmu ni·c aclm: e 1"e.JUlno . .:; das clis-cu s.~ões e das conclu . 

~ões do Gono;•r\'&>0 d~ J.'Jnsino Superio·r, r çuniclQ cn1 P./tri s rrn l!J.OO . 
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A' pagina 370 se nos d para e ta ~lp >g•raphe instn•u,1 nte: 

Formação e reartt lamento d08 P!'01esso?·es elas Fa.r.ttl·àacLcs eLe J11ecUciata 

Tra:d:uza.rnos alguns 't.rcohos, som coo1menrta·rioo: 

«1. 0 O ensino <la Jn·edi·cina , na s facul~ades re-spectivas •0111 'F:rança, 

é realme nte o que <1 '"er.in ser sob o ponto de vista pe}ag.(}gico? 

:--lão 'hesito em .responcl•er nega.ti.vame ntc. 

3. 0 O roorutam c11·to d'Os ~pro.fessoreD ,pe!:s. a·g~gr e,gaç.ã;o tem todas as 

vantagens que se l·hes attribuem? 

Não, evioen•tHne!ll~·e, e a me:•h{)r proYa •é q•ue a maior parte das 

.nações da Eu·rcl~a o a·bandonarann <J·U não recot'l·eram j:ímais a elle. Entre

tanto o seu co rpo p rofesoor.al, nas Facul•dades de :Medicina, m erece a 

r e:putação sciemtifica que soul>e conqulistaJr e que não <'\ in.ferior á d ·~ 
cor·po 'Professon.ll f.r anccz. 

6.° Como asseg>u rn;r o recrutamen t(} do COJ'JlO doccn·tc em con·dições 
slllpe r iores ao estado actual ? 

Pc-la sup1p·rcssão da aggre.gacã'o e pe.la o·rganização do systerna cha

mado <los P>·iv a.t-Do oo.tt , já adol>ladoo na maior p·a•I'te d oo paiz•es da 
Eur<Jpa.» 

Escia.reçam(}S a.gora. 

A Fra.nça e a 1tal·ia ad·opta·ram um proces·so muito mais a.plp.r{)ximado do p;r.e

ferido p eolo ectual !Minist·ro do Interior, do Que do op.r opugnado pelo mi sonelsta.s, 

sa•u>dosos do concurs{) !!JUIO e Slimplcs. 

Entretanto, as duas n.açõe cultissimas não estã.o saotisfeitas ; inolina.m-se para 

o systema dos P?·ivat-Doc~n ts, qu·e deu optiruo rcsuJ.ta.d•o no _resto da Em'Oipa. 

Pois bem ; saibam .aquelles povos que no BrozLl t emos a docenc La livre, 

g.raça;; .ao Min.i S~tro R.l:va.d•a v·ia C<>t·rêa. 

VLgor.a, ent.re nós, o m.enos imtp~ I"fei to dos syet€-mas od•e precncMm~n to das 

vn,gas no CO'l"''JO (los l<entEs .C·<lS cu.r. os su p,erio.r.e.s : são os rne,:; tres eu1·o~pcu s que o 

proc1atnam , e1n Con1g.rC6'6o In:tJcrna,c iona1, imt}O nen t·e e s.<> lernn e. 

Vamos .fallar forancam{!nte: um len.te, V. Ex. sabe !!Jerfeltamentc e pôde ofalJoM 

de cad~tira, porque é nente doistJ.ncbisSoi mo ( r ef er e ao Sr. Fc?'rcira B 'ragct) , um 

lente, collocado nessa ·pos ição de responm·b ilidalje de escol her os seus collegas, 

nã·o a•t tenode á :politioa mt:oita.n t€; não ouv·~ as f'Olicitaçõ es d-e camara.d:ag~m ; 

el1 c vê dea·n te de ::;.i .a honra e a. d.ign idade ':1a acade.mia em que l<'CC iO'na, dep-en-

. -dentes d·et:-:.s~ :;cu a•cto. Eilc vae bu<oo•r lá fóra, en.tr e os es·budicsos m odestos, o 

novo com•pan.heiro que de certo continue as tt·adições bril hantes doa ·F aculdade 

e cubra de g;oria o ins tituto &uperior. (H,a a,!gwns wpa,,·tes. ) 

.E a prova é q·ue, no regin1oe n an.t:erior, as facul'Cla:d~·s bi vres foram pou co a 

:pouco a·proveitando os mel·hores l entes que se afastava.fn d.:~ s •acaclem·i as o.ffi

cia~s. C{) mo Jo1o Vi p'ra à e .. A rn uj o. Clov iG ·Be-vilaqun e ou tt'os . 

!Logo fi u·e estes •;:~ro:r.-•·· orçs c h · e van1 o lO Rio, e! las irru:ncxli s t;tm{)n te (l.ttra-
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hla m.-.n-os ao seu BeiQ, P·Orqu e tc~lo o seu ecmJen.ho era powu1r brll•11an.te coropQ 

docente. 

Effec tiva·mentc csec é o mcl11or syBtêma : escol 11 r mes t re ou o professor pelo 

seu reco·nhecido v~lo r , ind ependente ~e concurso . 

Apreseflta,rci ag·ora. um argum C'nto a. c011fh·at1·io . J-I avia aqui no Rio de Jan e ir o 

um .homem de cxtrao rdi nari o saber. que t>clvcz fosse c<m iderado u rna da maim·es 

celeb rida des medlcae ; ti.n.ha horror a:s ~omcur·&ms. ·Como 'é sabido, a victoria , nos 

concursos, não depen de tanto do saber, como êa pr se nça de espírito, da habilidade 

para pe-rguntar c r esponder ao a:dvcrsario; da ca lma serenidade deante de uma 

ir<mia ou me&mo g 1·o.secr ia fe ita de p r :•posito pelo nu ll o pa ra pertur•bar o compc_ 

tente ou o il lustrado . ·Pois bem, o m ed ico tinha horror aos bate-barbas •l egae~; c 

a Facu ldade de 'Med icina de6cjava po:;:suir um mestre ~lc tanto valor. 
1S i não me engar.1 c, :i€'so, -se pas ·ottl corm o rb r. Fa'jarclo. O hon1cm recusava- se 

a entrar em concu rso e a acac1e:n ia desejava t eLo em seu seio . Então fez cotn qu e 

o Governo se YiS:Sc na Ct'CJtingencia de fazt"l· uma lei e pecial, penn1 i ttin:~l o quC' quem 

escreves e um liv,ro ~·o br e qualquH das matcrias professadas na academ'a , fosse 

osco·l'h ido para lente, in dc:pC'ndcnte de con curso . Essa lei foi instituida no in ten~ssc 

pr incipa.lmente ~c que esee enhor pud ·sse entrar para o corpo docente da Facul

dade. Afi nal não entrou: morreu . E' mui to commum ver po•r a hi, e nós con-hece

mos, m ui tos advogados de n : t a, que não são len tes. O unico motivo é este : ·f> que 

não querem sujeitar_se ao concu rso . 

O SR. FERREIRA 'BRAGA - ·Poderei cita r numeroeos len tes c do., mais distinc t% 

que entraram para as scolas s u pcr.iores graças ao co ncu rs o . Ent re elles, contarr•

se André Rebouças, Ptrcira R eis , ·Paulo <3e Frontln, Francieco de Ca s t ro·, :11igur; l 

Cou to c outros . 

O SR. CARL03 ~1AXIM JJ.,JANO - V. Ex. es~â. no melhor t er reno, Jh rque a.ponta 

lentes bans. 

Eu podrria provar com o o concurso dC' ixa <' m maioria os professo r PE:I inca pazc·.'!l 

citan do tnna iofi ni da~dc de nullo ~ que conheço . Até a lguns n o:nes 111 c vcem, em 

borto.tão. â. cabe~a: V. •E'X. nãu me p rovoque . ( Riso.) 

O SR. BuENO DE _-\ r<oR,\ DA - .\ndré R cbouçao <fez c : ncurso depo's de se: 
lente. 

O SR. CARLOS :\1AXrM JLI ANO - Ccntinuarci a c1ocun1enta r as affirmativt:u; 

que .fiz. 

O ill ust J'<' 'Ooputad'o po r S . Paulo, como, em got"al, os a d versari os da refo rma , 

prPfC're o sys tema antigo: to:<las as acad('mi ao obcd€:c<'ndo ao :nc m0 typo, xigind t) 

os moom os prepara torios, tendo a se riação de ma.terias adaptada para as officiaes . 

Hoj,, a ' congrega ~õc~· e o CcCJs elho Su•per i. ·r. agindo ambo , ora isoladamente 

ora r n1 col:av0 ração reciproca , delibern:n so•bre os al icerces d& en&ino upcrior, que 

SàQ ()6 prepara tO rÍ ( I; altf:\ l"fl•tn a S('t'iaÇtãtJ daS matel'ia.S, C t CeJTI fi Í'J1ÍCiUtiva ~la Cl"Cfi

ÇàO de no\·as ca jeiras, ouvi o o Governo desdr qtH' haja aug·nl l' nto de desp eGa. 

] r; to EC ~!·á pr. >vi snrjnnl ::.:lh 1 nincln. 

ü :.'\'l inist.r_o não podia 1Ji.tr:sar, ele um ôaKo, do r t..·~ inl en u qita rio para o <.1<:\ 
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.p lena ..a.u tono md.a. S1i o fizesse, nã.o se rev·e-laria um hocnem d.c governo, c. S~i 1n, 

um copista v>ulgat~. Outorgou a:utonom·ia r ela.ti!vn; e5trubeleceu um systema <de 

tL'B.tTI'Sição naci11)nal e IS U•avc d passa,ô· pa,ra o futuro. :I!Anq,uanto '8.13 .m~a-j C'mias 

não teeo11 ,patrimonio, •não ,póde o Jllitado d~ txrur de int~ressa,r~e po•· c!las, c de 

se L' ouvido o 1Govenno sempre que as -co,n g:eg.a.çõ :>.'So 1Jrcbenderem mod:,fjc.·çõcs 

dispendi osas n.os progNJ e~n.ma s gerae.:; c"Le csbud,os . 

1Por ou tro lado, as a.2ad<! mias ·l·~vres ·C!cam absol•utlamen.te io;cnlas d e .tutchla 

officlal, en1 que, por isso, os seus ce:·tificados de .estudo13 tcn,ha.m lJllieDOr valor 

legal do que o tor.n•ecido pelos institu tos ma.n•ti dos pe la União. 

tNão se .r efonmou .par:t• ,peor como foi ·aqui a.ffi.rmado. 

O systema actu a l, ·ColJimando, alilãJs,nr;abs am1>la Jautonomia futlwr.a, i'á é 

superior ao antigo; deu op.tinw resultado no.s !Paizes q•ue mais ser,iam·ente cogi~ 

ta.m de •beo:11 rcs<>lver o prdblemJ• el-a cultura dos e31lil'itos ; é nnais cons1'n.t.aneo 

~<>·m o •egimen político v>igente ; encon tra a,pol·og.hstas en tr.e •os com peten.tes d~ 

111 wn1d o 'i1n tei·ro. 

Rea:bramos o loiv·ro sobre Ens-ino c .D an!>ocracia, •(). pa.gi·na 30l.i t ra.tB. -se (ia 

educaçãoO nos Estados Unid•os. 

«Fé •110 e:1sino, orgam•ização do (; nséno .peJas au torld o·d<!s Ioca.es, liber

da.dJ> ·abso ~ uta do .,nsino, - a coexistenci!l destes phen<>meinos aTrasra 

'Uma multidão ele consecttf('lnC'ias. A lH~nci pai ·é 1un1a -extraord i·nar.ia v.a.

ri edad·e. 'Nada. de sys.l:rm.a g ra l, ,[m,posto do al·to . Tt~ntos ~·cgdmen.s c ,pro

lgr~m ma!S qua1ntcts .au.toricl :! dt"~s locaes e quasi Q•uc quUJn tas escol as. T en ... 

tativas de cxpet";mcntação novas em todos os sentLdOS. <Consequ.encia na

tu·ml da ·incoot ·~l.enotção administrativa do ~nsino, a varied •tdo .das prati

cas escolar.es está, al iás, L'<TL P<'rfeit.a .ha.rm<mia co m o e~p idto da so

cieda<l e a.n:eriC<Wa. Por esse m Q.tivo, eHru loi e"iglda e m .methodo. 

A e ducação a1ne ricana tem 'j)Or fim o d·esenvolv•imento do individuo; 

pc rcrtit:d.r 130 individ,uo tirUJr p&rt·ido, :pc!o ~m el hor , das su as v i·rtuaJ.i~dad<€6 

na vida. - na vid·a ,praticn, concebida como uo1 ca.mpo de b~a tal1ha -

tnl é o progTanltna. )1ias nem todos 03 in::J.,Lviduos são iguaes; nã-o tecnt 

todos as m .,~.:-o1as ,necessidAdes . E' , po is, varntajo."io cru e h aja, á d is posição 

do PLJoblko, um jogo Gl e varicdHdt's ·J.c ens ino,, tc n:clo ·e<n vista todas as 

~species, ou. antes . porqu e .isto é imPo-ssivel, os •pr>ncipacs typos d e cs

.pe:;ies . E m•t:..·e ess- ·.s •en~.inos que cada um escolha, segundo s.eus go:;:Qs 

e .'lu>t,s im·tonçõ e.s, ·á cu.s ta do I>t·oprio risco e de peri·gos, sob su a re.s,pom

sa'hiH clad e . DH:hi vem que, não sóm ente os ooursos de estudos diffe t,em, n()S 

IF~ta~d os U.nitlo .. , d:2 uo1 Estado u outro, de '..!!ma cichtde ·ar outea, tnas, 

aind:.J, que cada 'e s cola se fc:1 z •honra em p:opôr muitos C'urs.os . E' .a 

.thcot·i~'l dos C'lt-rso~ e?ect"Lvo~, -segu ndo ct q•ua l, em oa.da. gl'áo d ~1 ins t1-u ~ 

cç·ào, o direito el e opção ent :·,, qunnt icl ::.de de mn.ter ias é rcconoh c2 i'lo c 

excrciclu, th'l'pr ia cstu opposla ·á dos curso~ PrescriJltD~>.li 
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VamOs á 'J)!lg.ina 306: 

«IOe rtamente o regimen prussiano, ,regula!·, C<lm os se<u.s l>rofessorcs 

fumocc ioona.rios , rnstruié1os, ct.iscipJi.naclos, resp itados, que ensi•nam ~e

gundo u-m prog>rarn,na •un iLo~·me .e que deixam no Govemo o ~uida·do de 

detenminar esse p·rogi~amma, tem suas vantagens. 

O s~"Stem.a dos eetudos electlivos .pôde se r ma.! praticado; porém, 

não é um•a ·l'aZ'ã.o pam rc<nuonciaor a. elle, em proveHo elo velho iclolo eu ro

peu da. ct•lttb?'(' geral (class·ioca, a m~sma ~Ja.~·.1• todo o muondo) , ~ue se 

desmo•rona prccisa·mente .na E•ur.o,pa de nossos di:as. Basta que as cO<m

binações .raciunaes de e.•tudos, q<ue são pro,prioo .paTa obter un<a verda

deira .cultura, sej am detcr,minadas e que a liberd•nd.e de opção .não possa 

n1:a•is se ex.erccr ·senão ent,;.~e e lias. Ora é preci5>amento a q.ue s e ~pro- · 

pende •nos E.~ ta dos Unidos . • 

Como se vê o sYs tema. unL:a.rio csboro·•-se por toclla. .par.te. A ce~tPa.lização 

é tã-o nociva no ensi:1o como e-m politica. Pois ·bem, até os partrda.rios d es·ta ccm

demnam aqu r-lla•. 

Vou Jêr o qu-e esc·r eveu Emílio Fa.gJuet, á pagLna 2·22 dos seus f"''·oblemas Poli

ticos elo Tem110 Presente: 

«Eu d·i e alg:u~·es o que penso sobre a d·•Gcent ralização .. :1\'<ã-o que.ro 

descent::-n.Jizaç-ão opolitioa ; não quero -dcscantralizaçã.o admi·nistrativa si

on·ão cotn ·mil precauções, ,porque por m.il pon<os ella se ·mistura <á cles

cen·tra lizaÇ'ã.o !)OJitica , <de tal -~orte que es~a a.rPas ta aqruehla; e (attemdei 

bem, ·Srs. DePLLbados), não vejo .noenJ1um -impedimento, ncn•lmma objccção, 

n~nhum perigo, na cleG'Cfmtral iza!)ão intc1lectU'Uo!, que, não Smnente pôde 

ser rccla.ma•cLa como um di·r.etto, mas deve ser desejada como um ben•ef.ioio 

paL•a o ,Es:ado, J)<rrq u.e ·eJI.a é co.rno uma n·ecesslda.cl.e l!lntu~·ai. Os es.pirltos 

teem n eces idalcle ·de de ceontrali zação . Os t>spiritos .teem mecc.;;sidade de 

ar vasto e de eGJJaÇO l·iv.re . Elles teem necess·i(D.ade d.c diveni.àa•Le . (•Fa

,gu>e t at(; g'hyplhou a · •ultima phrase; e conti·nuou). E' sua •patria. E!Jes 

proprios são diverso.s. ·São OL'igina es c n'ão são de algu ma. ·pot ncia si não 

medi an te es.sa condição c a esse: ]Jrcço. E' iJ;·ec i~o q:uc h aja r.m um E.;ta·do 

div<rsos typos ele ensin o» . 

G1·ande pe-nsador coontc.m>poc.an eo, q:u içá o prim •eiro des te seculo, o incoru.toa-

rave: He1·hert ·S~1en cer l€mbra quP. " U!llidade dP ensin o •·c<' nduz necessar-iamente lá 

u.niformidade. Si as .me didas a dopbrudas ·teem aLgu-m effeito, esse e!f.eao 

será o de •prod~ll'ii r cert·a ~emelha•n.ço e nt-re o..s tnodi'V iduos : negal-o equiva

leria a negar a acção das .medidas que se quer tomar. Mas o p::-ogrcsso 

s<lrá retarcLado propoJ ·cioO'nalmen te ao g râJo x1e unilltormddade obtido. Quan 

q_uer que haja es tudado a Qt'dc m d111 -natureza~ sabe qu e se-m vari-edade 

·não 1 · <~. progrcs~o po,s.~.ive l, e que sõ a vac ie:J.a de PCL1nlttlu á vidn evohJ!r. 

Conclu.-ão in-ev i ta\·el: a pa.ra lyzação da g~n e c d<J \'n l'i t:dac.l e irnpltcn a 

panj.lyz;;t~(io i.le toçlo o prog• t"e~S.Q ,pltei'Ípr.>> 
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Ll u,m trecho da ,p a,goll1a 299 ela edição fra nceza d ~ J•tstiça. 

Entremos agora em 1)1 ,,na eociologia. Abramoo os Pri.m.eii'Os pri.nci1Jivs, do 

g~<U1J e J)h:.Jos.opbo inglez. Jn ;isto n<:&ta dc.mo ns traçã.o, ,porque a dgnora.ncia inJi

~enn JJ ro.cJ.ranloO U que a rcfonna Tt i vadavi a só r11as dout:"Ln,as de Au g usto Co.m.te 

on•con tra a.poio. 

«§ 122. S i, ela h1umanidadc considerada em sua13 fórm.as ionelivicluaes, 

nós ,pa~s m o á huma.nidaclc encarn acta n:.1 (\Cie.:1.ad.e, acha.m·os cx-et"np~.os 

a inda n1a1is nu.Jnerosos da lC!i geral. A mu j wnça elo 1homo.gen·eo et'l'l -lle

tel.·ogeneo manifea.;ta~e tanto n.u progresso •ela C"ivllizaçã.o con.:üjerada con10 

um todo, ·cem o n v progres"o cl<: cada tribu ou nação; c <>pela -se ai.ncla 

hoje com u., ,a .ra pidez cresc·e11:e . 

123. evolução do o rga1nis mo soc ial n'á•O ê .a uni -2a a forneo.:- r um 

bel lo ex.mjjlo ch lei; todos o ~ ,procluctos do ,pens~ .m·ento e c.a aotividade 

humana a manifestam c!amm~nte, ClJU0•r clles sejam abstractos, quer con

cretos, l'eae-.s ou tid·e-rues. )) 

.\ unifo;·micl·acle, collimacla ,pe-lo systema ·aboli do pc'oa lei !Rivadav.ilt, constituia 

um obstaculo á evolução intellcctual. 

O progresso a~s·i g,nala-s~ cxacta~n ente pel a pa513agen1 do ho:nogcmeo .para o 

h<etc.rogeneo, d a unidad e ,p.a1·a a diversidade, da oentM liizaç.ão para a descen trali

zaç.ão, das rwncçõcs accum1ula das para as funcções cspeciadiza.das, elo .poder abso

luto .p<t.ra .o poder fracciomado, cl.1 omnlpotemci.a d o !,;OV e l'ono con trai pam a autO'nO

.mia .Io~a· l , elo Ex·cc u.",ivo p;·ovcn cl o t udo, ,para o <;urto c rcscc.nte d'a iniciativa pri

vada. ( Pausa.) 

S1·. Prcsid!'nte, para não ma.is fat igaor a CamaJra com a leitura ele long os 

tt·echos, 1·esumirei, apona.s, o parallelo feito no 3_° Congre so Jlnte.J•nacional d e En

s i.no Supe.ri or, ent10e o c'ludo clG Direito na Fr!l>nça c n•os !Estados Unic1os. 

Se;·v\r-mc-hei elo ol~ado tra.ba!ho ele 'P ica vct, pagi•nas ·407 a 41 O. 

O p: i·mriro ·é c1 3nHt,~ ia ; theorico. :-.rota-se em Fran~.a que o medico swl1e 

da acacle:nia sa1be.ndo ctHa t·, o ba .:lhnrcl .precisJ de u1n es :egio .regular par.a acom

·pn nhar u.m proces..-;o, o qu.c só conspguc cstwda.ndo de n:Jvo e pondo de la elo n ; 

demasiatCli1 r5 tl ~eo i,iiJ s com qur lhe aba :Toti:t·ra'nl o cere-bro. 

~No..:; Estados Un idos o en~>ino -é esso1•cia·lrnentc pratico : O.:l moços fol h c.iam 

proee....:sos cc!ebJ ,C\s; .sal· em êa F'IJ. ~ ... uldaJe pri)!Liptos ,para ~rdv gar. 

Era isto, exac toamemte, o quoe s ~ clava no •Bt•aztl, qua111do a .clirccção do ensino 

estava a cang a do :Y.l:Ln.istcr io elo Inte ri or. 

Po~i3·0 aLfirmar q.ue a qun ... -=i totalida Je do.;;; ra1paz.cs que sahiarh d 1 c~cola , 99 c;o , 

a.:~nlã1o 100 'lo, não sabi~trn compor··.n -se crn um ~t aucHencia. ·E&)a confiSsão eu a 

ouvi de muitos 1: ·e u ptop:·io a faç:o . 

O .SR. FERREIRA BRAGA - :Vl:ts com a rc fo!ma -Rivadavia desappar eceram 

r~-: .... · " in co~ vcn.i~n tes '! 

~o SP.. . C-"'nr .... os YIAx rMrLIANo Devem cl psa.ppare: er; ·porque os 1'ntc.;, qUt' são 

a.1 vngndos, conhe: em L'Ss e defe-ito c estlo 11ut ~rizJdos ;J in.tro luzir .na c.:; ~ ol::t um 

ens ino pratico. 



J·á se vê, pois, que o .rcgim cn el a autonom ia dos ID ·tados u.nido.:5, d·'u m~e

lho:·es ·r ru ultaclos que o ela .u.n icl t~de, •ela Fra.nça, que ta.n to se adora, porque tudo 

que vem de Pari s é ·n,dOt'avel, clcsj•e os .ohapi2>o.o d tts seruh.oras até ac; i &élas q)O, 

H:icas . 

~\liás a Franc:a , un itt111ii.l C" m ~·d!nin~istraço.io c em politicu, f.iC ria t11a is co he rentc 

do que a llcp•ub l ica. fede rati va b Jnz.i leil':t, n1antendo-s:. .. \ unitar.i.a. tan1b em na orga ni 

zação elo (}Jlll i.no. (A1JOia,cLos.) 

Em discursos c epartcs $C accentmou uma objccção : .os Estado.,; Un idos w tão 

111UilO maLs .adeamtaclos que o B11llsi•l; nlão se ·nda,ptam aqui os sy;>!.ema d,c en sino 

j):·oveitosos •lá. 

E o nô~-so systoo1a ::Lní:ol' ior foi traz-id de pu.iz tão culto co :no o n ::,s:o? 

,Q< gymna~rio1; officia s c cqu.:parados v i er am do povo .mais uns truicl do 

m undo - o a!.lcmão; c com um a <iLggrnv-tHnt e : C(}nverti'CLos e-m le i qu.an :1o l·á flo.

re.s:i>:m, rei o cl ecl'l,to ,posto em e:xccução a1nm o~ d epoJs, quan lo a c <>'Jta German ia 

~.ub~~::ttuif·a o systema, por i..Jnp tX"s·h~vel e n ocjv.o . 

Do ,rcsulta.do q ue deu no !Brasil 1ncm é ·boen ·fallar: nu.~·~a s ~ v iu, n~ste 

p.1 iz, ta1nta patifaria om matcr ia de ens>no sccuncla,rio . 

Atacarei a objecção por outra fac' . T mtando -se cl·e instituiçõe; po!iticas, 

Lj1Ue se dcve:m adalltar tá méclia da cul tu1ra brasileira ( e con.sti ;tUl."!'ll ,maioria QS 

analphabctos) , •bu ~árnos os mod elos em pai ZI ' s muitis<>imo :m ais aclean.ta.clo.s : na 

Franç:a c na r~mgl a tcr -..·a, outr'ora: nos E stados :U•n idos, u ltim a mC\nte . 

Pa,ra r ·eot•gan,izar o Ex:erc.tto ( composto c1e of fici acs i nstr u idos e GOl<:la'clos ignO

rn.ntos), v aciH>Lmos apemms 'en :re a Frar. ça i.Uumi·nada c a All ema.nha e1·ud1ta. 

Trata·ndo, porém, do e n-~ i no s uperior, d cs tin•a cl á él i l e i •ntcl!ee tuat ela naç-ão, 

busquemos os mol•O:: cs de t:(na :·eforJlla cntr ... povos ·med inno mente in tDuidoe. 

Q.n.d~. 1:0 is? 

A A ngC'.ntina, econp,;1:icarn c1nte annis ad-ca:n.ta.da, soien tifi ctR tne?lte está em nível 

jnfer io.r ao ·d o IB~t·asil; e, d·emais, Q .. "' ~C' U S n1et.hodos d-e ensi no são norte-a.m.erica.nos 

o.u su issos . 

·P I·ccizamos r ecorrer a paiz ,poueo ar!cantado, e com um .syste:n a o rig i nal el e 

l' cluca~ão i·n teHcotu a I . 

1Ser vká a Scncgnm b i n? ( Pa1~;a. ) ( 1'1'0.C(VI>l-Sú ajJW'/Ps cnH r e us S1·s. D ·ia1l y si o 

Cc,·qu.e i>·a .• FDI"I'eiro. B1·ago. ·c 1/u.tro .• ,í;ICIP1•1cHLos.) 

Visil'elm C>ntP, Sr. P•·e-s id(,nLc, n ii.o e.ncontro bt •m o ri o ·ele meu elisCuJ·so, p or 

di·Jo nas ,;·efrcgas d os rrp>utos pal'alle~os . Talvez ,lla.ja <'lviclado cons•iclerações que 

conviria produz i r, ta.nto ma i,; qurun t& t nméi n otas silllplesmonte a.cema dos argu

~m{'on.tos do !.TI :u nobr coHega, e m~ão do Que cu ia profer.ir. ~o tempo era escasso; 

tanto que eu tro•ux•c livros, em l 'ez de copial' os brech a;; , 

Em fim, •rulo quero qu,e V Ex . .m e iiilscre,-a m t li.sta elos eriticos. inocuos, .pO>r 

quc, como disse ao começa:·, tcrdo cl,se modesto d·: sconrcr m·eu, com o a a rgumen 

tação fa lsa, p orém ha,bH, d o clistinoLo .-,ol!c.ga po:· S. IPaU'vO', tudo visa o mes·mo 

re ulta<:lo, i sto € , nenhum. .. P.ica de ,p•é a r efomna IR.ivad·avia, porqu e nós e ta

mos cllscu.tkdo qu amd·o se trata. de 'll.lJia l•e l d e or~amf:n to, a proposi to ela qual não 

se modificam as l~is o:-ddnarlas . 
I 
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Parece-me qu e, para cons~gu i r algum resultado •pra tico, S. Ex. ber•i a de apre

s entar eu·,cnda, por exemplo, s•up.p•riml·ndo a -ve tba des ti.nada ao .~ns•ilno, o que serial 

ali-ás, Jllais gt>avc, porq•uc en:ão se fecha.rian; as oscolas. 

O qu-e .~e poderia faze r em o;·çamento seria s6 ds-to: nlàoo d a r ver.ba. 

Volto, em todo CU$·0, á mi·nh-a these: aqu.l ha, realmemote, ·homens de c<>mpe

rencia onotav~i. que _ pode r.ão, i salados ou r eunidos, tratar d e or-ga-ni za-r uma t·e.

for.ma do ensino m elih or que ·a actual, mod.i.ficar, substitui-r o que não a-char.em 

convon icnte: e, então, a pro,posii·o dC'Sse proj ecto , estaooetnot; em condiçõ -s c e 

discuti!'. 

O .SR. FERREit<A BRAGA - Existe a Comm-issão d e I n-s tt•ucção . 

.O SR. ·CARLOS -:YlAXIMILJANO - V. Ex. p isou no p€ .do outro ... 

O .SR. C.ARL'~S MA-X~MILIANO - V. E..x. pisou .no p é do outro. 

ajudan-do: na ·Com missão -ha adv-el\Srurio da ·refoo·ma, o q-uM n>tda .pr opôz. 

10 SR. FERREIRA BRAGA - ·Estava cc:m vencido da >nu ti lida·de dia propoota. 

Que.m d t•á JYN•d•e.r o tempo com isto, saben.do q,ue q•ua•si .toda a C a-mara r eje i-tu·ã 

a medl!da -q uc f ôr suggerid>a? 

O . .SR. CARLOS ·MAxiMILIANO - T em raz!ão, em par· t~: a maio,r.L:t do pa r la 

.m>Emto a oh a ex ool.J.ente a lei Orga·nica do Ensi\llo. 

O .SR. FERREIRA lBRAGA Si eu ap-re~en tar um p rojecto en·tregando a Escola 

Po1yteocwn•>oo a.o Ministcr.io da Viação e daJn,do OG.·ga·rui;z.aç.ão scientif,ica i\.o cu rso, 

V . Ex . o app.rovará? 

o·.sa. CARLOS MAXIMJLIANO- P1·etend erá --:v. Ex. q•u.e eu vote de or·uz, com

prom.ettend.o-illle, d~sde jlá, a a.p,J>rovar um p.ro.jecto que nem es·boçad.o s iqu~r ! o! 

aind-a, e que será obra de um &dv--ersario -d e minhas icl>éas sobre o ensino superio"·? 

:C.en:.~is , e-m que m elhora.rã a Escola, pela simples ,p·assõLgem da rudJllin·is <•ra.ção 

do MinJs tro A .para •o ·Mi•nistro B? 

.Discutimos i-dé as ou i-ndividualidades? 

Eem qua·lqu.,r dos t erreno;, em .que se trave o neba.te, de pé Jlicará o Sr . R ·1va

davia. 

-ü .SR. FERREIRA BRAGA - Do€!nt-re OS a•ctos do S7. Mi niStro do J,n.[ct•lor o u ni co 

.por m>m ata1cad•O fo-i a reforma :do ril.llS·lino. 

O .SR. CARLos MAXIMiútANO Embora r.()nfie illa alta capaci•dad~ do t itular 

da pasia 'ci.a Viação, não acredi to que se resolva -melhor o nosso !}!'Oblema educa

t ivo, m e-d-iante &imples contra.da.nça burocrntdca . . Br.e.f1ro a 0ontimu~da;de da obra en

c etJa.cJa, confiada •em boa ho.;·a ·á CO lll!)eteoncia operosa do 'Sr. LRivadav.ia. 

!Revela-se -um estadista, não peLa eteratl>d a.de ila<> J-ei-s q,ue promu lga, e, Sim , 

.pelo acer.to das .medidas occas·ionaes, .pela Mm-IH'€!h-enooo -nitida do m om en to pe lo 

d•escorti-no amplo do .fu-turo, J}e!a fi t'm eza em agir, pos•:oergando preco.n.ceitos, vendo 

tu,do do ·alto, ru()rtea.do .por principio.s, co-I!i:ma·ndo i dea-ea. 

IComm od·o serLa nada i•nnovar, ater-!>e á .~·oti>n.a, d>esprucha.r o exped >ente, .re

ceber homenagen!l , a•grada.r a todo m•uln-do, v iver sem esforço, dorm .ir sem pesa

d elos, ev itar a 1nv-ej a, .fug>i•r á gloria, balo:uçar~se na· rêde baixa da medioc r idade 

t:a111quil 1a. 
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o g.auoho altaneiro preferiu encarar ele frente as cl ifficuldad es Cia po>içiio 

que ·O seu l'alor ·gran.geára •C justifiea·r a e.sco;h.a do Ma.rechal, desdobrando um a 

act.ividadc em par. 

Qualquer que seja a so r.(e da sua refo~ma do enstrw, irr.efra;gav.el, r esultar-à 

a certeza de que o ·:Mini.s tro Hz a.l,gunm cou~a. deu ou .tcmtou ·drur um passo pa ra 

a .frente. 

Ainda mesmo que tudo desa.p,pareça, por uma r~acção victoriosa .do pas-sado, 

constitui t•á .um me,·ito só o D..'tcto de provocar os debates s<>h"e o mag>no pr.ob le

ma da e j•ucaç·ão n.acioma·l, forçando os am.igos ao estudo para. sustenra,r a de 

fesa, arrastando adversario.;; a pôr aba·ixo a livra-ria , aüm de trium phar na re

frega incru.e nta c fid·a !.ga. 

O SR. •CALOGERAS - Neste !J01J.lo es tamo.;; de ftecô r.do. 

O SR. CARLOS MAXIMILIANo - Consci.ente ou in consc:e~temen.ve, m•estces <.lo 

Ya lor de 1Pa.nd1á Calogeras e F erreira Braga, e tudiosos ela tena cidade el e Jos·ê 

Bcmffaoio, terão cont ribuido •!)ara o a:PC·rf<iiçoame.nto da reforma, si ella .prevalecer, 

ou pa·:a um regimen ainda me~hcn·, s i ella so<:Gobrar. ·Em q•ualqu.e r da3 hypotheses 

I•u·cra:·á a mocidade do fu ruro; vencido ou triump·hrun.ve, ·g-ra.nde serviço u1a l'et'á 

])restado á Patria S . Ex., o Sr. 'Yl imlstro do Interior. 

D-<s:as j ustas da intelligemd.a , entre lidado.res cortezes açu lados por ei le, .re

su,Lt~ Pâ. alglll!Ula luz que .illumine a cstntda do le gislador de ama,n.hã. 

A ohra de S. Ex. é Vlllf5t.a, P·~oficua, notave l. 

A .sua .r eforma da ju-stiça do D:stricto Federal foi bem rec ; bda no fôro; na 

intprensa echoa•rarn lou·VOies até de adversa.rios intra.msL~ernt e.s . 

Está co·ncluid<O o ,projec•to el e Cod·i.go ele Direi·to Priva.do e q.ua.~ i .p~ompto o 

do or.imin·al . 

Heorgan'z,:.à o o El'V•i GO de assis<•()n·cia a aJI.Ienados; bem cu idado o da h y.giem.e 

publ ica. 

•Cr.eando o Co.nt>elho uper.ior do Ensino, prooura. o compe tPn,tes onde qu·er 

que e l·l~.s se nohem; ten.b. aproveita·• n m erito retido pela p!·eJade .filial cnt;-e 

restau radores ,pl.a.tonicos. 

;R'es,pc;m,<avel 'l>'l.a ordem, um fa cto poz em sublto ·~estaq.u.e a .n.ob r·eza d e 

a:!ma e a energia seror.ra do Mi nistro operoso. 

Cet' :a fol.ha, ou.tr'ora o cla:im de g ucr.ra· d a propag-anda rcpu·bl.iCJa na, rom

pera as hosti!Ldl!ld·eS contra dolllS ,gNwJ·€6 amigos de S. 'Ex. : •O Pt·esid·e·nte da Re

I>Ublica e .um estadista .do Sul . 

ApHl ixona·dos la.nçara.m .ã publicidade a.u daz a mea ça c'!.e _ desforço. 

'Ü Min: tro não Vi'U mais rua su a trP.nte o udvcrsar.io im.placav·el e , S11m, a 

liber·d(lde da paJav1ra momentmn.eam en te per.iclitamt~. 

A.gi u com acc.~· to e tudo evitou . 

.Si .a a :1tentado sa cons·wnm~a sse, .nas ru inas do <!d1fic1o fricarlao1 os escom:bros 

do 1·eg.im n; .no papel que voass·e, •ennegrecld.o pelo fog>o, verdam todos as .pa·g·inas 

da Consti1mi<;:lão F edera l recl.u~da.~ a ci'nza. B em andou o .Sa· . M.a r echa,I H ·e rmes ea

col•r.ecnldo e sustentrundo a,quelle Miln.istro ·dedic.\j.dv: ·as glo.r·La;; dos &e()rela<ri•Os cl'n-



<'>" "" Jll de !ouros a fronte do Pn.·didentr . (lli1.tlto bem,; 1nu.i to bem. O o1·aclo r é viva 

mente JeMcitc.r!o c a braçac!o· pelos DeputacLos P•·esl}ntes. ) 

O S r . IF'e?'re'j!'a Braga di z q ue o bcllo d iscu rso d'o i Ilustre Depu~ado Sr. 

Ca rlo . ...; ).1 ax.irniLi:tno n.:io co ns e.guio :nodi[jc~ r a op.Ln:ião que o orador po ~·11c c Q·U~· 

cnd:t \"P Z SP torn 1 m;t·i~ (ir mt•, c.: ontr;~ ;1 rc.t~rgrlniz:u::ão do e:J·:dno ·dec· •t-ad:t pt•lo 

Gov0nno C!ll' ·5 d 3 a,b ril do a.mo•o f indo . 

Cur..,i-d·era.:-a o o cador <;S pontos p rj ncipa>es d e3se disc<urso . 

Difs·c o Sr. L .... ara.os :Ni axim ilia!llO qouc as leis anteri or~s n. 5 de abr ii .:rnpcd ian J 

os fJ•l'Q&Irc.;so-s do onsLno, porqu e, na vigenci a iN~llas , as co~rugreg·aç;õcs não po 'l inm 

mocHfica J· os progr.nmmas d e c n~csino, de sort.e qu e os assu mptos lec.c:OI:-: tado=- r.ra.:n 

~·en.p:c os rne:•smos, salvo si fo-~se rn ·Hltc:rados •})elo Governo . 

Ha re-.quivoco de S. Ex . . .. Os p:·.ogra.m ma.s de ensinl() das ca-Jeir.A..s d Js o~tco 

Jad .su per..ior-e s -e do Gymnasio :\'acionai tm.·am se<.11pre feiotos p elos ll'PSp-cctivos lcn 

trs P f}l·PP'l·ova:lo3 .pelas con·gregações dCl-;Ses lns.ituto.:; ode ('1ns ino. 

<)lu.nca cso"-S p!"ogramm a.; fora m sub:nettidoa á ap r eciação do Governo. 

~-\f.fi-i·m a~ndo S. (Ex. qUJc thoj as com•g: ~egaç:õ e s po d.·c,m 011 ·ar loga.res. do •na-

g·isterio, desdobrar .c adei ras ou a'uha.s, parece ao orador que tS. 'Ex . não f f' lll razão. 

As cadeiras ·e aula,:;, con10 ctll'gOB 'JJUblicos q.UJe- ~ ão, só pocl e.m Sl!l' crC'adas, 

s upprimidas ou •desdooradas .pelo unico pode~· que tem com-peten·ril para L~~;o: o 

Congr~~o )\TraciciniR~ . 

En·bra em outras consi!derac;Õ C'fl e t-c r,mina rlizen do que si o seu dis c•ur. iQ é pa 

r ecit.l O com o do ann o .pas....~do, lstú ê dev·ldu flú ~act(J rl e ::: ~ :· u. rcorg .l nizaç.ão 

elo en i•n a mesma .e 0.3 clf' fc itos cn pitaes, que · ruaiore.; obj,:'lcçõ es l c v~unroa m, ta tn 

IJcm os .mesmos . 

SE<SSÃ:O DE 13 DE AGOST O 

O S·r. Calog'e,ras ( •) - S r . p ,·es ide n tr, n-o con j•uncto de homens poli tlcos, no 
ngi'U.pum cnto qu•e finge ü'ir ig i t• o B."a s il , o Sr. Min istro do I n ter.ior é, c SCll1 favo r 

o <l igo, ct•uem mai·s "1~ afastn. das nc t'lll:lc> da rl ese>rdem e rle.ogovetm•o, ·postas em 

p J·at iC'H na ad'<11•Lnktraç.ão lntewna do pa•iz c em sua poll ii ca. 

Apczar desta vantagem, i so não ob::itante, notam-se na descnvolucrLo ;normal 

dos se rviço.> superin>tendidcs ;por esse m :m•isterio situações cu.;:-to,;-as, aspectos ve:-

dadei ramente su;.·prchenden·tru, qu :> be.m revelam, uns, a ,ana1'C.h-ia esp.ontanea qu~ 

invadiu a a.c 'd!v idade publica de .nossa terra. ou bros, as luctas e competições rei

nantes nos cirCiuloG governam emta-es . 

.S·ã.o, c i.ss<O é n a t ura•l, episo;Jios da pe>rfiia p ela su,pl'OO'Laoia politloa s~ara

m u.ças par.!am entar.M ou ,n.ã,o, .prelinüna.res d o p,roxLrruo J)!1elio .p res.k!oncjaJ , r.eco · 

n•hee imontos em f.orça entre ·as parcL1'li-dooes con t endo ras. 

(.) D-isc ussã-o . do ,j)rojooto de ·or ça.menrt:o <1o r.nterlor. 
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Xu mcro~ns são es ses cn1b:.1te., no actual Governo. ~ão _,c rcduzeo1 â unidndt' . 

E, po~· certo, aos espcctadorc...:i dro-.lico.~::; Oessa~ <lis.:;ençõe.::i i :ltcstinas -=bão fl'.:i . ,._ 

vado,; mom.C<n,:{)s de i·ntc.re~ ainda JnaJior ·do que esse p.i:tbore.wo episod io que 

to mou po.r base a. substLtu içã.o {!{) <1-irector da llm~r·en-~a ~aoi{)nal. 

:VIas on·ão -é ess la:lo da qu.e.;; t•ão cru:e venho enoan·ar, e ·antes <Juero occu.pia•r-<lll~ 

1lt· que.stõc-5 attin ern•te.· á vida pi'()pria, ao ,fun.~cionamento in.trinseco do Mi•nisterio 

lo lnte1~o r. 

-Que;·o c ouso pedir a a : t emção da ·Camara para os I~.!<: to., da vida n<H•ma.l desse 

.lppa•ltame·nto 1JOlitico •e adm in-istrativo .e. com e;;se i·ntuLto, pedi·ria licença. pa11a 

· xa~n:.im•ar, .;tl!l'.:lly_··a.r peT ~tt1nma catJJ.ita, pcrüunctoriarncntc, os !p()l11tOS capdbaes do 

progra·nwna , -aos so!avanco,s .s·~g· u.i:J o neste mest110 ramo da admLrth:;tração. 

Tom. s ido vczo consba·n' c de quan.tos se oc.cu.pa ram da •·efor.ma d{) ensi-no m.o

ver-l.llle as :m'J' iS ·UC<cs censuras por ,;c-us senões, deboad{)3 <'!111 com.I>le to {)lrvido jus 

"'mentc os pon•'{)s .nos qunes ·c{)n,;;oJ.idou tendenoi-as vencedoras no ·congresso N•t· 

ionnl, ou em~tüo regras já ·esba.beleci.das na~;; rcfGrm as a·nteriorcs, que el!La ved.'U 

impl· smente desenvolver .e methodiSar . 

Dessa reforma se poclerla d•i«er com mais jJus•t.içu que, embora 'V iolasse a 

.. uctorisaçfuo Je-gi.,lativa, i·nGC~·i·u d't.&posttivos ·ex.cellen :.e.;; sobre o ensuno su.perJor. 

·Nã{) ·quero sruber si alg-um de!l1~· J}reexli:s tia á .pubLLcaçfuo &o deca-eto de 1911. 

•' fa cto é qu.e, 1:1.•ovos ou .runt igos, eJl.c.s f •igura-m nesse dooumentfr, e pe<;o _l:ice.nça 

·a ra salien~a r · s€g"u-int'2s : " liv·re docencia, finm>a.cLa de um JU{)dO mais ,pratico 

•"I CJIUC mo •. ;Y<.lltoma antLg{), ~a qu·e, 1JCH" .si s6, lealllnen,te ap.plucada, .ba.;;tanLa l)!L<'a 

'·tzet· su•rgir ni•v.ei rntais .el vados de itn :·~·ucção superi01r. L embraria 1ainda a 

•rso.nahld>~·~ e dvil da.;i.a â.s escola , c a maior autonomia didactica conf-e rida aos 

,,·pes doccn te3. 

P or certo, d c&~a(3 m c·di d•: s algumas 1h a {JU.e não sã-o •novas . 

A refor ma. .não faz ·ma•:s que conGoliclaJ· n cse.es pontos o .regimc.n antigo , 

Em 10utres ror~m votos ve~.: ed>o.r e.; no Co.ngresse Na~ional qu.e ti·ve ~·am sua 

raducçã.o ne~.,;e documento offi cLal. :Mas, <laqtui ou dali, vJn;i03 d<J Cong~resso ou 

do r{)g.imen >an terior, o <facto é q ue .nessa refo rm'-" estes <l'l~DliC,ntos figu•rann e,_ a 

meu v.er, merecem .os ·a<p·pla•u os desa·paLxonados de um adversario político como 

'-U da actua l admi·nistraçã.o Jede<>al . 

P l.:'na ê que, n par dc.st~hs rv•at!lrtagenu, .ctntfei.oen1 a rreforma cinocns g·ross.eLras, 

'•J}Ontadas :nos pnogrammas,. ·err{)s q ue, Jp<> r nã-o terem s ido -emen<:J:ado,s . at-é _a;gora , 

•Ja rece quê não calbe .na a lc;a<la d'as congr-egt\ções .coDri·gt~· . 

Por outl'o lado a tentativa de sup.p.rim1r, como .fez {) dooret{) de ·5 ·d·e .ru~l""ll 

c!9 1911, ,por i,nter,pretação .nün.i.sterdal, r eg.aJ ias .Í·nlherent.es aos di•p1omas <:OI!lferi

'los pelos j·nstLtu tos of.fic iaes, n'ã{) •1~a rece, TJOJ' emcru.a.n.to, pode~· sa,tlM.a>~er os in

tuitos do seu autor. 

Os tribu.naes, quer os da Unji'Lo, qru e.r os dos ·Esta:dos. exigem r.espeito ~ 

a.nt!g.as <ldeposições d-e leis, não clerag.a .. j as a. :té ho.j:e, •ti i!l"' um aJO-to do Execu.ti v:o. 

li lt l"a v-i?·es da >aJuctor~~a-ç·ãJo J,oghs-Jatlva, ri-fuo -podia invalid"ar - leis estas cru.e insti

tuiram os prl v;l'~:,Pos cuja observmnc1a o Judi.clari{) ~m,põé. 



-1ão entro na analy5e de aber si ta~ privllegi_os Si! justiíicJLm ou não . L1md

to-me mo [}ap-el de ;·egistrar o r-acto do po.nto de vista legal s óm eon ' e, sem .antran· 

em sua analyse . 
As repartições subordhn-adas ao ·Ministerio do Intenior fo rmulllm -exigenclas 

eg-uaes para. os cli'plomae d'e snedichna e eng-enlha ria e Ullào !mod ificaram os seus 

rcgulnmentos. em que ta~., cla•usu la existem, 'J)ara os pôr ~ acc.'ô rdo com o tJhema 

of.ficlal. 
!Estados clo.s •mais ~ffilponta•nte.>, a-com.pnt~hanclo .as decisões do Judiciario, 

ieem megado obeddencia a ta•l preceito. 

O -pro]J-t' io Governo Federal o in val ida: pois, nos es·,abelecimentos did·acticos 

dopencllem•tes de m.imdste rios •ou tros q ue ,não o do -Interio r, J1ão o ·a-dapta. 

Assim, nas innumeras tescolas su,bordinadas ao :M:inisterio da Ag"icultura, 

desde a Escola de iVIinas abé os aprend i«a:<:l'~e multiplices. 

o SR. FERREIRA BAsTOs - O caracterisrko de- ta reforma 

unidade . 

ê a falta ' de 

o SR. CALOGERAS - E' o seu iso.Ja:-nento dentro doe limites <lo Ministerio :lo 

Interior . 
• Nos demais ministerios não consta a übservancia da refor-ma, tan-to que estão 

.em ple no vigor, como prova de comJJetenoia pre umida, os clipl•omas ·c•fficiacs e seus 

equivalentes . 

O que resta, po:s, cl<resa tcotativa fa lha ele desofficialisação, sobre a qual a 

exposição de motivO€! d ~ ,sr. :Mi11istro do Lnterior se pronuncia pela •forma seguinte ; 

«?\Ta Lei Organica e nos reguJamentos especiaes c1uc '!- acompanham agasalhei 

esquecid cs compromissos repu·blicanoe. 

Foi sempre um anhelo da burguezia a aristocrat!sação pelos titulas. Perdi~as 

aa fo rmtdas das coodecorações e dos outros ornatos da •fida•l.guiu mediéva, o titulo 

acade:nko tran-sformo-u-se em un~ sonho cloura~o de quasi todas as famílias bra

sileiras. 

Os resultados foram a avalanche de matriculas nos cursos superiores e a s 

lêvas enormes de doutores e bachareis. (Apa11te do .St·. F er-rmt·a Bt·aga). 

\Taes diplomas pela presente organisação são aubstituij:los por -mccles tos e · ~e. 

rnocratlcos ccr'tificados, attenta·nd·o a as!>hstencia c aproveitamento -no cursos res. 

}Jectivoe. » 

-::-rão es tvu fóra de conco.rdar com estes co.nceitos. -Lembro apenas que, do 

pooto de vieta legal, ell~s ficaram reduzidos a uma simples aspiração q ue na vi:<'la 

pratica se n:ão poude co rporificar no assentimento geral dado pelo pwblico, ·pela 

sociedade brasilei ra a cs .desej o& que o Sr. :\1!inistro elo Inte rior -manifestou e tra

duziu por um artigo da Lei Ot•ga<lica do Ensino, ecm sancção pratica. 

Que res ta, portanto, dessa tentativa f alha j:le desofficialiea.ção? E' simplet!. 

mente, na actual situação Jegal, -um artigo do regulamento a riscar por sua nuUa 

efficiencia e .per ter violado a auctorieação legal. 

Não quero, eotretanto, demorar-me em considerar a Lei Organica do :ponto de 

vista. :Po ensino .!!!tpC.ri'Or, M-uito maia s'éria ee me n.fig-ura a s~tua~ão creada peta. 
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reforma no tocante aos grãos in fer iores ~l:o cns,ino c qu e cliz L'CE9<:ito aos n1a is pro.: 

t lemas politicos da n acionalidade - a unidade do Bra· il c sua posiç"-o co tu o pu

tencia ci"v ilisada . 
A nntdança de fo l'lna de governo, de uma m-onarchia oentralisa<lora para uma 

t<:dentç·ão, com •f o r t~s <: lc:nentc<J separutivos, velu , no documento basi<!O, essencial 

que de lia promanau - a C. nst:,tuição de 24 de fevereiro - irLtensificar os fermen 

tos <l ispcrs ivcr;;, naturnimentc cx i,~tentes num paiz como o n oseo, expressão g>eogra _ 

p:hlca integradora ~~" ·necess idade e ele condlções ele meio que ee estende m por 

oerca de 39• de iatitu<l e, profu.n clamente divers ificadas por tanto. 

A reacção, como s empre, excedeu o esforço, que era corrigir ae demasias cen . 

traiisadorae. 

•Chegou quasi a fazer <lepend er a unida de nacicmw d_o exclus-ivo vinculo coer. 

citivo proclamado no Estatuto: .a união perpetua e in clissoluvel elas antigas pro. 

vi11cias. 

Foi o triumpho do regionalismo scbre o <!Oncc1to unional. Fragmentou.ee cH, 

um sem numero de corupctencias locacs o processo primitivamente uno, dlf!i

cuitanclo assim o cc-mmercio j urid ico ent t·e os •brasilciroe. 

:\'"ascen1 e n1orrem ona circu nlScripção po.litica as exLgencia:a, os rechunos e a. :. 

prov iclenciae destinadas a p rover ao progcsso local. 

'Da '(J"n ião são ·sentid cs os onus pelo tributo, c se esquecem 05 serviços indt. 

rec tos, embora importantissi·mos, que presta, como favon eadora do intercamLio, 

protectora de nossa segura nça interna e externa, assegurapora de -nossa PI>SiÇão 

~nter·naciona·l. 

J·â., hoje, se fa;,oe m sentir a& consequeneias des t~ espirito part•cular ista . Oomo 

reacção, é cogitação de I10S80S homens de Es.tado, fortalecer os liames · uw raes que 

prendE m cs elementos da fej]eração no conceito i"ntegraJ el o B raail uno pela coru .. 

mun.h·ão de aspiraçõ s, de sent)mentos, de necessiuad es e de deveres . 

O ensino é um peetes liames, e fo rtls simo, e delle tem de curado a Republlca 

_I\ ~n ova fonnn. de go:verno ve iu encontrar o Brasil sem orientação pedagogica 

accorcl e com o n ovo id eal poli tico . Cont inuou, por tne rcia, a obra legada pela mo

.na rohia . ·~ão curou de formar o corpo cloceonte, a <lourina comm um que . havia 

p e, no ·Estado leigo, substituir o regi.men do catedsmc, no perio.do da união entr~ 

.o Estado e a Egreja, p elo r egimen de plen a responsabi-lidade indi.vid ual que vin·ha 

procl-amar. 

Dean te do conceito antigo da a uctoridap e,ergueu-ee 0 dogma novo da res. 

pon!at,bilidade . A' religião o"fficiaJ succedeu o a,gn osticismo, e a ·Republica não cu1. 

dou des ta transfo rmaçiW. .-\Jba·ncl cma~lo este terrer.o r. li v r ~: concurren cia elos in

t eressados, olvida ram os .gover nos s u ccessivos que e ra assim u ma protec(;ãc ind!. 

recta con<!ecllcla a quem, por um privilegio multi- secular , p cssuia meios de acção, 

exper iencin, quadros de élite, postos a serviço de um Jdeal eocin l ··bem defLnldo pel011 

Sy!lab~<B, mais r ectentemenlle pelas encyclicas sobre o modern i.smo e sobre São 
Carl oe :Sort:om eu. 

A essa ot ra ped._a·gogica da Egreja nunca prestou a di!vLda attenção a R•P:J-
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blica que, ;;em .pe rse-guil-a, antes cercan do- a ela mais ampJa Lberclade, ~l evera ao 

mee:no tempo dar_ l•he o con tra·peso da e cola leiga. 

'·Fos~-.c o Brasil um paiz de t rad içÕCti •firmadas, P& es tabi l\àaóe ethnica, cem 

quadros c::olidos de eãucaclurCB, norcea.dcs pelo::~ cnsin&rn entu .s das c vafis€•Õe~ vn _ 

rias: e c, pr (;. blem n c~ a formaçã o mental díl juve-n rud c d evera ficnr en tregue á li v'rc 

ccocurrr llcia dne cloutri nns co ntendoras . 

O· problen1a c~pir i tua I fica r in. excl uiLlo das cogi tnçõcs do no:elcr lJOii t :co. Etf'n 

a rC'g ra. f ut ura 1 pata a qual can\inhallO·S. 

~'<o Instante presente, c c mt~do, outra é a feição elo caso. 

Paiz ele meia cultura, de desequi.Ji:b r io ethnico ·permane<Jte, pelo affluxo con

tinuo ele immigrantes e pela falta ~le fuE•ão completa elos troncos anccstraes; m en

talidade fra ca elo proclucto crumào; fac i!Lclaclc extrema ele ~lcsvios se nti :ne ntae~o; 

por iClsUfficicnte p repondcra·ncia j]essc rac iocinio peculia r, que a discip lina cere

bral imprime nas raças dcflni tivamente cons tituidas ; t aes são os mo,tJvos que 

advogam a cxstencia de um rcgimc.n Pe transição, o qual se prepare a maturidade 

mental da8 novas gcraç:õc5. 

Obtipo esse re ultado, do lil'l'e canfronto das religiõoo resulta rá 0> preparo es

pi ritual da mocidade. 

Com o ·for mula pratica: o ensino p rov;soriam ente entregue ao Estado, corn u 

corre-ctivo da co<Jcurrencia cre. c ente ·por pa1·te das institu ições, religiosa ou Iei::-as 

pouco in1porta., analogas ãs ofEiciae··, com a diffcrcnça essencial de min ist1·u.r u 

EstàPo uzn eneino ri gorosa:nente agnostico; c as escolaR livres seguindo ua or ien

tação propri a com o unico resguardo do Cocligo Peal·. 

Os fil)1os destas dHferente.~ esce>Ias serã.0 os dl'ige.n tes da pol.ltica 'de aman·hã. 

Duas mentalidades E• ~ j]efrontat·ão e .n confl'icto: a Inicie' ,tdf pr~clamarâ. os 

principias de liber dade assegura<los pela Constituição .Fede ral, o espi rito congreg:\ _ 

nista; como cc.nsequencia honesta e in evitavel el e toda convicção sincera, c p . r 

isto ·mesmo operan.te, pugna1'â. pelo triu:npho das sc»uções precooi apas pela EgJ'e

ja, que tclera apenas, embora oo condemne, esses m esmos prtncipios que o l.!:sta

túto d:e ·24 <le J'evereiro procltune>u venceda·11es . 

::-<ã.o quero renovar aqui ·o cetuclo desses fa cto re.~. que já .fiz em trabalho rc_ 

cente. D se ja apenas relerubra r que a c bra co11greganista ve:n robusteci~a pelo 

facto ele não haver synergla no modo governamental d.e encarar o problema da 

educação; de cuidar capa Estado, bem ou mal, de solve r, sem vistas geraes, suas 

difficuldade.s regionaes: e existir, de facto superi oridttde dos quadros docen tes 

nas cÓngregações, ·secul armente adest radas .na obra admiravel <la conql.llis ta <las 

almas pela escola; de se achar <desa.pparelhado ·o És tapo Ie>go, por ter a.ba:ndo.nado 

o campo. 

Existe, p .. is no horizo.,te poJitic<>, um conflicto previsivel en tre a m entalidade 

g_ue presidiu as norm as venccporas na Constltuiç.ão Republicana e a •m.ea1talidade 

que st:rgirâ. das escolas can.grega·ni€•tas . Existe um facto r d·e desi<JtJegração do paiz 

1111 falta de systematização do ens ino, com s eu carac teris tico de Jaço unional ent re 

as drcumscr'ipçõo.s foclcrt'ad as. 
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o duplice confl icto >thi se ostenta, claro; duas concepçõ·es antagonieas da pro_ 

pria vi,ia, entre o ponto de vi ta tl1eo!og ico e o conceito leigo; particul>trisacãu 

d&masiada do e<1sino. ten:dencia regressiva por vezes, enrraquecendo o nexo nacio_ 

na!, •facilitando tent>tt ivas de ~l esintegração, de que la<nçarão mão, a bem da victc

t·ia de s uas jd éa.t.', os or·gani sin os confe.C3S ionaes, ~ince ramcntc empenhados em sa~ 

var as almas, de accõrdo com os p ictames de seu dcg:na. 

E' n psyohe nacional que o ensi.no deve .formar, o ambiel!lte mo raJ de idéas 

commu n , de s entimentos generalisados, ~lc co:nmu·nhã J de destino«, de deve1·es 

cguaes . 

•E pam isto os dou c<JCoihos rt evitar sfuo o sec taris:n ,J antLconfessional, avido 

de m ed idas de reprew:io, e a propaganda dos artigos p c liticos dos Sy!l(•btts . 

. Essa a missão, 'Pacificadora c se r e<na, da obra pedagogica da •}lepu.blica leiga . 

E o oi vidc, desses requisitos essenciacs co.nsti tu e, a me u ver, 0 mais g·ra v e de_ 

.feita d11. r eforma ultimamente editada. 

No ensino ccu.ndario, e.ltravou o surto da educaçãJ nacional, não peh 

incapacida.de elos elementos off iciaes, mas, desertando do. terre<nu da acçãO· ; pela 

atrophia elos gcrmens ele seu desenvolvimento, E(ltrega ndo aos interessCEJ confessio_ 

naes, som contraste, a for mação do carac<tcr 01ac1onal . G ra vitssi ma ri 'ltlponsa.bil L 

pade d•e que se não podcrâ. -eximir o governo ac.:tual, que ultrapamou, neste ponto 

tambem, a autorização por elle 1JrOprio sol·icitada ao Congresso Naci 01al . 

'Do enel:no pr imaria ll r efo rma não cogitou . ·E, entrctantt , de longa da.ta vL 

nha venceilora no Congres o a id'éa da <:ompetencia cu mulativa da União c dos 

Es ta dos no tocante a esse assumpto ; es tes, os E.~tados, agin~lo •para solve r o proble_ 

ma local do analphabct is-no; aq uella, a União, intervindo p:l.ra resguardar, f .: r ta

lecer, ma nter vibra01te, coheso e forte ee>sc pode roso factor ~la unidade nacio·nal. 

Em resumo os lineamentos j á traçadcs peJo \Legislativo quanto ao ensino su

peri O<r e ap roveitados na re formn. consti tuem a pn.r.tc mcl,hor desta. E são j usta

mente os po01tos onde o Ex cutivo v·iolou as opiniões notaria- elo Congnese>o que 

dão aso á mai~1 justificada cr itica cccntra a no va 1ei orga.nica. 

O SR. F'»RREIRA BRAGA - As poucas cowms boas da refo rma se encontravam 

na legislação an tcrtor. 

O S R. CALOGERAS - Os novos rumos traçapos por decreto para o en i01o !:C

cundario en fraquecera m oote, .:omo valor educativo e, prin cipal:nentc <:e>mo ;factor 

politico ela cchcsão 01 ac.ional. Finalmente emmudeceu o Governo s(}b rc o estagio 

basilar :<:lo ensino ~prilnario, regredinclo até do que jâ estava. conqu i~tado neBEle ber_ 

reno, on de se encontra o nó vi tal da .nacionalidape ob rigando assim o Co01gresso 

ás 'novas iniciativa.E:' .formuladas en1 projectos da actual. s são legislativa sobre a. 

difusão d cs meios preparatorios el o adito da j uventude â. vida intellectual . 

'Dcsfall cceu , portanto, nrcse transe em mão ~l o Governo a cauro da educaç~n 

<I ac ional . E dr.sfallcccu porque v iolado ficou o pens.cnento man !'fcst a no se in tlo 

Co ng resso . 

Esse clcsca€o prla lei, c se desejo de fugi r de obstaculos pMtos pr~n v. nta~" 

tia )l<tção, trad uzida no voto do ·P ;tr\HJ11ento, com o flto ele g cvermu sOmente se-
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gu.ndo a 0 p1n1ao propria, dictatorial mente, offerece duas faces dlstin ctas em sua 

desenvclução pratica: o empenho de obter .delegações inconstitucionace, ar ra·ncadas 

a. fraqueza do ·Lcgi !ativo em nome de não sei que argumootos clle ordem rpar tida . 

ria; 0 oi v ido elas restricções Iegaes •no decretar ae medidas oriu·nclas dessas mes

mas delegações. 
Foi a reforma do enBino, assim ccmo a r eforma lia j ustiça 'local, obtida pnr 

esse proce so. E, não -conrcnte com isso, foi al'ém a o•bra official e transpoz as 

barreiras que o Ccngresso !m.pu.z·era . 
.Do que ·foi .feito quanto a. primeira das medidas, a reforma do ensino, já !fa

laram diversos deputados, notadamente o meu j}isti.ncto am igo e companheiro .!le 

dletricto, o 1Sr. José IBonifacio, que, na ultima sessão legislativa, em dous nota 

bilisslmcs discursos, deixou c\Cidente ter sipo consciC<ltement<> espesi.n1hado o pensa

mento deste poder que constituímos, e que, por irrisão, a Constituição proclama in. 

dependente e egual ao Executh·o. 
O Sn. OC'IAVló !RoCHA - As aucto1·izações legislativas hão de con tinuar em. 

qurunto 0 Con.;rcsso .não quizer tn~balhar. V. Ex . está faze ndo um notabilíssimo 

piscurso; aqui, eetá ouvindo apenas meia d uzia de Deputados. Portanto o un lco 

r ecu rso que h a é esse, o das auctorizações. 

o SR. CALOGERAS - .Agradeço as expressões amaveie de V. Ex. e darei im

m ediata resposta á cb jecção .formulada . 

Em primeiro Jogar existia no seio da Commissão de ;Instrucção P ublica dl\ 

Camara, o anno passado, um projecto interessantissi·mo so.bre a reforma do e.nsino . 

Desprezado pelo Governo todo esse grande acervo de tra·ba,lho ·fei t o pelos dign r.s 

Deputados componentes dessa -commisSã.o e com collaboraçã.o da propr ia Camar.>., 

pediu, ao apagar ae luzes, o Govemo F('j}eral, :pelo mi:ni tro do In terior, uma au

ctorização, e~bre a qual peço licença ·para fwzcr min•has as palavras ·prommoidas 

no fim ela sessão do anno 1Jassado pelo Sr . •D epu.tado José Ban ifac lo, as quaes 

passo a lê r: «Ella su rgiu (referia. se o Sr. Deputado José IBonif.acio á reforma ~l o 

ensino), ella surgiu em consequencia de uma auctorização legislativa. To:da a gen 

te sabe as condições xcepcicnaes, m eli-ndrosas e anormaes em que fo i votada n. 

disposição, e sómoote os factos dOs 111timoo dias parlamentares do anno .pa&saJo 

(1910), ·impej}iTam que lhe flzessemos oppo<;:ição, combatendo-a ener.gi-ca e conven. 
cidamentc. 

'="os termos em Que s e achava formulada, tinha eu contrn ella fortes preven. 
çõe ; era completo o nosso dooaccõrdo, extrema a d!scordan cia . 

•Mas tivemo. de domi·nar todos esses sentimentos pela elcvapa p reoccu paçién 

de facilitar a votação e do·tação dcs m eios de que 0 Governo precisava '])ara a s u·ti 

missão de a·rrecadar a receita e fazer a despeza com oo vruriados ser viços da admi
nistração publica. 

Vê V . Ex. em que condições .foi ', votada essa reforma, ao apagar das luzes, 

quas i e><lb a am~aça dcs cnnhões nssestados para a cidade, e:n vi r.tuj}e dos m otins 

CfllP V. •Ex. CCClhece. Vê V. Ex. que no modo como foram inseridas no orçamento 

essas cl elcgnçõefl lnconstitucinnaes. nas meemas condições, no mesmo ambiente em 

LJUe f oram concccl ipa 1 se acharia u1na razão (não quer9 melindrar ni·ng·uem, nem 
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isto eeM. em meus hnUtos) , uma razão para todo governo escrupulooo cingir - se â 

risca lá letra estricta da au.to rização e nunca ultrnpa.ssacl-a. Porque de facto, ni-n 

g uem pócle n egar que tal voto tenha sido ar rancac}o em uma situação -revolucio

naria. 
IUM S'R. 'DEPUTAIDO - Perdão ; não foi uma votação arrancada -pela fo.rça. 

o SR. CALOGERAS - ·Estava o Cong·resso no seguinte dile:nma: ou acccitar sem 

modHicação cs orçamentos, quaes estava,m se:ndo oTgan i-sados e discutidos, a .trôxa 

·rh l>xe, sem annl ysar as 1ncd.ida5 - n1al immenso ou, mal ainda maior, investir 

o 'Poder Execu tivo ~a clic tadurn financeira. 

·Comprehcnde a Cnmara que em um caso destes n ão ha espí rito que hesite, que 

não prefira o menor desses dous g-randes males. N •c·ssa missão de políticos não é 

sempre fazer o tem ; é faz·er o ·mal menor para ;mpedir ·o mal maior. 

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO 

O Sr. Gume·rcindo Ribas (*) - Sr. Presidente, não ven'ho propria

mente fazer um piscurso, mas adduzlr algumas considerações referentes ao· re-

9,uerimento apresen.tad.0 .pelo Sr. Deputado ·Fen eira Braga, a respeito da refo.rmn 

do ensino, elaborada pelo eminente .Sr. :\'Linistro do Interior, nr. Rivadavia Cor

rêa, e decretada pelo Gover-no 1:la •Republicn.. 

Esse requeriment'J pede que seja ouvida a Commissão de Or nstituição e Jus

tiça sobre a const itucionalidade da ILei Ol'ganica em vi·gor. 

Embora seja novato nos t rabalhos parlamentares, en.tretn.·nto, com as co-mesi

nhas faculdad es de discern imento de qu e disponh o, se me afigura que o requeri

mento de V. Ex . é inadmissível , exonbita do >Regimento, porquanto vae ,faze r a 

Co:nmissão de Justiça manifesta r-se sobre uma questão inteiramente vencida. 

O .SR. FERRETR A BRAGA - V . Ex. acha que a - Lei Organica é lei? 

O SR. GUMERCINDO RmAs - Perfeitamen,te; acho que é uma lei originaria de 

uma a utorização do Congresso Nacio•nal e regu larmente elaborad a <! d ecretada pelo 

Poder Executivo. ' · \:· ""i~ ! 
O SR. ·FERREIRA •BRAGA - ®n tão., na opinião -ele V. Ex., não é o Con gresso ~ 

uni co pod e,- que t em competencia para •fazer as leis! 

O SR. GUMERCINDO RmAs - A min·ha opinião ·é ctue o C<Yngresso, ele accô rdo 

com a ·Constituição, é o co:npetente, ·em regra, para legislar sobre o ens ino su 

perio r ; e, si houve alguem qu e errasse' nesta questão, si houve a lgue!n que fugisse 

ao seu dever si h ouve a lguem que ali!')nasse suas a-ttl'i-buições constituciomacs, esse 
al.g-uem <fo i o Con·greeso. 

O Sa. CANDIDO MOTTA - 'Mas não podia fazer. 

0 •Sn. FERREIRA 'BRAGA - Era uma att ri bu içãp :privMlva. ___ , __ _ 
(* ) Di~cyr·so pr~ferldo n,a hora à'O expe!Jiente. 
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o ·SR. GUM'ERCINDO -RIBAs - ,si era privativo, C<YtnO o Congresso a alienou ? 

.Impl icitamente ootão VV. JDEx . .passa41.do um attest~>d•o de inepcia ao O()n . 

gr esso Nacional. 
Isto •é irrespondivel. qi oo nobres Deputados acham que se t rata de u m a M-

t ribuição 1Jrivativa do Congre<SSO, que não podia ser delegada, não se explica sin ão 

por inepcla o facto clRquel.Ja delega~ã;o. 

o .SR. CANDJDO MOTTA dá um aparte. 
10 .SR. GUMERCIN-DO RIBAS - Desta fó rma, repito, os <10'bres ·Depu tados pae-

sam .attestado de inepcia ao Congresso !Nacional. 

0 SR. FERREIRA B RAGA - V. Ex. dá licença para um a pa rte? 

O SR. GUMERCINDO RlBAS - •Para dous atJé. 

o Sn. FERREIRA BRAGA - A Lei Orga:niea ainda fere a Constituição ein cu t roo 

p c.ntos como, por exemplo, pela creação de cargQs pub11cos, ·pela <1oaçã!o :de pro. 

p r ios nac ionaes, pela e reação da taxa ·de of·requencia , etc. 

-o SR. GUMERCINDO HlBAS - V. Ex. está en tra ndo em detalhes, quando a 

propria lei creou os remedios necessarios para comtater os males que V. Ex . ata 

ca. O que V. Ex. devia fazer era apreecntar ·um pr()(jecto su bs ti tuindo a lei, e não 

vir fazer uma cri t ica pu ramente oe-gativieta. Só· se odest.róe aq ui.Jlo q ue se p!6j]e 

substitu ir. 
O •SR. FERREiRA 'BRAGA - Seria perder tempo . (TI·acOtln -se ot•m·os (l,jJal'tes . ) 

O SR. GUMERCINDO RIBAS -0 ·nobre 'D'epu·tada reque r que soja ouvida a Co:n . 

miseão de Constituição c Justiça? Vamos acl mitt ir, po r •hy•p ot hesc, .para a r g umen

tar, que a Com:niseão doésse •parecer favoravcl. Qual <:ri a o resulta.d o .praÇlco, 

que aconteceria? Continuaria e:n vigor a lei . O unico resultado ser ia ferir pessoal-

· m ente o :Sr. :c\iioietro do Interior, r nada mai, 

0 ·Sn. FONSECA HERMES - E a Camara. 

0 SR. GUMERCINDO RIBAS 

da maior ia. 

E a Camara, como bem aparteia o ill ustre lea:dcr 

UM SR. 'DEPU'rADo - ·Precisamos salvar a dign idade da Camara . 

O .SR. GuMERCINDo <RmAs - A Camara devia ter pen sa~ o antes . 

O .SR. FE>RREIRA BRAGA - A reforma do ensino resultou de um a emenda en. 

xc r tada á ul tima hora oa cauda dr. orçamen to do In terior, emenda que f l}i vo ta~a 

atab11.l hoadamente, .quando o nosso Regim ento nã.o per :nHtia a sua acce'i>tação . 

O SR. GUMERCINDO -RIBAs-Então a culpa foi ela propDia Cn mara . (A1w rtcs . ) 

O SR. PALMEIRA RIPPER - São eis p roprloo :.11inist r cs que fazem estas solici

tações ao Congreseo. 

O ·S'R. GuMERCINDO RIBAS - •E a Camara est!á l}brig·ada a .votar Lmpensapa 

men te taes solicitações? Si ha alguem que mereça censura. não é o ·S·r . Mln ietro 

do Interior, mas a Camara. IDntend 0 que o proceseo ·reparadór não deve consle: tir 

n est11. crit ica nega t ivist11.. ·Penso que andar iam mell10r os n obres Tiepu tad oo apre

s~ntando 'á coPsidemção ~la Camara um projccto r m su bst itu ição c1 a L ei Orgam ica . 

. A Yefol'!nn pôde l P-r e i'!'OS <lr clrlnlh e&, pócl(' nã J ser urua olJra perfeitn. 

proprio Sr. :11i<Jistro do ln tcrio~. ao decretai-a, na SU?- exposição ele motivos :~.c. 
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centuou per-feitamente que reformas :d eeta natureza, ao serem f eitas, j á prccisa111 

de refc r mas. 
•O SR. OSORIO - 'Em ·todo ooso, o que posso afifirmar é q·uc a reforma não é 

pcor do que aS O•Utras que até entãú an da ra:r, em vigor. 

o .SR. F ERREIRA BRAGA - Incomparavelmente peor. (A1>oia.d.os e nliu IJ1)oia_ 

dos.) 

o SR. FoNsECA HERMES - Esta reforma mereceu os ap:plaueos da op in ião na . 

cional e dos homens mo.1is competentes. 

o SR. CANDIDO MOTTA 

cional que se manifestaram? 

Quaes foram esses ho:ncns e qua-l ee a opioiãL nR-

.Q Sn. GUMERCINDO •RIBAS - E ll a mereceu os a:pplausos ~1e hom ns competen . 

tlseimos, como, por exe:n plo, ú Sr . Con:de de A f f ( nso Celso ... 

UM SR. DEPUTADO - Para e te, qua<nto peor, melhor. 

O SR. GUMERCINDO RJBAS - . . . e ó Dr. B razilio :Machad e, ex -di rector da 

Faculdade de Direito de .S. •Paulo . 

Si a r efo rma não produziu ai.nda os resulta:dos que teve em v i ta o seu autor, 

é que as proprias congregações ainda não ee compen etrara m do esplr it o dessa lei. 

O tSR. CANDJDO MOTTA - Por ser naturalmen te muito d itficil de appreh eod cr 

esse espírito ... 

O SR. GUMERCIN-DO •RJBAS - 7"a opinião àe V. Ex. 

O SR. CANDIDO •:MOTTA - Si toda€' as congregações a inda não consegu iram 

penetrar oo espí rito :da lri, é porq ue <OC t rat-a d•e um espírito mu ito nebuloso e d iL 

fiei! de se r apprehcndido . 

0 SR. GUMERCIN•DO RIBAS ~ã ,, é is to. São OS babitos de re tina, € o prc. 

conceito -que a in da domina nas con:;regaçã>es, rot ina e precooceito àc que não se 

libertam, e de cttiP tão cedo não €'C .!lbcrtarã·o. 

O SR. FERREIRA BRAGA ,_. E ·n nmter ia :de ensino, em materia. scieo tifica nã •J 

&e poden.l àcsprczar as lições do passado . 

0 SR. GUMERCJNIDO RIBAS - refor ma tlas·eia_ e no exemplo do p as€la d<>. 

tO n o1bre Deputado, com os seus apartes, n ã. ~ , permitte que eu <p ros iga no mo. 

desto discurso, nae cons';lcrações ciespretenciosas que o seu requerimea1fo me 

insp irou . 

Q ueria np ·~n a€ es tranhar o Jl roceJ i:n·en t ,;· de S. Ex . desejando qu~ seja ouvii!~o. 

n Commissã.o d e Constituição e Ju~tiça sob re matieria ve<ncida. sobre lei a respei to 

t1e c uja consti tuc iona lidade ... 

O SR. FERREIRA .BRAGA - Desej o que V. Ex. me <liga si está certo de qu~ a 

chamada L ei Org-a n ica ~ mesmo lei. 

-0 SR. Gu~iERCINIDO RmAs -V. Ex. ai nàa •está e:n duvida sobre isto? Vejo 

que o nobre 'Deputado t em razão: de <facto, Ira certas m a terias difficei; <]e ap _ 
prehender. 

O SR. FERRE IRA ·BRAGA - Tenho a m inha cop ·nião formada, mas est imaria s<t . 

bP I' qu'l.l ·~ ~ da Com missão de Co n.<titui~ão •e Justiç,, . 

O Sn. GúUERCil'.Do j:lrn.cs - Quero frizar be:n <lJJe, ~~ (11~1.lCI11 mer-ece nproch ~ 
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nesta que tão, não é 0 eminente .S r. ·Min'stro do Int!erior, cuja c~mpootura moral 

e politica . .. 
o sn. FERREIRA BRAGA - )<ão ata quei a com postura moral do S •· . M:n istro >l :· 

In terior. (Apoia,clos.) 

O SH. Fo~r~ECA 1-lF.Hr.tgs -- ft: cujn cnmpetenci a . . . 

o SR. GUMERCINDO RmAs - . . . c cuja competencia pod•e:-\1 s er vir de exem _ 

pio, de modelo a qualquer estadista . Ul!JO'iaclos.) 

O SR. PALMEJRA RIPPER - ,)<ão atacámos a pessoa do Sr. •o r. T..iva·Javia, a 

quem respeita-mos e de quem somo.; amigos particu-lares. (it;p·oicrcl.os.) 

o que se acha c:n jogo é uma qu cstãoo dout •·inar-ia, em que poderemos esta r 

do Indo m{Lo c VV. Exs. :do lado •bom; para ver' ficar isto, va mo~ àlscu t ir é v1e t 

quem tem razão . E 0 que que rcmcs, s~m r.volver no assu m pto qu~stão de pes

soas n c:n de •política; no '.emtanto a r{'(ereJ1Cia é sempre a ataques ao Sr. Dr . P. L 

vadavin., quando taee ataques não <!X is tem. 

0 .SR. GUMERCINDO RIBAS - . )<ão disse que tinha havi>lo afaqu~ ao Sr. 

Mi n'st ro. 

O .SR. P.\LMEJRA Rlr>PER - E' o que se diz a c a>la instante. 

O sn. PRESIDENTE ~ Attenção! Por esse .pr ocesso de dialogo, não é poss'i-vcl 

ao orador continua r a dese nvol ver suas consid·erações. 

O SR. Gu MERCJNDO R IBAS - Paccc que ain da não foi tanid >t >}e ·nossa Consti_ 

tuição a liJ:>e t·dadc de cad·a um àos Srs. Deputados emittir o seu poensa-m ento, c 

ct·cio que m as(•i ste o direito el e apreciar ft inclividua licl a de política el o Sr .. :.vr;_ 
nistro do I-nte rio1· . Os Sr". Depurados azedaranLSe sem motivo al.gum. 

O SR. PALMEIRA R rPPEH - Apenas Yarre mus a n cs&a testada; não se trata 

ele ctu tãJo pessoal nem política. 

O SR. GUMERCINDO RJBAS :\'ão disse que VV. J.!:x(• . tiv.cssem atacado. o Sr. 

:.VJinistro elo Intct·ior; apcna~ emi tti um !;iu izo p{'s<;oa l a r espeito clcll , c cl eclarci 

que, en1 rninha Otyinião o Sr·. •Dr . ,Riva·davia , pela sua con1postu ra ·n1oral . .. 

O SR. FERREIRA -BRAGA -Que nã.o foi posta em duvida. 

O SR. GuMERCJNIDO RmAs - .. . pela sua compostura política, pela sua orien _ 

tação verdad eiramente rel}Utlicana .. . 

O SR. FONSECA !HERMES - Pel•a s ua alta capacidadle . 

·O SR, GUMERCINDO RIBA·S - pela ,,ua alta capaetdadc,, se tem -L-:nposto ao 

re-speito do paiz, â.e ho.menagens :de toJo~ aquel1 15 que be n nprcciam os serVijo t,e:.: 

iloncstos da R epll'blica. (il •poia<los.) 

Continuando, Sr . Presiclentc, não •:e; si o n~qucrimento dt nob re Deputado 

j{L foi vobado . 

•UM SR. DE'PUTA'DO - )<ão foi . 

O SR. GuMERCJNDO !11BAS - Não foi. Pnis bem, meu intu ito era combate •· 

esse requeri mento, por julgaLo ~nanifestamente Lnopportunú. Jn te'11)J•OOr in; ~ sem 

alcance pratico algum . 

E, j á. que cr:.tou lHt tr·ibunn., V . F.;x. me totcrnrá que :1 L1~1uza a1nda Llt~pre 
truciosas cunsiuc ra çõcs, rc.<pisando o no t:)bi lLsimo cll,çurso profcrlclo ioontcm Jle§, 



- ' '77 ~ 

ta Casa, allâs perante um au clitorio reumido, ]:~.el o iJJustre Sr. IDr. Calogeras, cujo 

nome declino. rlat.a v~nia . 

Infeli21mente não tive a suprema honra >]c ouvir o d'lecurso de S. !Ex., por{jUe 

estava n•o momento occupado c om os trllJbaJ.nos d a Commlssão d.e Const ituição, •L e. 

gislação c Justiça; cheguei quan do S. Ex. perorava, aliás bri lhantemen te, como 

sempre. 

L I, porém, o dlecu rso ele 1S. Ex. com a attcnção que m e rtC'1em todas as· suas 

•producções, li o discurso no D ·iar io llo lCCing,·esso d e hoj.e ; -e S . Ex. m ·e 'J)ermLtti.r á. 

qu•e d isco rde, em pontos ess encirues, das a.ffirmativa.,. sustent adas por S. Ex. 

O nobre D eputado enum erou algumas das van tagens mais cui:ni.r.antes do p ro. 

jcc to e, d epoie, coo·rd enando suas ielléas, proseguiu diz·endo: 

·«Rena -é q ue, a par destas van ta.gens, -enfeiem a refQrma cincas 

gTosseiras, apontadas nos program.ma , e rros que, por não terem eMo 

emendados até agora, parece ·Que não cabe na alçada das congregações 

corrigi r. 

Pot· outro lado, a tc.ntativa de SU lJPri-mir, como fez o dtecreto d e 5 

de abril d 1911, por inter·proetação ministerial regalias inhercntes aos 

diplomas confe rid os pelos instituto não pa1·ece por 1emquanto .poder satis_ 

fa zer os intuiÇos elo seu autor. 

Os t ri bu.naoo, quer os ela Unià!o, quer os dos Estados, exigem rcs_ 

peito á.s antigas dispos ições de leis, ·não dlerogadas até hoje, c que um 

acto do Executivo, u!tra vires ela a:u torização legisla tiva, nã{) podia inva_ 

lidar - leis eeta · que lnstituLram os privi legios cuja -observancia o Ju _ 

diciario impõe .» 

E' sobre ·es te ponto qule cu desejava acld·uzir ligeiras considerações, tendentes 

a dissuadir o e-r.ro em que (lata ve>•ia, •S. Ex. il!lcor.reu. 

•o nobre Deputado attribuiu a garan tia >]os •privilegioe doR -diplQmas ã.s leis 

ordinarias; é o que 15{) in•fere da •proposiçà!Q suetlent:acla .por .S. Ex.: <C]]].xistem 

l-eis ·ordinarias g-arantindo as rcga,l!ias e os privil egias in1herentes aos diplon1as aca _ 

demicos. :Mas , eu direi quP S. Ex. parte d·E: uma prem1ssa •fa.Jsa. 

)[ão são as leie ordi narias que .garantem o-> pnviH~gios e regalias il1herentcs 

aos diplomas. Si existem ess>ts lei , e lias são manifeetam ente contrarias á. CDnsti . 

tuiçã-o e, ·por consegu inte, são leis nu.llas que não pódem eer applicadas, não d•e _ 

vem seLo. 

0 SR. FERREIRA IBRAGA - 0 •juiz clc~-sa iO CQ'nsNtudonali>]ade é o Poder .Exe_ 

çutivo? 

O SR. -Gu~11')RCIN[)O RIBAS - O juiz da lnconstitucionaJ.idadle não ~ só o Exe_ 

cut.lvo: somos todos nóe . 

SR. FoNsECA HERMES - E' a in te l l'i~enc ia da Constituição, a lei .por exceL 

.J•encia que atoliu 1Js privilegi as. 

O SR. GUMERClNDO RIBAS - E :n termos es>pressos, insop:hism!l'veis, a ConstL 

tuição gnrnntc a plena libcrel Mle prof issional. E' um po tulado qule não pôde $•r 
(J.i,;cutido, a m en o., <J UC ec queira 1:\ll~lLr mã.o ele flOP!l isma d1-c<lo .p~·e p[L raclo, 
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o SR. FERtlEIRA BRAGA - Então não ha lei que rcc is ta . Desp.e que o Podct 

E xecutivo a j ulgue inconstitucional, qualquer lei se rá doe ro·:rana. 

o SR. G trMERCtNDO RIBAS - o Pode r Executivo, ao contra rio, r e. peitou a 

Constitu ição . o :.\1 in ist ro do I<1tcl"ior nada mais fez do quoe r eco•nhcçer ·e procl a . 

mar um princõpio conmgrado na on tituição pa Re<publiCa - a ampla liberda de 

p rofissional. 

v. Ex . a rgum e.nra com os j ulga dos dos tr Lbu<1 acs . De facto, o .Su pr emo T rL 

bu nal Federal c·11 mais de ;:t m accórdão se tem manifes tado contra o princip ie, pa 

.Jib;erdaàe profis<>ional . . :\'i nguem mais do .que ·eu venera , aca ta e r espet ta. o Egre. 

g io .Supremo T ribu nal da Repu•blica, que 1é 1!1eBte regi men, o suprem o h•ermeneuta 

da ·Constituição, a viva voz da Constitu iÇão, co rn o dizem os ·escri ptor e.s nor te. 

a:ne ricanos . :\-Ia ; feto não qt:ler d izer que o Suprem o Tribunal não possa erra r, 

rão •possa divorciar.se ela verda:de da Co111stitu ição. -:<c te caso (a1JCWtcs) o Sup re. 

mo Tribunal, contra riando as mai<J comcE:•: nhas regras de inte rp retação, conclui u 

con Ira a -verdade CCI11Sti tucion ai . 

O Sn. N ocANOR oo ::\"ASCIMENTO - Dan~lo julgamentos p ura moente tenden . 

ciosos. 

O SR. GUMERCIN•DO RIBAS -Eu podle l'i a at€ prova r a Y. E x . com a.e palav ras 

de um dos m<:mbros :nais ores·peitav is do ·Supr<:mo Tribunal que no julgamento ~la 

questão <lc Jibcrda~c prof!ss ional o Tribunal se te m afastado dos mais comcsinhos 

principias àa 1.1 rmeneutica constitucioG1al . 

'Di?. o em inente Sr . Amaro Cavalcanti no seu livro Rcgi.men F' eckr at i'IJO, en tL 

merando as r~ras que devem ser ol:tservadas nos casos ne duvi~a sobne qualque r 

texto ccnstituc-ion"<l.l: «As palavras da Constituição devem ser tomadas no seu sen _ 

tido naturnl e commu:n: os termos ~ao artes ou sc:Oencias na sua signifi ca ção t e. 

chnica. ::\'o ca.~o de amvbi.[flticla.cle a Constituição deve se r exami nada i! o seu todo, 

afim de acha r.sc a verda~leiira intel!igoocia ela parte •em questão, devendo a 

inberpreta.ção 6er ta:l, q ue u·espeite o vigor c a enicacia de topo o inst r umento, e 

não €>Cria para leva·nta r con•flict{) entre as apartes do mes:no . O objecto p-rincipal 

da ;.,ter pretação deverá ser o de •haormonizar as disposições cons-titucionaes 

uma€• com as ou tra<;;. Entmtanto,, (aqui cha:mo a attcnção do nobre Deputado), 

qttanclo a Oon-st ituição fal!cl em lingna.gem ciant co·m •·et erenc-ia a ttma ma;teria 

11m·ticnim·. o· T1'ibtma-l não terr• o c!irmto elo cLa1· ás pa!a V?·a.s tt'~~'a. sign ifica-ção cU.J _ 
Jco·ent e f'Ob .pretexto de que a inter-pretação loittcral pôde parecer i-ncongruen-te com 

outras partes do instrumento, relativas a outros objcctcs. n 

Esta é uma ·regra sustentada por u;n d{)S cml111entcs. mem bros elo Sup remo Tri _ 
bu nla Fedoeral . 

O SR. 'FERREIRA BHAGA - V. Ex. me ~lirá: no mecanism o constit~ c ion a l dn. 

R~pub lica qual é o poder .coiDpetcntc, e--m ultloma instnncia, rpara ju lgar s i as :de

clsõeo elo PoclLr J udiciario são cer tas ou errad•as? 

O Sn. Gu~tERClNDO RmAs - Todos n61', Acho qnc o Poder J u~!ciar i o n:l.o é 

u~1 poJe r infallivcl. · P6Je errar. 
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Nós temos, .eu sei, a obrigação de resp~itar as suas sente.nçae em cspecie. 

(Apar·tes.) 

o SR. DoMINGos MASCARENH AS - Tanto é falliveJ que reforma as suae sen. 

t~nç:as . ( Aparr.e~ . ) 

O .Sn. GUMERCINDO RIBAS - So1:>1'e a m esma materia existem â.S vezes cinco c 

seis accórdãoe diffewntoo. Nós :elevemos respeitar c aca.tar em cs.pecie as decisões 

:elo Supremo Tribtl<lal . .Sobre o casos jul.gaàos e !las fazem lei eu trc as partes; nem 

os poderes publicas pod m •pôr em duvida os accórdãos do Supremo, nem a Ca:nara 

pôde, d•e qualquer modo, invali;dar essas decisões; isto não quer dizer, porl'lm , que 

estejamos privados do direito :ele a.p ,·cc!ar os seus j·ul g,~doo .. (A1Ja.r·tes.) 

O SR. FEUREIRA BHAGA - De modo que, quan -o a sentença não está :ele a c. 

côrd:o com a Constituição, 1nós .não a respeitamos; agora, si o Cong:-t=ssô tran sfere 

á Secretaria do Interior a suas obrigaçõe conc;.•t itu cionaes, nós d·evcmos roo. 

peita r ?! 

0 SR. GUMERCINDO RIBAS - V. Ex . l:cm mostra qu~ não é ju 1ista ; si fôra 

ju•rista, V. ·Ex. não m •e ccmtravira com este aparte. 

:\1eu poosamento foi tão clal'O, tão cvid·ente que nãJO deixou duvid as a res . 

peito. 

:!l:u sust n tei esta thiese ... 

O SR. FERRETBA BRAGA - Eu J)enswva que as attribuiçõe privativas não eram 

:elelegaveis. ( 'l'r·ocanLse oitt1·os o.pm·tes.) 

O SR. GuMERCINcOO RIBAS >--' Eu sustentava, S r . Presi-dente, qwe os accó r. 

dãos do Supre:no Tribunal Federa} devem ser respeitados ·integralmente, ew .es. 

IJ•'C ia, noe cr.~os so·boo os quacs oellc profei:e se<ntenças. 

O SR. FERR8IBA BRAGA-A ccórdão dec larando que a del ga.ção fci ta pelo Con . 

gresso ao Executivo é nulla perante a Con tituiçãQ? 

O SR. GuMERCINDO RIBAS - Sã.o está em d iscussão laste assumpto. Sou de 

oJ'Iinià<> que u (;e>ngreeso nií.o deve d legar attr.IJbuiç.ões que lhe Bão IH'ivat',·a.s, m!\s, 

uma vez que delegou da fórnm por que o [l~z. o Congrcs o deve conforma.r.se com 

~sse seu acto. (A7J(Wtes.) 

O nobre Doputa.do nã.o pennitte si quer que eu coordtene me u , pensamento. 

NeSt'Ua condições aban donarei a trbbLH1a em prazo breve si,- ·porvecltura, continuar 

Drivado de ex lien;ar o meu pcn.samento c V. Ex-. virá á tribuna si quizer . 

O SR. PRESIDENTE - At tJenção! Peço a.cs rs. Deputad-os que não in te l'l·orrw&m 

o ora~l or . 

0 •S R. GUMERCIN-DO RIBAS -Estava iiizendo que O Su.premo Tribunal Fledei·al. 

cujos julgamen tos merecem o maior 1•aspeito, nwsa qu•estão de liberdade profls . 

slonal, se tinha de:;,..ia<lo da ver:dade constitucional. 

!Suas decisões a esse roopeioo ão evide<nl'amcnte contrarias · a 13 esp írito da. 

Constitu içãQ e tão clara é a disposiçã o da Constituição, ao assegurar a Ji.bcrda:de 

profissio<1al, que só lfunça.rudo edbre ella a •penumbra <lo soph isma se pôde chegar 

ll uma conclusão concra.ria á lib'er da.de all uài;da.. 
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Diz ella: "E' gn ,·a nlido o livr<: cxcrciciu de qualquer prof issão moral. intellc . 

C!tual, industrial . » 

As palavras <Sá.ú õingelas, eão s imp~es, não se presta:n a signi.fi cados d iCf€. 

rentes. Quando a Cvnstitu ição estabclec~ -um ~lireito e quer rest ri-n,g il . o, sempre 

0 faz de um modo c:<.p i'e&>O: e asslm é que " 0 § do art. 72, estabelece: «0 d ireito 

cle propriedade ma.nte:d . se em roda sua plenitu~l e, salvo a desap ropr 'ação po r ne . 

'!essidad·e ou utilidade putHca , m•ediantc in~l_emnizaç.ão pr~v i a>> . .Si quando gara n. 

te um direito, quer re.s tri n-giLo, o faz c1n te rm os exprC!:i oe: con1o de:noostrarel ; H.O 

escul•pi r, entrietanto, v JJOstulado da J.ibei·pade profissional, não faz I'estr icção ai. 

guma, e Isso prova que a disposição é absoluta. 

O SR. FERREIRA IBRAGA - E' ab olu·ta? 

O Si!. GUMERC!NJJO RIBAS E' a·bsolutn. Outra restricção. Tratando de !L 

berdade de pensameni:o, d iz n Constituição em seu art . 72 § 12 : «E:n qunlqu·er 

assumpto é livre n man~restaçiLo ;de peneamento pela imprensa ou pela tl'ibuna, 

se:n dependencia de ó~nsura,, rcspo.nd e<1do ca:da um pelos abusos que comm etter, 

•IOS ca.;;oo e pela fôrma qUie a lei determinar . Não ê per.mitt-ido o a nonymato. >> 

Está ahi, por tan to, r;onsignada [.le modo cla ro a restricção. 

Sr. .Presidente, tm'lla necess idade cl€ abusar ainda da attcnção bcnevola d~t 

Carnal-a, continuardo 11at:; cosi:deraçõee despr~tenci osas 'QUe mt· ~ugg~l'iu o_ à igcurso 

notavel do , r. D~putado por :.Vli~as Geraes; mas o tempo urge, e nest" morr.en to. 

sou .solicitado por um collega .para ceder. lhe a lguns insta<lt'as do Expediente, afim 

de que el!e po€l'3a e:n·lttir cons id erações sob1·e o assumpto f.l e que vae trata r. 

Nã.o pusso c':laixar de prestar a esse cc l! ega a attcnç·ão que elle me solicita. 

E , por isso, àou por t~rminadas as minthas COOlGide raçõe..':i. ?or occasião da dJecus_ 

são ~lo orçamento elo Interi or si •fôr necessario, ainda tentarei ,·es-po., :Je r ao -nob re 

DepUIJ'<tdo por ::\ii.nas ~ a c. .nobre Deputado por S. P aulo . (M114to bem ; m t;i tc, bem 

O ornd.o•· é cn•n1J-rimentaclo. ) 

O Sr. Osorio (•) - Sr. PreS'ldente, a propoeito do pro.iccto em discussão, 

fixando a despcRa .do •Yllin·i•s tcrio ão Inter ior pnl'a 0 exe rciclo ele 1913, os )Ilustres 

rr:presentantes de S . 'Paulo •e j;]c MinHs, cujos nomee dech10 com prazer o Srs. 

Drs. Flerrelrn .Braga e PandM. Calogera·s, estend·eram.se em la rgas cons idcracõee 

sobre a L ei Organica do Ensino .Superior e Fu-n~1amen tal na Hepublica a que se 

refere o decreto n. .·6•59, de 5 de abi'il de 1911. 

Não é, S r . Priaslclente, sem conet rangi :nento c1u e venho revlicar a esses dis. 

tincto.s ~ollegas, cu ja auto ridade m{)ru! é rcspe ita;da .nesta Camara . 

'l'rata.se, poi'ém, de assumpto ela ma-ior r elcvancia, que deve JJrêOccupar todos 

aque;les que, como •eu, teem u:na parcclla de reeponsa'l:tllidade n a causa publica 
embora tninimn. 

ReJeve.me a Cama·ra a ousadia de entrar no debatt>,, pois tem reconheço a ·.,., !_ 

nha poo'ção elo mais h umilde rep rc~•e<1tRnte da Nação. (Ncío apo;actos, J 

(•) Dl€1C1)s.!'áo elo pro;.~ct.ú de or~~mento d r, In te rior. 
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Qual era, Sr. Presi:dente. a ~i t uação do t'n. ino s cunJar'cl e ouperior mantldo 

pela União aM a época em que foi decreta~la a actual L ei Organica elo J.<;nsino'i 

iEra a do m!l'is co:npleto i:l ' screJito. (ApoiacLo-~ . ) 

O ensino publico h·avia desddo fJ nuti~ qclf po·Jia d.c.,cer. 

Isto c. tá nn o•pinião 01acional c peJ'<'Icrá o tempft ' oofcl!'(;;<> qucrr. pr~t~l'J:P r 

demonstra I' o contrario. (A7JOiaiCLo.<.) 

Q SR . FREIRE DE CARVAL.HO - Qua11t0 üú b11-~ino S\.tp~rio~· PCÇ;O 11 C' rd.:l,) ~aJ ·a 

protestar. 

O SR. OsoaiO - Não a·nimar_.me_hin. a positivaruma asserção de tal na tu reza 

s·i não pudesse cornprovaLa com o juizo elos mestre~ e baseaL a em documentos 

of.ficiaee. 

'T enh{) · lem mão o ul-timo relatorio do actunl M-inistro do Jon'lc:·ior, Dr . -RivL 

davia CoDrêa, npresentando a esta Ca:ria ra o anno passado, 001~le col•hl as informa_ 

ções que vou lê.r, as quaes traduz.em a situação de decadencia a que tinhtt a. ~ ti:L 

g·id-o a instrucção em noesa Patr·ia. 

O SR. NtCANOR no ::-<'ASCI•MElNTO ~ Quan>to á ccunda ria dou testlemunho que 

os equ iparad{)S eram o que havia :de peior . 

0 SR. FONSECA HERIMEIS - Hla.via até a venda ele exa mffi. 

O ISR. FERREIRA BRAGA - Desejava saber s·.i! a refor-ma conseguiu o mara,·! . 

lhoso neeulta,clo de corritgir sem el hante situ!l!ção. I (Alpa••te~.) 

O SR. OSORIO - Amalysarei a reforma, {)ppor-tuna,mente, em todcs os seus 

-pontos, cer to de que 'he i de levar á convicção da camara os bon" rcsultaflo.• que 

de lia eão de lesp·erar. 

( Trocam_se U1JCI!'Ies m~tre o Sr. FmTeir·a Braga e •cL·wm·S!os De2Yntf.T![los, et7JOian _ 

eLo o ora elo•·.) 

O Sr.. OsoRIO - Peço aos ~Hgnos collegas que commigo .manteem a m.esma con _ 

.formtdadc de •vistas, , que evitem ooses apa1·too _d,ia•logos, porque estou prepamclo 

para, SJe:n difficulclad~. r e-sponder ã.s objecçces fo-rmuJa~as . 

« . .• Illustre M·in 'st-ro de Estado, .em J·elatori-o a poucos annoe a.prcsentado ao 

tPresider1te da Republica, escreveu : «0 ensino dhego u no Brazil .a um >tal esta:<]o 

dJe wnarchia e de cJ.escr.eJito que, ou faz _se n sua reforma radica1 ou p referível 

eerã aboli Lo de vez.» 

« .•. Como diei>e o illustre organizador do ~ngresso :de Instrucçãl) Secundn-ria 

reunido e m S . . Paulo, duas ·preoccupaçõcs sõ •e>Oistiam - a dos paee que1·endo qwe 

seus filhos completassem o curso eccuncl al'io no :nenor espaço de tempo .poss lv.el 

c a dos g·y mnasios na ambição mercanti~ estaibelecendo-sc as duas fOI'"'ulas: aBa _ 

chatel quanto anbes; •clilnheiro quanto mais.» 

O Sn. FERREIRA IBRAGA - Isso poderia mostmr a necessidade da refor:na, feL 

~a ·pelo pod•er competente. 

O ·Sn. OsoaiO - H~ü de roopon~er a lesse ponto do ·poder competente. Por 

em 'l_uanto, .'!laciencia. Es t{)u .fazendo o hi storiO{) da questão. Não poseo a•ban àonar 

a meu pla:Io, 



O illu~rre organizador elo Congresso de Instrucção .Secundaria reun ido ~m ::ião 

Paulo . . I 
UM Sn. DEPUTADO - J oão i:'IIontelro. 
o SR. OSORIO - .. . é o autor dessas palavra•s quie dã:o a me~ida da desruora _ 

lização a que havia c-hegado o ensino sccundario. 
o SR. FERRElRA BRAGA - .Est;:na rei .:.aber, ·r p:•to, como a refo r mn prod uziu o 

milagroso cffeito :de acabar -con1 eSS•9 C~S tadú de cuusas. 
o SR. Osomo - Já disse que em occasião opportuna apreoiar.ei a rcF"rrnn. 

seus efll'e i tos. 
0 SR. FERREIRA BRAGA- E;' ponto capital. 
o sn. Osoiuo - 'N.ão me é poss1vel começar por ahi; tenho tr>lçaclo o plano 

de mell d'lscurso e dclle não devo me afasta·r. 
P 1·imeiramente prec iso salientar qual a si tuação do oosillo a•té o JílO•n:.~ nto da 

actual reforma, p01·que quero evidenciar que es ta se impl:mha; ~epois, atorda!'el 

RS demai questões, tratarei dos ~ri·nci'plo·s 'flella adoptaclos. 

<<Ha set.e annos passados illustre ·di:rector do Exterll'lato do Gymnasio ::-<acionai 

faz ia seus os seguin-tes conceiüOS (.l e T1otavel ese r iptor: •«E' manifesta a •banca;·ota 

elo ensino eecull'lda~lo. :\fada se sa•be; sa•bo_se que nada se sabe, mas, -tod·o se r si _ 

gna tn -c o a·nti.go rru.uerrão das classes, dos concuT.sos, do& e-xa.ncs, recmneça to _ 

~os os annos. 'En•tre os paes, oe m•3Stres ~ os o1<>cipulos dir _se_hia exóetir um 

compr.omisso taci·to de considerar eetes annos de ensino seCUlndario c<Jomo um te.n _ 

po de antemão perdldo e nàu convir p·eTd~Lo <'he outro mo.do . » 

No relatorio do Ministerio elo Interi'Dr de 190•5 j á se lia: «10 proceBJso elo ·nosso 

rnsi·no está feito. ::\'ã'O ha fugir ~eanbe da luc idez dos factos a !legados, da evL 

dencia elas provae eX<hi.b·i<das, do clamor Ulniooll'lo e crcsc;ente que ele um ext re:n " 

a outro da R publica se .faz f•enUr. Nenhuma illUJSão é anais permittida, salvo 

para aquelles que, r espirando nptlmismo, viv~m alheios ao meio, cégos, surdos, 

insenslvPie âs impressões qu~ os cercam, ou então para os qwe O'bseca:clos por um 

anal entcndi·do ·intrresse, não querem pertu.rbar essa itua~ão propicia d•e lassL 

dão e facilidad es, a qual per:nitte ao alumno fazer em pouco tempo 1e sem o mL 

nlmo esforço exames succes,;,lvos, para a·lcançar o• cobiçado d'iploma. O ensino se_ 

cundanio está a :cle,appanecer entre nós, si é que ait'!da existe.» 

O SR. JOSÉ •BoNJFACIO - Nuij']ca se con-testou isso. 

O SR. Osoaro - Pet'feitmen te; mas é con"'eniente firmar essas verdades . 

DepO'iJs d•e regÍ'straLas, escreve o Dr. Rivadavia ·Corrêa em seu citado re _ 

latorlo: 

«.Si em 190·5 o processo do Cll'!sd•no estava .feito e era 0 c1ue nas linhas acima 

se des1lnha, mais n egras, mais tristes e mais ve rgoll'!hooas, posso dizer, eram ns 

côres que elle a•presentava ao encenar_se o anno :&e 1·9·10. » 

«0 ensino s·ecunoario •tinha d{!flapparecioo de v~z. afogado 1em uma onda im _ 

mcnea. de mercantilismo, em um desen·freadq e ~labolico 8 teep·le_ohas-e para chegar 

no .poste do vencedor - n scola superior - IC:n que se em.penhavam, acotevellan_ 

do _se, os dlrectores de collegios, os professores, os paes e o;; alumnoe; «bacha l'el , 

(jl uan ~o an tfS ; dln:hei r o, q uantó m nJe. » 
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«A expla.ração merc:until do ·~naino secun da rio im·ad iu tão funclame n·tc as con . 

soiencias de todo o mundo, que a este Minis•terio vei u, como a cousa mais ·inn Q!!ente 

e natu ral, um peclido cl• eq ui·para~ã.o d•e colle!l'io, instr uido com um contracto de 

«soci~ade mercantil cons tituída ;para o fim d e ex·plorar o commerci:o de ensino.» 

O r elator gera l do Congre&•o doe !1t1s trucçã.o Secundar ia, qwe e:n S. Pau~o s·e 

r euniu em fevereirO deste anoo, nas observações com que Pt'eced•eu o relatorio dos 

~rrubalh{)f.l do Congresso, escreveu : 

«V ê. se no precedente wesu mo das sessões que em todcs os tra.balhoo ~o Con . 

g resso, <Iescl>e o <Iiscurso inau.gural d<> D.r. Engenio Egas a ré a oração off.idal do 

Dr. Flo t·ianno de Britto, houve u ma nota d omina·nte, a ~a denunc ia do torpe mer . 

can t iHsmo introduozi.do n o cnsi:no pelo rcgi:men da equipaTação. H avia muito que 

as quaexae eram .geraes entre os educad-ores serios ; mas, o prum eiro •b rado doe a lar. 

ma partiu :de collegios ;particulares d•e S. P au·! o, que lu ta va:m com desvantagem 

conrra a concurrencia dos ·estabelecimentos ven rues . » 

.Eis a sHuação r eal a que ti<lha chega,do entne nós o ensino secundaria q ue, 

:desvirtuado <:la sua .nobre miEGã.o de pre.para.r os individu·os para -a J-uta prof-i . 

cua ·no seio :da soci>eda,de, fo i transfonmado em mera escada paTa a asoençã.o â.s 

escolas su•peri<>res, a cuiM poTtas, as€>im mc.smo, chegavam os cand idatos sem o 

menor .preparo, mas munidos dos c•e r ti ficados ele exa,mcs ou da carta d~ bacharel 

em 1ettras, fl.dqui ridos em e-studo, s em esforço, nc.s--e mercantilismo vergonhoso 

em que a inconscilencia dos •pa·e.s oo r1'ia pa rel·has com a ganancia dos m es t res. 

~ m mesmo a perma.nencia ·nos co llogios d e~n.sino secundaria, durante oe ~wnos 

negulamen•ta r es para o estudo s eriado das 1na teria s que co.ns t-ituem o cu-r,so, -era uma 

reaUdadc, e não o era, porqu~ o a1umno, po:dendo fazer e'xame de ad•uissão a 

qua lquer anno • . não cstat11d.o ob ri gado a com1eçar pelo primeiro afirn de seguir a 

seriação natural do ensúno apresentava . se ao instituto d<> qual pretendia um t L 

tul<> para penetrar ·nas escolas s uperiores, Tlequercndo admissão a um anno quaL 

quer, muitas vezes o u.Jti:n o, e a!)ós um exame de form ali da;des, em que marc havam 

d.e harmooia os dese jos do exami·nan:do e os interesses dos exa·mLna<Ioo·es, ti111ha in . 

gresso no col Legl<> e dahi a um a n.no ou dous ee :ava habiHta.do a emprehenüer a 

con quista da carta de doutor ou de bacharel. 

«Por isso, os ca os escandalosos de com:Pletanem o cu r so fun:damental -meninos 

de 13 e 12 arLnos e abé m esm{) de 11 ; d~ ra pazes neprovados e:n um collegúo, apre. 

sentar~m .se no outro, fazerem exame de ad•missã.o e serem matr-iculad os e:n anno 

superior. 

«Tu:do qua111to de -brilha·nte ·havia existido em outr-os tempos nos grandes coL 

l•egios (!e ensioo p rimal'io e secu·ndado, tinh~ deeapparecido, estava morto; os boos 

e co!l-Bclenciosos prof-essores -fo ram postos á margem, ou porque os seus es cn;'pu _ 

loo eram incompativeis com a a·ncia C'éga do -paes e d-os alumnos, ou porque pa ra 

esse simulacro de •estu·do , em· que o unlico objec·ti•vo era . a conquista do passapor te 

pa ra as escolas sperioree, não hav.ia necessid ade ~1e professores provectos e dig nos 

bas ta·ndo o r ebu talh o a preço barato, &e que a maior 'Pa·•·te das congregações 

gym;naslaes se compunha. » 
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Chamo a attencão da Camara paru os trechos acima, do o~·elalorlo do Sr. Dr. 

nistru do Jntc: :o;·, .::.uffic.iu1tc 1 fil'H nt~c::; ~al'rm o grande descre:dito e.n qUie se acha. 

va o enf'i:lU, pe."indo HcPilÇ" panl Ó<'Stacar o seguinte toplco: 
«A ~xploração mercantil do cnsiflo sccun.iario }nvadiu tão fun!lamente a. 

consciencias de tod-o o mundo, que a etc Ministcrio veio, cQmo a cousa mais iono_ 

centc ~ natural, um pedi<lo de cqujparação j;]c colle.gio istruldo com um contracto 

d<! sociedade mercafltil constitui da para o fim de explorar o commercio {lc ensin o. 

O SR. FERREIRA BRAGA - Affit'rno que .os protestos hoje são muito maiot>es. 

O Sn. OSORIO - :-lão é possh·el. Lá c hegarei. 

:\las, s into a <lesneceS3"i~ade. de in isttr na demon tração do grão d~ desmo_ 

ralização a que attin.g.ira o ncino sccunda•rio, mormete <lepoi.; elo aparte, j;]o illus_ 

bre representante 'de Minas, S r. <D r . JoSé BoniCacio, que confessou eo'Sa c1 ploravel 

situação. 

O SR. FERREIRA •BRAGA- E depois da reforma? A &ltuaç.ão a.gg·ravou_ee. 

O SR. Po.EGO :\iliDEIROS - ~las •esse ootajlo ode co usas melhorou com a reforma? 

O SR. OsoRlO - :\io.;trurci a situação do ensi-no dcpo:s ela lei organica; mas 

desde jâ direi: mcllhoro•u cs<.~a ituação, poi .peor do que estava não é possível 

encontrar_se actuRlmen•be. Attcndam _me os 'horuradns collcgas : apreciarei oppor _ 

·t~rnamente n. actual reforma em seus puntos ca·r{leacs . 

O SR . .REGO ~ElROs - A no..;a questão não é o pasead.o, ê o .presente. 

O SR. Osomo - Co:no assi•m? P reciso primcimm•ente destruir esse passado, 

que pelos s eue rnaleticios determinou a actual reforma. (A1uwtes.) 

!Homem de boa fé, V. Ex. (dirigincV:> _se cw S1·. Rego llied.ei?'OB) inbelligente 

como é, V. •Ex., con1o Os <!Ollegas divergentes, ha. ii e chegar á conclusão de que 

a actual lei organica do ensino cOCltêm pricipios salutares, obed-ece a uma oricta_ 

ção superJor. (Apoia<los.) 

O SR. FERREIRA BRAGA - Hn. de oor um .pouco difficil V . Ex. me convencer. 

O SR. Osonto - .Provada a . decadencia, a j;]esmoralização, e descred1to do en. 

~;ino aecu,ndario, vejamos ~ estado j;]o ensill/0 supei'ior até o decreto de 5 de abril 

.de 191.1, sentindo eu a auc;;eno'a do ·nobre De.putaj;]o Sr. Freire de Carvalho, que 

me hon-rou com um seu aparte ... 

O Sn. · I!~REIRE DE CARVALHO (on.tranlio) - :\Tão me achava na bancada. Aqui 
.c.stou. 

O Sn. Osomo - Estimo a sua presença. 

N'o citRdo relatorlo, o Sr. Dr. RivadRvia Corrêa •escrew: 

a:\1as, o .descred1to não Rttlngia sOmente o ensino secuodario; os cursos au . 

periotes -esta vnm tambem contaminaj;]os do mesmo 'l.o-inw e soffviam as cOollSequen. 
elas da dccac.'eClcia daquel le . 

«As escolas superiores eram toonailas de a&""'Ulto por uma multidão d-e inca. 

pazee que, absolutamente, pela falta di! preparo .fu n.damentà'l, não estavam em 

condlcões de, co:n prove1to, frequentar os seus cursos. 

·<O que ahi fica não é exaggero : é o que está na coneclencla de todo o mundo 

e que ·tom sido :reP'ctido, pelos collllp~entee, mHhares de ve~ils e em t(l1il0'5 Ol! tons . 
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Ago ra mesn1o, no dit3C urso co~11 que inaugurou ns ·essõcs do Cong reE.t.So de In5b·u 

.ccwo Secundaria, .disse o ~eu illustre orga,ni.sador: 
«Que a lnstrucção "-•ecundaria, em ·nosso paiz, . está desacr1editn~la, é infeliz _ 

mente um facto pos itivo. Oo3 ba.cha,!·eia em sciencins e •let tras, em ,grande .nu:ne ro, 

rtão possuJem o preparo jndispensavel para . v·en>eer o.s .primei·rOs annos doo cursos 

em que se matriculam . Ha calouros de .D ireito que desconhecem completamente o 

la rim ·e escreV!em o portuguz como crianças d•e grupo esco•la·r; rapazes que E>e 

di·ri,gem âs escolas f;l e engen haria são obrigados a ·repetir o curso de math<>,mati_ 

cas, por ser quasi nullo o seu pr-eparo ·nos pl'i:-n1eiros elementos da arithmetlca, 

da algebra e da gcometr•la; can didatos aos cursos mecli>eos que mal sabem o que 

seja a p hys ica e a chimica. Se os noSE•os governos pi'ecisamem, repentinamente, 

de uma centena de rapazes que ·fa!lem ou escrevam,. r egularn1ertte o foranc'ez , o 

allem.ão ou o inglez, .não os encoontrarifllm. B a teriam J·n·utilmen te á .porta .d•oa 

gymnasioos. 
Ha annos, vieram_me recQ:n moo~lad os doos r&pazes, bacharele em lettras, que 

iam •cursar a Academia ;}e Dit~eioto. P rocuraram-me. Disse-lhes cu: «Façam .o 

requerimento da matri.>e ula, rcfc rindo _sc aos dOCumentos que junto . apresen•tarem. 

Um dell•ee perguntou ao outro: <<d•Qcumento ·é co:n um m ou com dous? E o outro: 

tratando _ee ~le documento particular lê co-n um só, mas, s i fôr documento PU!bHco 

é com dou~» . 

Não foi, por~m, só a tfalta do p reparo fundam ental que contribuiu para a 

decadencia ·do ·ooshno superior. Fora m tambem o gran de, o lextraor.di·naTio nu;nero 

~e alumnos que :se matriculavam, a indlsci:p.I:na que reinava entre os -es tudMltes, 

o élJeEanimo doa profoesso roo e da · d ir-ecções das esco·las que não encontrava:-n no 

Governo, semp1·e prompto a a.ttender, contra as clispol'lções ex,p .essas das leüs, a 

todao a s fantasias f;los estudantes, o upoi.c> moral '8 material de qu·e cat'ecram para 

o ~esempenho de sua alta missiLo. Si no cu rso f Ulilda:n1emta l 'l'l ão se est'u•dava, muL 
to m enos si o .faziâ .n·a · escolas sup:erior'e , ()nde a un ica p reoccu.pação ·era de fa 

zer COrre r O tempo· 0 mais depTesSa 'J)O'SSÍVCJ COm O menos de ma teria pada; <da•hl 

as coostantes grélves, aa paredoes pa ra onãJo ir;e:n rus aulas, as férias extra·orcllna_ 

rias, mil couo> ns, eJmJ im, q ue r ed uziam o período lec t ivo a a lgo de inf1nitamente 

•r.id.lcu•Lo. Siuwa de -exemplo a Faculda de j'le oMeclidna desta Capital, onde , ainda o 

anno p&Eosado, com muito mais de dous mil a lumnos matri cul ados, as aulas aope _ 

>fi as se estenderam pelo -espaço d'8 dous mezes. 

<úQue p~liam aprertder esees moÇos em dQus •m ezes, em uma escola se::n espaço, 

sem salas, sem la'boratork s q ue tivesoom a precisa capaci-dade •pa.ra conter esse 

avultad'hss imo •numero de estudantes? 

Era, pois, uma triste "erdade a que estava na consclencia de toda a gente, 

que o ooeino mePJco, outr'Qra tão briiha,nte, havia desapparecido de en.trP. n.õs; 

o a'l'llll-D inteiro, &fóra as paredes dos est-ud antes, era consumido em exrumes e con_ 

CllllõOS, ao ponto da giria .popular passar a de:nooninar a nossa gloriosa Eooola de 

Medicl'l'la de - ·Facu~dade dos oe::<ames. 

<Em fim , Sr. Presklooúe, conclu·e o Sr. Moin1stro .do l!nterior no .refe rido re _ 

latot'lo - o et'lslno fundamental e superior estavam no Brazll no 111!\.Í.S !ntolerjlv.el 



des:crcd•ito e uma grita immrn ··a. Be 1·evantavn por toda a Repu.blica contra. o :dN.: _ 

calabro que, nnn'qui.llanclo a inrelligencia· da mocida:de-, '""'ata va tts espe:raOJ çaA' .' éia 

""·prairiá.. e n.tncaçan:t mcsn1o ~:eu futuro. 

«:\'este ·assumpto ni·o hav:a :d·uas opbniões dive rgent€s: todos conheciam 

·C'ôm. i.nfirJtv a,1a rio~ :" · tr:stc r~a ll da·de e a·nciavam por algun1a causa qu1e visse 

afnsta.r de vez um :mal .qu·e nos a vil ta v a 1e nos s er ia fu nesto." 

- · (Tr ocam. se U1JC•rtes. Pansc,.) 

O SR. Osomo (conti»!l!tmvrl.o) ~ .Podia co.ntinuar &•se estad·o d1e couS>I.~ ? 

.-\bsolutamwtc não. 
l!i'ta. preciso, urgenb.: l ina diavcl, pôr utn para:deiro a. esBa si tuação cleplorfL 

bll issima. . ( f ljJOial10s. ) 

Ind'icaclo para a Prcsiclcn·cia ela Rep~blca, teleito Ch efe da X ação, o Sr. Mare. 

,.cha.i' Hermes da Fcnsccn, ao organ izar sua platafor:na politica, .nifo 'pod'ia csqu<'!. 

c.~r a momco~osa .quet.•tão :do ensino publico. 

S·impli's dda·dão, cile<fle é! e famHia, a .S. Ex . não escapava a posição tristis . 

s:n1i:t ela i•nstrucção no ·Braz.U. 

tS. Ex. sentia a necessidade de umn. revi1são radiCal •no ~'5Y8tC~ma adopta:do, sob 

·Pena de co:npromctbe r_e c cada vez mais n 'I1066a cultura . 

}\..ssim, S. Ex. em s 3u manifesto ioaugural a 1.5 -ele novctnbro a·e 191 0 :d irigido 

ê. ::-<açã·o, occupando. sc da onatcr:a, esboçou o plano den t ro elo qual parecia dever 

~tfectua r . se a rcfoTma. 

Foram estas as bases d•entro das quaes .pauecia ao :'11arcchal l]ever o Congre:o. 

ao ·resolver o pro,blcma : 

a) au·tono:nia do c.n;ú1o secunclario, liberta·ndo . o da condição SUibalt er.na de 

méro prcpara<torio do <!nsino superior •e tor.nan~lo . o emi·n•en tcmoo.te p ratico, afim de 

. . formar ·hom ens capazes .para todas as exigencias ela viela social, ~o mesmo te;npo 

.que aptos, caso o quei·ram, para seg uir oo curso-3 espec:aes 1e superiores. 

b) cr/jaç:"í:; C:e p~·ogram·mas que d·esenvolvam a int-eHige.neia da j uv t'n tucl c <! 

.não qu ~ a a•nl-quiUem ·por •um·a sob recJ 11ga d·e estudos ·exaggerada•mente inutll 

il?t!es .rnociva f!UC' :11·.oveitosa; 

c) Liberdade ·Pl-ena do en·sino .no s entido de qual·q'l!er .indiv·id uo ou associação 

poder fundar ·e-scolas C{J.m <>s me-smos d ireitos e re.ga,lias -d<J.s of.~ici aes; 

d) .exigencia do exame de a&mlssão para o ingresso nos cursos supc;·io res; 

e) liobendoad<; d<l organização <los prog.r-ammas dos •clll'Sos s u•periores; 

f) creaçJão de 'llm professorado .interessado .no me~horam&~to do ens1rw; 

g l compl<!ta ,),ib;e:dade elo enstlmo, em •ger.al, sob ·fiscal•il<aç-ão co.nv.enien te, 

( l Sa, F·ERREIRA BRAGA - A a u tonomia concecl'iida pe-la ~·eforma ·ê i-n,teira

mente musoria. 

O SR. OSORIO - Não apoLado. Mostrarei que a .autonomia coruccdida aos t:rurtl

tmto.s de erus ln o é tão completa quamto pe-rl11'ittiram a auto t•ização elo CoJ~~gresso 

e o texto da tConstltUlção <le 24 d<! feverei ro. · 

O Sr. ·Presidente ·da tRepub! ica 'll'ã.o t i-nlha em v i·sta invadir a tt;·!bu·ições do 

C<Jngl'&oo. 
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grave ques tão , 
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São estas ;as palavras do ~cu ma,Jl'ifesfo: 

c<J':mquanto o Poclel' !Legis la tivo não clecl'ctar a rcfoL•ma <!.O ensino secuncla::lo 

c do s uperior, o meu Govcr·no fa.rá cumprir •rigor~ament~ o a~tua! Cod!go s r rn 

vacill açõcs e srm conclcsce nd cncias ele qua lquE'r espec ic.u 

<E a;:;sim cum priu . 

.Escreve o Sr. Dr. R'ivadavia Corrêa •. ~1inistro do Interior, em seu relatori9 

de 2'5 el e abril de 1911 , j'â. m enc ionado: 

«'Nomeado Minist ro do Interior, dei fi el c i nteiro cum prim ento á .valavra e ao 

pensam en to de V. Ex . e duramte os quatro e n1·Cio mezes em que esteve ~n'> 

v igor o •Cod igo de 1901 , f<Yi elle oum•tH'ido l'eii-güosamcnte, abolido ·o regtmi:m de 

excepção 'e de sol uções cfit•macla.s .em ·P.receden tcs cont,·arios aus dispositivos le

g~es. 'Bem ~>abc V . .Ex. qu a.n to eS<fo·rço tive de desenvo lve r pam resistir ·ás cori:. 

tlnua.~ e r cltel'adrus solicitações de estu d(tntes, e, cousa admlravel , mu·itas vezes 

a mparados pelos tprop1•ios d irectol'es das scolas, 'Para ccxnce.;;são de favores c ontra

rios, em a·bsoluto, ao esplrito e •á lettra e>epressa da lei. » 

!Não QHl'l.lve, con&egui.nt€1men te, o menor des respeito ao Codig-o e tn vigor; e l.!o 

!oi executado <c omo nunca, sem vacilações e •sem conclescendencias de ql\laLquer 

espeoie». 

·Mas, .a ,,efo·rma do Codigo de 1901 se lnn punha. 

E m ple111a 1\l nidade de vf<;tas com o Gove ,·no, s-ciente <Le seu l}tOgra mma po,

litico e de adm·in.i st raç<ã<o, o Congresso =-<·adon.al, .compen·etrado ela .tmprescLndlvel 

nec~sida.<J c, da u r~encla da rcvL~,ão •clcs.;;e IC'{)(lli-go, pela lei n . 2. 3•56, el e 31 de 

deze1111bro de 1910, concedeu ao •Presid ntc ela cRepubJ•úca autorização para refo r

mar a f,ns t l'ucção .su.pet ·io~· e secunda ria lllnntida pclü 'Ucnião, se>b ba ses clcter mi

na clas. 

F'ica o ,poJel' Execu tivo a utorizado : 

A J•eformar a lmst l'u.cção supe ••ior e s0cuncla t·ia mantida pela Un iã o, ilancl<-, 

SQ\l convenle·nt·e J'is"&llz9ç<ão, s~m pr!YH E> gio d e; qual·cpu~r cspeclc : 

Aos instit u tos de ens ino super io;·: 

a ) personaJ.id,a dc i 'ur id·ica e compctencin para adm•hüstrar os seus .patrimo

n1os, lançar taxn.s de m atri1crula c cl cx n~m·C' , ·e a11 ais emolum entoa por diplomas 

c cerilidões, · u .rrecad~w do todas as qu·a•n tias para provimecn to de sua economia, não 

poclen d.o tambem M m .amm uenc ia do Govc"no Federal alienar b ens; 

b ) complet:l libel'cladc na o1·ga nização dos program.mas d o-~ l'especUvos <C Ursos , 

nas con diçõea de matricula, e:xi·g ind o o cxa~n1 e de ·ad ini ssão para 10 i·ngresso .em 

seus cursos , no r egimen de ex.am es e d isc l·plina escolar. 

·Ao~ insilitut.os de ens ino S{!Cundario : 

a ) a facui'cladc conf cl'id-.. peht lettra a. antc~ l or aos ins t itutos de ens ino su

petior: 

b ) ao S('U cn~i no u.m cara cter pratico, libertllndo-o da conc1lção subalterna 

ele c 11r., o prepa ,.,, tor io <lo cn~JhH> ,; uperi.ol': 
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~) ~utonomla em sua dtscLpl.lna. 

T.aes os termoa da a utorização !egi-s la tiY.a, 'lU~ constitue o cava.llo de bata!Jha 

co.ntra -a :úei l()r!"llnica dn 'Elnsi-n-o , 1a-1·guida de i11constiuucio-naJ, e p-ortanto, nÚUa ... 

.Delegando <D.o lPoder <Executivo a attrib-uiçãio de legislar sobre a mate:ria, .teve 

~- -Congresso Naci.onal em vista a urgencia da 1"eforma <C10 -codl:go d e !Ensino de 1901. 

o <Congr-esso con-hece per-feitamente 1a ma~cha lenta que os l}rojectos teem em 

seu seio, por m-aJs insLgm•ifli cante.s q ue s-ejam, pr:i.J, cipalmen te a. delo-n-ga com <CJ'UO 

s<ã,o trata-d-os os projectos ref-erentes â. -instrucção. 

Haôa exemplo a- -refo.nma 'Tiavao·-es de Lyra, q ue, afi<nal, c1€'])ois de u1-av-eo· vi-n

ll'a do nesta Ca.ma·ra, .morreu <10 IS·enado ... 

10 'SR, ·PALMElRA RIPPER - Entllio o oul·p.ado •é O Senado. (A.p türtes.) 

10 SR. lNABuco DE G-ouvÊJA - O •Congress-o jâ. co.nheeia vet,feitamente o mod·o 

de pensar 1do IS<r. Minis tro do I nterior, -q ue e.ra cal6ad9 -no m all'if-eato do Sr. •Pre

s idente da Repu-bLica, e veiu a.o encont~·o delle. 

,O 'SR. OsoRro - O ·Cou1gresso que ab riu mão dessa rua preroga.tiva teve mo

tivo.s pa:ra Isso. 

E' uma conpora.ção -formada de hom-ens -d·e bom ·senso; pelo menos deve se 

suppõr que os il1omens que -occu-pam cadeir-as n1esta. Ca.mara, - ·representan tes do 

povo •ou de partid-os, não são uns lnconscjentes. (Apoiooos. ) 

!Não de-legarjam att~'ibuic;;ões de r;ua alçada s i ·n<ão j'lllga,s-s-em neccssario faz-el-o, 

e dentro -da~ :nonmas con-st·ltucri-on.aes ... -

0 SR. FERREIRA. IBRAGA - P-rivativas . 

O Sn. /PA.IJMEJRA IRIPPER - Então reconhece que houva. violação d-a <Co.nsti
tu-ição? 

O Sa. Osoruo - :Não senhor. 

O Oong;resso .pondera,ndo na ur-genda de r-eforma,r o ensino secundur1o e 

SU<pe~·ior da Republica, em s ibuação -de verd,adeLro descalrubro ... 

O SR. <NAnuco DE GouvtJA - E coU1,hecen-do -o penSillmento do Poder (Ex ecutivo. 

O Sn. üsoRro >-- . .. <l por ou·h·o -lado, reéon.hec.endo qu.e d·iscuUr em seu s·elo 

ques·tà•O -de -tal ma.g.nitude .~eria protella-r a solução do p~o.blema , de accôrclo com 

os \antecedentes, deu -a a-cfcrida a'lltoriz-ação ao <P.ode;: Executivo . .. 

IÜ 'SR. FERREIRA 13RAGA d·á um -a-parte. 

IUM Sn. DEPUTADO - O que é f.arcto é qÚe o Co-ng resso clelcgou a attrvbulç1'lo. 
;;\essa oceasiãó é Q~l€ se devc.ria dis-cutir o ca-so ' 

O 1SR. PALMEIRA RrPPER - A au torizaçâlo fo i votada eon-tr>t a mossa opin<ião. 

O SR. OSORIO - ... deu a -refel'ida autorização ao Poder Executivo mediante 
bases oortas c detemninad·a·s. 

_,b .SR. NABUOQ DE Gouvl'1JA - Nós pr ecisámo;; os termos em que a TC:for-mfa 
devia ter sid-o ·feita. 

O S!-1,. ~Lo~s- !>A <CUNHA - . Devo declarar que houve uma delegnç%o i.ncons-ti
!·ucio.nal. ·E' mlinha opinião in êliv·idual. Nã·o sou pa rtidlat·iü de delcg·aç.ões, mas 

~-~t0 \1 CC)1lvencic)o de qu•) muitas vez-es dc~ ta~ di-'" U Spõ~~ h a yicl~B 119 ;se \o d<\ ·C<;· 



mar.a _.niLo nasce luz nenhuma, •porque a verd·ade é que da dlsc ue,;;ã,o nem sem.pre 

nasce a luz . 

O SR. OsoRro - !Não s e tt·ata. de uma s Lmples autot' ização d:tda ao .P ode r· 

Executivo. 

-o 1Çrul@resso estnbel~ceu "S bases dentro das quaes deveria o Governo effe

ctun~· •a .reforma do ·ens~no pwblico. 

O SR. FERREIRA BRAGA - V . Ex. me pod·e rta mostrar ma;; bases a utoriza

Ção pa·ra creaçiLo de ca.rg.oo pubUicos e J}a!·a Q Governo fazer doação de ·proprtos 

naclonaes? 

O 'SR. -OsORIO - .Lií. ~heg:a rei. D emons trM'el que não excedeu o Governo úS 

tei'lno.s da autorização. 

>O IOon,gL'tlSSo Nacional .não s e J.iun~bou a uma s im p les autot'ização, d etermLnou 

as bases capitaes. 

0 SR. !BUENO DE ·ANDRADA - L egk;lou. 

O ISR. OsoRro - IPe nfe itamente . .Leglislou. Esbabeleceu os principias .baslcos. · 

O SR. FERREIRA BRAGA - ·Mas, rv. Ex. sabe que es·tas ·áutorizações não são 

a.dmittidas. 

O SR. Osoruo - Sem duvida ; es;;as autoL'izações sã<J inconven-ien·t es . 

Sou >eon tra o l)l'incipio das delegações •legislativas, uma d;~s rau as q·ue mais 

desmor.ãlizaram QS pat'lamentOSI aa mo.narrCJhlia. 

:Outra d everia ser a conducta do Congres.so r cpubl·iocàno. (Apoiados. ) 

Essas delega.ções, aJtém de inconvenient es, d p1·ecla-m, am.nullam o ICong.;,esso, 

que por tal f(~rma ·firma a sua •in.ercla, a <:~ua in•Cl3tpa.câd·ade, laVl'a, emflm, a sua 

con-dern.naçã.o. ( Apoiaclos.) 

tMa lllãQ po&<; o j·u]Jgla,r inconst>ituoio.na l a Lei Organica do Ensino vigente, 

feita vo.r de1Bgação Jegisl·ativa , m ed ialllte •bases não ex cedidas. 

Esse systema de delegaç_ÕejS 'ha d-e ter Jogar emquanto o Cong.resso ·fugir aos 

seus devene-s . ( Al~O ·iados. Apwrtes ;,ntmTc·nvpemL .o O>'Codo•·. ) 

O iJloustre D eputado tpor . ,s. IP•aulo, Sr. Dr. F et,rei·r.a BL'a g a, julga in,cons•ti-. 

t ucional :a citada lei ·organica, por 111ão ·have r ·sido oelabo,rada ~nteg~a lmente pelo, 

Cong resso; ent·e ncl e qu e d eve se volta r a o r eg.imiC n a nterior, do Oodigo de 1901 , até 

que o · Co.ng re;:-~o legi s le integra lmen t e sobre ,, matc:,ia como Jo11c cumpre . 

Não -é assLm? 

'Ü SR. FERREIRA BRAGA - IPer.feitam ente . 

O SR. OSORIO - Mas, s i e u disse r q ue o Cod igo de E nsJ.no d e 1r9 01, tambem 

f oi ela·borad-o peLo Execu t>ivo, nas m esmas co.ndtições q.u e a actual lei org:anica? 

oO SR. J osE' BoNIFAcro - ~Ias est e facto jus ti.fica~·ia ess·e out'ro? (T•·ocam-se 

a jJ CWf es.) 

O SR. Osoaro - ·-<\ reforma el e e ns•ino ·a nterior foi e labO·rada pelo Dr . Epitacio 

Pessoa , iVLinis tro do Inter ior no Govct' n.o Oa.mpos Sa l'le.s, mediante bases, taJ como 

a refor ma a.ebun.l , bases pr-efLxaclas pelo C on g•resso. 

O Dr . E pi ta cio é u.m ju nista, •hoje M·i.nis tro do Sup~·emo Tribunal Federal, 

m inisti·o ele um prcs id<mtc c1e cu ltura juri clica, com o era o D r. Cam.pos ·Strllea, 
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não i·~i·a fh,mar um codigo de clllSino se Incidisse a1o V>Lcüo d-a in·constitucionn

Jld·adc. , . 
.Demais. €\'õsa ;·efO'rma ele 190·1, perd urou a!Jé a dccretaQão <la . actual, foi o 

Cooigo d e IDnsi.no d•a Rcpublica durante todo csse per}oclo de tempo, e nunca 

clcspe rt<>u essa g nita de i·llegalidade; poTque ago·ra essa g rita c o•n tra a L ei Orga

n.ica do IDnsino vigente, confec"i.onada n as an esuna.s condiç;ões? (.AjJOi.cu:los). 

Con-segu•intemcn·:oe, s i qYrevaleces.s·e o criter.io oo noht•e Dep<Uta<lo po;· S . Paulo, 

de declarar-se lnconstituciona·l c portanto .nuna a act"Ua! lei do ensino, pemmne

ce:•ia m o-~ com tuclo Ul·O mesmo reg1i men de H!ega l\d.ad e, porque voltaria a vigorar 

o ·Codigo de 190'1, a tê que o c~mgresso o reform asse, decretasse o llOVO Oodogo ; 

f lc!l·l'ill!.."llOS, porta.nto, na aneEma s ituação, opor.qu e o oCo:iligo de EnsiiJO de 1901 foi 

.feito n·as mesmas condiÇ}ões que a vigen te L ei l()nganica.. (.A,JJoiados.) 

I() s.n. JosE! BONIFACIO - 'E•m cauda d·e or<,;.am-ento podta se l eg1bsla.r a xes

peito? ·E' a questão. 

O !SR. Bu<mo DE AlNDRAIDA - J'arece q·ue, si não se podia em um cas.o, não 

se podia tambem no outro. 

O SR. JosE' /BoNIFA<.:ro 

•bati a re.fonma ,po;c esse lado. 

Ali'â.s que ro que fique registrado qu e nu.nca ce>m-

O SR. OsoRIO - Attencla a ca.mara para o aparte do digno D epu·lado po:r Mi

nas Geraes, S•r. J osé Bónifacio, :uma das ·f igu·ra,; de mais cl·es t aq ue d est a Casa: 

Jl!Unca c·ombateu a t~fo·rma ·pe>r incons~ituoc.i.o,nal. 

S.r . Pre.siÇiente, ·O .meio de substi tu ir a refotm .a actual e organiza~· um pro

jecto e .apresootal-o . .. 

IÜ SR. !FERREIRA BnAGA V. !Ex. sabe que si eu ·ap·r esen tar um ·p·roj ecto de 

mova 1-efo~ma, ser:!. r ej eitado, f.a z·en'cl·o~·e .quest ão fechada, politlca, de Sllla r ejel 

ç'ão. (C!l1Jartes.) 

O •S R. Osoruo - Nã.o se t rata <le .quesotão política. P.ara desbuir o q:u·e :a.hi 

está, só uma nov·a reforma, porque o e nsl•no a1ão pôd·e fiica< s-em uma 1-et que o re
g u1c. 

Tenho pez,ar d e divergir do .nobre Deputado c a migo. 

•Po cl·erã. atoê parecc.r uma ousadia querer cJoisoutir com S. Ex . , emin ent e mes-

tre, s ob•·e Qll.ateria em q'l.le sou um inexperi<:'nte. (Nã·o ·a1JOiaLlos.) 

O SR. •BuENO DE ANDRADA :_ Quem tem ra zã.o, tem coragem. 

o SR. IÜSORIO - Rc]J ito: oach.o as d•elegaçõe.s legisl•at ivas in conven ien t e's . 

>Como Deputado ã. ·n~sembléa do., r epresentantes do meu E st ado, o R io Grande 

do Sul, semp-re m amJ.f·estei-'!11C con bra·rio a €oSSas delegações, onas, no caso presente, 

nos termos em que ,foi feita a delegação leg-islativa pa ra " illlx=tivo decretar ia 

refo~ma do ensi.no, n·ã·o posso consid·crar in·c·o•nstitulcJonal escsa •·eforma . 

Nft.O SO'U um jur1sta, sou a penl(ls, como t oda a gente, um bacharel ·fo rmado. 
rtusn.) 

O Sn. JosE' IBON II'A CIO - Inle!ligcnlc, cstuilioso. 

I) ."n. OSORIO - Ob rigado ;t V. Ex. 
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IQ SR. FLORES DA OUNHA - Não é a primeira v~z que o <Cangresso a,g·e <leste 

modo. (Apoi.ad,Os.) Quoro me referir a um caso recent•hssimo, mai-s grave, feito 

para a o·epressã.o do ~ontraband{) <no Rlio G<ra.nde do 'rui, qu~. por u.ma arutorização 

concedida na ·cauda do orçru=nto, .o .Ml<nist~o ela Fazenda (não me l~mbra bt>m 

qual foi) cstrubeleceu q.ue os encarreg.ooos da repressão do contraba,ndo p<Xliam 

da-r busca.s ;:Iom i ciliares sem fórma nem fJg u.ra de pr.ocesso. 

O SR. JOSE' BONIFACro - E' incO'lhs tituc1onal. 

O Sn. OCTAvro ROCHA - Reformou o di!reito de propriedade. 

•0 ,SR. FLORES DA CUNHA - AJpaiado. 

O SR. !PRESIDENTE - L embo·o ao nobre Det>utado que a q1ora está a .termlnar. 

O &R. Osonro - Sciente, vo u concl•uir, Sr. Preuidente, d~L\:ando para a pro-

xLma ses~·o •as considerações que almda tenho a fazN, pal·Udas embora. (Não 

0·1JOirulos.) 

O .SR. JosE' BONIFACIO - V. Ex . o fez com muito bril;ho, embora eu ólS const 

elcrasse improcedentes. 

O Sn. Osonro - .'>11tes, pot•ém, ele sentar-me quero deter-me ·por um m0011ento 

na explicação do adver.bio 1wit·ati . .,..,.,t~nte ern~regad{) no a.r·t. 31 da noss·a Gonsti

tulçao Federa I. 

Terei assim, respondido 'âs objecções foPm uladas n~ta Casa. relativas á Ln

constituc ionali:da.dc da Lei Orgam•ica de Ensino. 

!Com effeito, pelo art. 34 da Constitwição Federal <N>nnpete .priva.tiv.anncntil 

ao Co.ngresso <NacloThll.l legisuar sobre o ensino secu'ndario e s•uperior da iRepubltca . 

.SE)m autotidade para doutl·imoa.r, i.nvocat-ei o insLgne João Ba.r·bal·h o, em cujos 

co rumentat•ios ·á Carta. -GonstitUJC!i·onal s~ ~ncontra o •bom sentil(]o em que fo i em

pregado o adverbio .priva.tiva.m·ente. 

«J'â se tendo dito .no :a.rt. 16 que o Podet• .L~ls·I ativo é con1'cr.tdo ao ·Con

!S'resso com a samcçãoO do Presiden•te da. Rcpublioa, é bem de ver que o «1lr ivativa

mwte» oo art. 3·1 em qu·e se enumeram ·as attli·b'Uições desse pode;:, dev·e t e r 

sido runpr<lgado arr1u com outra intenção quoe n•ão a de e.· ~l uoit· o <Presjdente . E 

ainda <isso se !faz certo obs·ervando-.s-e que as attrlbuições pelo a""t. 48 confe ri.dat;; ao 

·Prcslden·tc · dà. 'Reopublica •lambem são enumeradas uob a •m esma clausul·a «·Jl'riva

tivam e11ten, e entretanto varias dellas são exercidas sem e. cJ.usivismo, mas wntes 

com a collabo;·ação ou sob approvação ou p·roposta. de outro.s poderes, taes como 

as de declaração doe guerra., d e estado de sit io, cl·e f.azer tratado~, d e .nomear cet·.tos 

-runccionaei o~ . . nas quacs i·ntcrVercn1 l'es·pectiv il nl!ente o ~congresso € o Stupre-nio Tri

buhal Fed eral (artigos citados ns. 7, 8, 11, 12 e 1-5 , combinados com o at"t. 34, 

ns. 11, 12 •e 21.) 

«Que poderes quiz a .Constituição excJou ir, empregando aquelle adver·bio, quan

do brata quer dos do Congrcs<30 (at1:. ·34), q.uer dos elo Ex{)c.utivo (art. 48)? ~ão 

pode>m sct· outros s in·ão os .pojcres estad·u.acs. Quiz dizer , emp<'eganclo taa ~> 

pre~são, que os ta • .:, umiP'tOs t"nu merados nos dous citados n.rtig·o.s ~ão de compctenw 

eia elo.~ pod e:·es da J)niáo, :;r.m ncllc.~ aclmittiT-Se a int~ rfcrcncia elos pod eres lo-
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caes, F,o! b m€.9mo .pnnsnmento ·elo art . 62 cm.quanto .â, compet~ncJ.a j.uclloial da 

U n ião p rohibindo a ·in tervenÇão el<a.s justiças estad.uJJes.» 

IOomo se v.eri<fioa, esse a'dverbio - 1J'l'iV·&f~va,m<mte >---' mão é symomymo a~ e x 

c1us1va.men te; é emprega,do C<fm outr<f penswmento q ue nã.o o el e ex cluir ó PodeT· 

E x ecu.tlvo . 

Assim tem · entemelido o Go,ngresso Nacional. 

C lt>vrei autro facto que comprova min1ha affirmativa . 

.MediJJnte a u torização ·constamte <do art. 3°, n . ILI, da lei d o Congr.esso nu

me~o 2. 315i3, de 131 de dez€mbro de 1910, o Pode r Ex.ecuVivo pelo decreto m. 9.2-6·3, 

de , 28 de d ezemln-o de 1911 elaborou e deor.etou a a ctua l ·reforma jludiclarâa do 

Districto Federal. 

:Pe rgunto: é iJJ.constitucio.nal essa 1-eforma? 

'IDlla .foi .f€ita nas me-smas condiçõe.s da tLei O.rga,nica. do ·Ensino, velo P01'ler 

IExec!Jtivo, d~en tro de bases vrefix.a.das pelo Gong1~sso . 

Os ~orgiíos da j ustiça local a ClUIDP I'em .Ln teio·amontc, e o Sup remo T ri-bu-nal toma 

co.n hec~mento doo; ·recursos ,interpostos, ele accô1rdo oom essa l€i . 

. .. ã o se C'Uv'e a a;rgu igão de 1ncomstitucionaHdade c<fntra a actu·al r eform a 

judicia,r ia, recebida com appla usos, mo emtanto, ellia foi decretada exa·otament~ nas 

m esmas condições da actua l L ei Org~niJca do E .nsino. (ApoiJ(Jj(hos . ) 

· Alind a JJ.a uma objecção formulada .peLo 110bre Dep,utado poi· Minas, S r . J osé 

B an ifa;cio, 1'epetida p elo d igno u·el>·r esen tante ~de ·Minas , Su . <Oaloge ras, que m erece 

s·er respondid-a . 

Diss;Jram S1S. EIExs. que a L ei drg.amica do Ens Lno s.wr,giu ·em ·consequen

cia de u m·a autor.ização ·leg,islativa dada em 1910 , em condições excep (li o.naes panca 

o ,paiz, que se vi a a braços com u.ma si tuação revolucion.a.I'Í.'l.; ~ftcando a Oarrn a r a 

impedida de faz·er ·oppo.s,ição a essa autoriloação sob pena ele fica r o GOV(ll'li<O sem 

<a necessari~a J.ei de me ws .. , . 

-Surgiu em consequenClia d e :uma autorizaÇiàJo a•·mncacla pela .força ... 

O SR. ,J ,osE' BON1FAcro - Não d.is;se que d'oi anane ada . Disse que fo.i vo tad a 

em condições excepcionaes. 

'0 SR. Osonro - . . . arrruncada .pela fo,rÇa da-s· cincu m ;,1:a,ncias . 

Sr. IPresiden·te, em 1'900, o Brasil achava-se C'll1 é poca ·normal. D i;:igia os à~s 

t inos da Repu-bliea o Sr. Dr. Calll'pos Sall(ls. !Pois bem. O 'Con·g>r i)SSo autorizava 

ao IPoder Execu·tivo, mediante bases, a elabo:·a r w n novo cod igo d·c en.si01o. T >li 

qual como em 191<f. 

·Não s e arg.u.mente, ,portant , qu e o Cong1·cs.,o, d elog.amelo em 1;91·0 ao Ppder 

.E.'<ecu bivo a attribuição de r eformJJr o ensino, consoan,te as l''Cgras est a:l:teleci éLas, 

o f(lz coacto, constram<gido. 

O Oongresso agi'U de accôrdo com os precedentes, muito pond eradame n te, 

tanto que determinou as base.;; d~en tro das qu aes cJ.ev~·ia ter logar a refc·r>da r e

forma. ( Apo-ic~.cVos.) 

0 R. 'CARLOS MAXIM ILIANO d.â, um a pn rtc. 

ÇJ SR. O~m.HO - rerfeitam cn tç. 



E1·a o que eu tLnha a dizer, por 1hoj~, S•r . Presi-dente . 

·P6d·e s er que ten1ha a:ffoimnado oher·esia.s, ex.p>licaveis pelo meu pouco preparo 

j ur.ic1ico. (Não Cb]JoLacLos. ) :vta.s, ili erro nas e piniões exre::madas, erro em ·boa com

.paroh.ia ~ 

Agt:a•deço a V. Ex. e a Caruara a attcnção que me foi dispensada, pedi.ndo 

a v. Ex. q•ue une reserve a .palavra opama a proxwua sossão, aJ'Lru de concl'llir este 

discurso. ( ill1?tito b(}IIL ; muito bem. O ora·clm· é cwnllp i ''"''~EI:ltta.clc·.) 

O !SR. ·PRlilSIDENTE - V. Ex. ficará !.ns~ri1rto opa ra fa.I la :· pela segunda vez 

na pr.ox ima sess'ãoo. 

SESSÃO D-E 16 DE AJGOSTO 

O Sr. Gumercindo Ribas (*) - T entarei r ecaop.ltu lar, Sr. Pr·eslde.nte, 

oas breves con. iderações q.ue adduzi na ;;essã.o de a·nte•hontem, e que fui forçado 

a interromper opara ceder a .palavra a 'IJJn coll'ega d.l.stincto, q'IJ·e me havia sollcitado 

essa attenção, a Irás one:-eci·dissLma. 

Procurei dem onsbra r, ST. PrcsJd·enbe, qu•e nãe Jil.cava 1bem ao Co.n.grcsso, que 

nãe Jlicava beon á Camrura dos Deputad.os estar a reri.r imperti.nenotem ·ente n técla 

da Lnconscitucio.nnlldade da l~i dn ,,eforma do ~nscno ... 

O SR. FERREIRA BRAGA - '"ão a.po ia.do. 

10 R. 'GUMjERcrr-."Do .RIBAS ... vi.sto que a IOamar.a., S1J0?1t6 sua, 1>e 1havu1. 

d·CS·POÍ<I'do de attni·b u.l ç.ões que lhe cabJam, 1Jara. frel~gal-as ao ;pod-e:· Executivo, 

cncarrega;ndo-o ele elaborar a ·r-ef·orma .em questão. 

Ao<iresce, S1· . p ,,esidentc, q'lle, si a r eforma do ensino accusa de facto a jaça 

de inco.nstitucionalid<J-de, esse defcú.to, essa infracção constitwcional j'á foi c.oberta 

dua.s vezes pela sancçãe do Cong·r~so, a ·p~im~i.ra vez d elegan·do d·e modo ex

p r.esso c ~oJ.emne ao •Poder E.:'<ecutivo a attt•ibuiçãe para legislar sobr e o assumpto, 

e '" segu nd a vez ·rejeJ.ta,n-do no pl.en.ario, em 'IJma d.as sessões do .anno passado, uma 

emenda apresentada pelo ill'us trado S.r. •Pedro La.go, d istin>Cto Deputad o .pela Ba

hia, em enda q u e, s i fosse a1J.prov.ada, an•nulhuia em pontos c ulm ina n tes a r cfor

n1a do ensino. 

O SR. FERRE'JRA IBRAGA - .-\JJprov3Qão po~ esse modo é multo inclirc : ta. 

0 SR. GUMERCINDO IHlBAS - Não ~ O qu e •comsta dO.;, d ebates, .S i V. Ex. 

e de·r 30 trabaouho de 1J.er os d ebates que suscitou a emenda ·~ que nue refer.i, 

dhegará á co.nclu aão de que a •Camar a. quiz dar sua ac1hcs%o completa, perfeita , 

aos pr.!n cipios c ulmin n•ntes, aos .prLn.cipio.; J.iberme15 que romm incorporados na ve

fo rm a . 

ü SR. F'ERREIRA .BRAGA - V. iEx. sabe que o Pode~ Legi slativo é compoo·to 

ela •Cam a ra. e do Senado ; a indn que ·a CommJssão tivess~ npprovado ... 

( * ) D i s~mso pro[(>J'j<'lo na lW.I';l (ln cxpcdj cn te , 
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o ·sn. GUM'ElRCINDO HLBAS - No SC>nado, por c.mq.ua.nto, .nr,o .suqgiu oppo

sição á reforma ; a opposição t m s·iJo leva.nta.d..t no seio da Camara, c V. Ex. 

tem sido u·tl). dos seus orgãos maLs insistentes. 

·o SR. FERREIRA J3HAGA - E' cruest'ào de dou trLna ; ·é modo ele ver. 

10' SR. GUMERCINDO RmAs ·- ·Então o aparte de V. Ex. não procede; e si a 

0pposição aqui su1·giu é preciso que aqui surja. a reacção. 

E foi ju&tarnente quando nn camarn se i:J cl·iscutir a. emencht ap~e<•en tad~ pelo 

nobne Deputado •Sr. PcJro Lago, que •u.m elos ongã0cy mais brHihnntes da 1moprensa 

desta. Ca.pltal , o qual não 1)6de ser suspi.Cito ao nob1•e Deputado, . O PaAz, veiu fal

Jar, dizendo qu13 n'àro ficava b en1 ao ~congresso d~ix1ar de n1antcr, no assun1 pto, 

uma a ttitud<o de circumspecç.ão. 

E, como .era de e.~·pera.r, a ICam·al.·n. a Jna1nteve, e a emenda não f.oi app·rovachl . 

J!í. vê V. Ex., Sr. ·Presidente, que não são só os Deputados elo TI-lo Grrunde do 

S<u.J que teem o direito de extranhar esta no,·.a a ttitude, este zelo serodio da Ca

unaJ·a por uma. regalia da qual sponte sua o;e despo.jou. 

Sl os nobres Deputados teem tanto ciume, tanto zelo de uas prerogat ivas 

essenclaes, de suas attrib•ulções ptiv:atlva · , quando su;:ogiu a idéa d essa autot'ização, 

deviam1 bel-a combatido com todo o ard.or. 

O SR. FERREIRA BRAGA - Isso importaria em ficar o Governo p·rivaodo da lei 

de m~ios .. 

O •SR. ·CANoroo MOTTA - Surgiu em cauda de oroam,emto . 

IÜ SR. BuE)NO DE A.'! ORADA - E' desculpa de máv ·pagador. 

O SR. GuMERCINlDO RIBAS - Sempre ha opportun·idade de c.omhater uma mc

dicl·a má; s i ()l'>R m•á, não se pó:Je ·CO!TIIpreheneler ·co mo os Doputados que não con

c<i:~davam cem el la 'Cloeixaram de combaf·cl-a. 

O SR. FERREIRA BRAGA - Depois de ·pubJ.icada a reCorma espe rei que viesse 

a ult ima edição. 

O SR. GuMERCINDO iRIBAS - .Depois, .para os que con,hoecem a curbt U1istorla 

do \Parlamento ela Rcpublica, não ~ extranha ·in.felizmentc esta verdade; o Con

g~re.sso, a .Cam nra, media•nte reiteJ,adas medidas, tem defe ri'Clo ao Execu t ivo, de.s

lj)oja,nd() -SC dellas, ·attJi•buições ,<mas, pvivativas, conferindo ao •Poder Ex-ecutivo au

toridade para legislar sobl'c ma teria sobre a qual ~ ene não pode t ia leg.hsla l' s i não 

·fossem essas a utorizações do Con'g'· sso. 

Assim é, S>r. PI'C.~lelente, que o Congresso nesse sentido tem constituído uma 
oa·ber.r·a•nte jurisprudencia poHtiea. 

O SR. FERREIRA BRAGA - C'<e3t>t parte então C>oa revog;tJa a Cons t itu·ição? 

O •SR. GuMERCINDO RIBAS - ~·ãQ f ica revogada a Constituição; e eu d eclaro 

ao nobre collega que sempre que se ap resentar uma nwdida d•essu natut·eza, el e

legando fiO Executivo ath·i,b'uiçõcs privati\' as do Gongrc<'so, cu nfiJnço ao no·b,·e 

Depu ta do que seomlj)re votarei cont1·a e lia ( 17L1tito bam) , porque entendo que o 

Cong.re,,so não ~IC pôde despoja.r de attribuições que ]lhe silo privativas, e qu-e Q 

poder que assim pro::edP, que se de.;;pojn ode suns attribuiç;õe..s pri vJtlvas, é. um 

poder (Jll0 ~c avilta e se nme.~quinha, é um poclcr clcsf~braclo, que não t~n1 mal!> 



.força pa1·a pt·omover dig-nas c saluta1·es reivindicações . (.4.poiacl0s.)- Quero que 

fique firmado o meu modo cl~ ver nc.~te aso;um~o. 

O SR. CANDIDO MoTTA- Pen:1 é qu•e V . Ex. não fizesse parte ela legiJ.;latura 

passada. 

O SR. GuMERCINDO RIBAS - O que, poré m, não posso co.mpreh~nder é que 

o Con•g--rcsso, t endo dado uma auto.rização ao Gove:·no, vc.n.ha depois clama r 

contra a i:nconstitucional'idade ·aa medi.l.a cu·Ja <lecretaÇ~ão ~he outong-ou . 

O SR. FERRETHA BRAGA - T enho direito p•ll·que votei contra. (.Apcwtes . ) 

O SR. GuMERCINDO RIBAS - .-l..gom, Sr. Pre.;~id nte, quero passar a resp igar 

de leve a.'l afftirJ11ativas do nob~·e D~at~t.do po.r IDnas, Sr. Calogcrau, cuja au

sencia realmente lamNrto n•estc momento . Sou o primeiro, Sr. Presidente, a ren 

der <lS homena,gen.s elo meu ap t'eço, <la minlha aJmiração ao 1bello talcmto, á pon 

cl cração reco ruhecida elo illou>rtre Deputado por :Min-as Geraes; mas, sem qu~rer 

i~rogar a S. Ex. uma o.fl~e-nsa, eu -pedil\la licença para d•izer que, a.pez.a.r do 

brilhanti;;mo do seu d·iscurso combatendo a reforma de enaino, eu encontrei nelle 

m.,lmife&tas in·cohcrencias, incohe-rcncias que o ensombran1 e elevem ser neste J::t10-

. monto r el·embradas para que S. (Ex. opporltmamCill•te an 'as CX1Jliq,ue. 

:8' assim que o ill~1stre Deputado por :Niinas c, um dos que combatem a rcf.or

ma, entc.nclc q-ue o :\Unkt:·o exor.bitou da es,phera -ele a.cção que l'he foi traçada -pelo 

C<Jngt,esso ao conceder -ao Executivo atutot•i:ãação para legit&lar sobre o en. ino su

perior; en treta•n to, •Sr . .Presidente, o emLnente S.r. ICalogeras, no odiscurso que tez 

[Jet·a.nte a Camara, vem !censura:· justamente o S-r. Riva.da,via, pm·que ell-e, ao ela

bolar a reforma, se e:;qweceli de 1 gisLar sobre .o ens~no primaria, aSilUmpto are 

o qt.:al não chegav~ a autoriza-ção d,o Congresso. 

De modo que o Sr . Rivad•tvia ê JJreao por ter cão e ,peso •POir não o ter . 

Depois, r Presid-ente, o •illustn, Deputado por Minas refcr.Lu--s.e aos ;proje

ctos que teem appareciclo nesta C•tmam sobre ins trucç.<í.o .primaria, apolog- iando 

as med idas que tee.m s~do susc•itrudas .pa:·a .:I-ebeHar o ana.lpha:betlsmo, m:a.l que 

todos nós recwrh!l~em<Js, mal que t1:od-os n ós queremos combater, .pot·q•ue não se 

CQ111J)r€lhende um.1. d emocracia pcrf.eitamen bc org-aJlizada, uma democracia c-on

sciente de seus destlnos, com um povo ele ana1phnbetos_ 

Isto ê verdrude a..xiomatica . 

. Ncn'hu'lll de mós, ISr. p ,resldentc, desconhece a necessidade de gue.l':·oor o 

analphabetismo; .mas precisam•!ÃS olhar pR.:~a o lado 1>ratico da questão, .porque em 

mln'ha ·Ol)inião, conf~o co,n, to<la ·a s~nceridad~. os projectos aventadOs .n.~ta 

Calla talvez não possam produzir o ef.felto desejado. 

Pa·t•a QIUCJ11 conhece o que s·ão os serviços fedcraes nos Estados, n%o .podem 

;nSJPirar co.n,fia.nça all p-rovidencias que visann debellar o analpi)la·betis.m.o por mei<J 

da Lntenfet,encia _do Governo F~deral. 

DJI-.e; m ·es•mo aos n•obres D ep.uta,clos que com tão bellos ialtu.it·os tee.m l~van

tado a i<léa odln adopção dessas modidas , no seio do rParlamen.to, que em vez de .ra

zol'e.m a prOjpn,g.andJl. ~d o combate ao runalt[JihrubetismoJ neste recl•nto fossem ~azel -a 



nos Esta.d co;, meswQ porque, r Presl<lcntc, esta é a unica ,doutrLna compatlvel 

com o regiinen que ·adoptamos . (A1JGia<Los.) 

.Do contra·tio teremos confcs ado a nossa incapacidade para gozar das fran

quias c das Jll>erdades do N.·ghuen f.ederatlvo. 

Si, & . Presidcn te, os •Esta.dos nu o tcem c.nvergadura c ..-:om petencla pa.ra o·r

ga.nizar o ensino pri.mario, q•ue ê que mai13 l•hes restará? 

O SR. OLEtlARlO P rNTO - <- 'ão é na ela d•isso ; é que tha Estados que não tcem 

J<ecursos . 

O SR. GUliVERCINDO RIBAS - A.dmi:to o ap!wte de V. Ex. P>Lt'a argumentar. 

Justamcn t~ é cst:u ·a uni ca. descuLpa compativ<':l : a di.tiUculdl1Jfl de recursos pe

cunla.rios de a!gun Esta.dos, e, ;n•ão obstante, aconselho ao formo.so tstlento que 

é o Sr. :Oc tavio Mangabeir;t que V'á fazer ;1.1a propaganda na s ua bella Bruhia ... 

O \SR. ·CosTA RIBEIRO - A p~op3grun.da e.stâ. 51': Jiazendo nos E trudos. Em 

Pernattnbu<:o estamos organlz,andú a liga contra o a;nalphabetismo. 

,O SR. GUMERCINDO RIBAS - ... afiJU de que n·ão definhe pelo analphabct!smo 

uma. gcrnç·ão que, pela sua força, deve fortaleoor nosso <pa•iz. (.ilfuito b~nt.) 

Sr. Flresidente, quero ainda ~·e.;;pignr em alguns dos argumentos .do illu tre 

D eputa.do p.or M!mJas, ,pr1n.cipalmentc naquellc que ~ refere ao p~inoiplo da ll

ber.dade ;profissional, escuJ.piclo na Constituição e que S. Ex., commettendo 'UIDU 

,grave · >njootiça, attribuiu tão s6m<ente a um.a inte1wretação minlstenial, pelo facto 

do S:·. Rivadavia Cwrêa tel-o con agr.ado na Jel do ensmo. 

8r. Presid-ente, n vereM de é que a idéa não pe"ten<:e a-o Sr. H.ivauavia Corrêa, 

e, si nessa •idéa -ha exce o de lLberdnde, <esse excesso é da Con tituiçã.o, que a 

estabelece ~ a rtigo claro, em termos que .não admittem outra interpretação. 

Eu pe.rgunto: que é intc~p.retar uma l-ei? iE' procurar o sentido mais conve

niente e mais justo dessa lei. Ora, no B7tlgo em queo;tão n em é miste r interpre

tação, porque a seu respeito não pó!l e haver duas opiniões, tã.o claro, tã.o sim

ples é o dispositivo cOJlstitucional. 

tX<a .iJntPihigencla d e'J.Je não é neressafT~tt inb2!rpretação, porque as disposições 

de, sc.n•ti.õo evidente di~vcnsam a· i•nterpretação. 

O SR . N!CANOR DO NASC!liii!>NTO: - Cessat vn claris. 
O .SR. GUM•ERCINDO RIBAS: - E' 'U·rn broca.r.do· tão coll!hecido que me e. u"so 

de ·repetil-o. S. ·Ex. attrilbue ao Sr. 'Pu-esldente da. (Repu.bllca, ante a tlJ,terpreta 

çãc ~lnist<-rial, a decre tação da ~ lberdaoo profisslonM; eiiltretantQ Iol o ·proprio 

Congresso a una,nter, a proclamar e a gara.nl:J.r esse pri'llcipio garantido •pela 

Constl tu içã>o. 

O .SR. OsoRro: - •Foi uma das condições estlalbelecidas pelo Congresso na au

terização dada. ao Governo pa.ra. fazer a reforma do ensino. 

0 fOR. GUMERCINDO RIBAS: - Na aJU!torlzação que o Oon.gresõ'O d• 

cutlvo éi•iz : 

a<l Exe-

.•«Autoriza o •Poder Execu·tlvo a l'efomna~· o ens>no superior e secun

dal'l!o <la (Repulbllca, sem pTiv.l:leglo de qualquer especie.» 



Aqui ne ·:tas pa!lav·ras ·<Stli. (}sculpido o tn-tenilo da Camara. dos Deputados: 

":;t m ·J)r ivi !egio de qua·lquer espeoie». 

A •li -b~>rc: ad,~ p mli· io.nal não •re<•u:rt:a, pO'is, de uma ttrbitraria i.nterpretacão mi 

ni:nerial ; ao contra ri , o 1fiinis ~·r o, consagrrando-a na reforma do e . ., sino ol:>ed _ceu 

ao ,·o to c,x.presc>o da Crumaora e á ,·erdade constitucional . ( Trocc•m-se vivos azJartes.) 

Estava eu respondendo a V. Ex. (cUrigi?Vdo -se ao S1·. Cctlogen.s) e j'á lhe 

tinha shncern.mente lamentado a a usencia, po is desejava directa c •P!lSSoaLmente 

dirigir-m e a •V. Ex . 

E'S'ta,·a u•"'>IJOndendo ao scu .primO'roso c1iscurso, e vou repetir o q11.1e disse. No
tara ,;tg.um.as 1ncoherencia.s que in.fel'izmoente -en.sorn.bram a luminQ.sid"<Ldoe da sua 

oração, e acccntuara •urna· delrra..s no facto de ii'roga.r V. ·Ex. a.o Sl· . Dr . iFtiv(tl(i <il. 

v ia Corrêa Q esquecime~ to, na refonma, 1'le medidas tandent.;s a combater o una~ 

plmib:~t"~Smo nacional qua.ndo tM esquecimento não 110'U'Ve, v·orq11.1e a· a.u1omi2!1l.çã.o 

d.l 'lrt ao G o,·enn'O mão cog;i la v a 1'lo ens1no opl'Lmr~orJo . 

iV. E x . ori·tica v a o Sr . IRivada Yia I)() r t~r exo~l>htad•o da. a:utO'l'iizacão 1-egisla

ti\·a, e ao m •=•smo tempo o critioo•va •tarnbem vorque IS. Ex. nã-o e.."<Cor·bhoo~·a, c ao 

co n brarl•o resopetitara o voto legá&at:v(). 

O Sn. CALOGJCRAS: - J á que e:xor'bi•bava, tratasse do '<L!'surn].)1o no s eu todo 

compiex'O. 

O n. GuMmnCDIDO RIBAS: - V. Ex . com este ar.g.umento me d esan:.ma, do 

facto. 

E n ).)ro,p<>Si to, Sr. 1P:t·c,idCI~1e, d•!!>Vo fazoetr uma 1'lecla:raçãJo : o nu.b1·e :O~wtado 

por Minas Ger.ae-:;, tal~nto de g'ra.n<le dLsoortlJno, v~ ão de raio extenSoQ, t(llÍ)lo a 

c c•rteza, não é cc.ntrarlo ao prlnc1pi'O d<e Hberda1'le 2:ll'oJ'issiO'nal . 

O '51L C'ALOGERAS: - AbEolutame.nte não -o S<>u. 

O SR. GUMERCINDO :IUBAS: - IF1olgo de :ouvLr pcramte a Ca.ma!ra urna OIJ!Jndiio 

tã•o •P<>!l'dera vel ~ autorizada q'llan tc a de . Ex . . . 

O \Sn. CAT-OGERAS: - A•iiã.s, >eu disse isso om meu d·isourSoQ. 

O SR. GuMERCINDO RIBAS - . . . e que vem fo1·talec~o a op.ini!ão da bancada 

rio -grandense c a de m ais al.gwns rs. 'Depu-ta.d.oo que me honram oom a s ua at

t e.nçã . 

~>\.s s.hnJo a l ilbe t•cladc 1>rofissio.nal mã'O f()i cQ.m•batida .na Oam.!u·a; S. Ex. com

•baleu >S.1:>enl34; a falta de e.fflcoiencia da m-edWa '!JU'OClam&da ,pai-o ~n·. :Rdvadavda 

C< ·rrêa·. S . Ex. diss., que, aopeza·r cl.c ftguran· e.! la no decreto de enSino, ;nã-o ;f() i, 

como t-J·a de esiJZ•rar. adoptada em alguns departam enflos d·a admindstro.ç.'io IJU

ll'.i ea. d.ndepc.nd·ente.s do ~fimi.soterio d'O Ln terior. 

::\~a.s, Slr . .Presidente, neste r e.ghmten sa.bemos que ()S !M'inistl'lls sã{) im,p!Je>s all.l 

::d:·i~d·es do Poder Executivo; .sã.o meros ecrctaTios de JDstadJo. 

Se ha a!guem que tenha responsa•bilidado lega l ].)ela decret>ação dessas me

d·ld~l6 , ê o Presidente dn Republlca. 

O SR. IPRmSJDENTE (fa-zendo soa?· os tynl1}anos) : - L embro ao nobre Depu~ 

tat.ro q'll e está a .fim doar a 110'ra do ex.pediente. 

0 SR.. GUMERCINDO !RIBAS: - Mais dous mln•U•tos de toleranola, Sr , Pre-,;;1 -

dt-nt<', e terei t~rminad{). 
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Se ha nlguem dizia eu, que t~n'ha a rcsponMbilidacle dü Lei Orga01ka, é o St·. 

P:·esidenb~ '<la. •Re pu'bJoiea. 

0 SI<. F!,QRJANO DE BiRl'rTO: - Na •theor'i>a de V. •Ex. 

o .SR. oGUM ;:RC tNono B.IBAs: - :Perante a. Con&tittLiçãJo, essa .r.espo;n.saJ:>ilidade 

cabe exclu~.ivam·ente ao Presid<>nte da RIOpu•blica e não aos ':Vlinistros . .Os Minis

ttos são m•,•ro - ISem·etanl•os, que pod•cm ser d.emittid.os Jiv:remente. 

iE, ·uma •vez que o S.r. Pres·>dente da .Repuobltica su•l>screveu o d•ecreto de re. 

forma ·à'O e"ll~·ino, é .pe·ns amen t{) d.o G{)verlllo, é ·oTienoraçà{) elo Governo quoe a .till:Jer

clade •!J'lX•fi.ssionai é ·u.m ·preceito que <l!e,,e ser obedoecicl{), 1JOl'CJ uan·to 'Clecorre qJ.ão 

só (I~ .aurtorizHção do ""'·cmlgTC.5SO -coLno, lP' L"imci1laJ~ntetn te, dia ruc.eHaç.ã,o elo Sr. P:rc

sicent~C ela Rcpubllca . 

.Assint •é CJU'-', se em ou,bros depa,rtamentos '<la· C\'açilio lll.ãio esbá s :md.o ol>serV>a

do ·esse •l)l'inc:ipio, é ·i.s~to uma grave .falta que d.eve ser ~repa,rada. 

,E õ•aq•u·t eu c hamo a attençãJo do Poder Execu.tiJV·o, porqu;; se trata d e •Um a.s

sem•pto g.m •e q.ue m erece a ;;'ll,l a1b~nção: é v.recd'Zo q ue an todos os d'ep-artamen. 

t'Os .g:ovf>11 ~·am·entaie·s s ~ ol>edcça á meo;ona orit>ntaçãJo, á .mesm•a run~foormi:da,de de 

vi.. tas, sob .pen3 de appan-ecer o Govamo ocomo 'IHTUJ. o~·ganizaçã·o •incavaz d e rug ir 

sob1·c :1 sociedade. 

D~po i. , S.r . Prcsicl en te nã·o € verdade que a iloi·JYe.rdade proLi.s:stonal seja ·l'C

opei.J.Ida aJcla soci·=•clmie bJ\'I..sileil·a; 01ã•o ·é vendade que ella ooteja ci•mu msct'i•pta unl. 

camient: ao M1·n•ist.eri•o doo Intcrio•r, ha m.ui·to que no R.i•o GPaJ~ dc do Sul se p.ratica 

a 'iiberd<Ld•e '];J.rOfissio:ml, colhendo-se os mais l>enefi.cos e l>rilhrun t~s re<>U·~tadoos. 

~"ão é, porta'llto, um i n,~tLtuto clescoruhecido. 

O Sffi. üSOP.JO : - F..m ::vlina.~ 1amobem. 

O SR. IQ.UMER~INoo •RIBAS: - No ' 'lHo Gro.nde do SJul p1·a•tlca.se desass<oJrul>Ta. 

dn~nco" te >a loib ?rdade pJ·onssional; •lã, .na miruha terra, nessa terra onde a ll'ber

dad<' rep\lJb!jca'lla nã.o vive suf.focada mas entrelinhas die. uona C<Yns1iot:uição que 

nã.o se cu.m.pre, lá a lil>erdadc repL\blica~1a })reside e. tod.as a.s m anLfesbaçõ'es . 00-

ci>a·e:> , ao t<llml desdol>.ramPnto c1.a -vida ;i,ntel11Sa daqw<,:Je ·povo g!ori·oso, em cujos 

t:rll··ações te.m a :Pa-tria, tEm a IRepu'bli<>a sã, a lRepu.blica honesta, um .reducto d<~ 

defl~nsores ind!(}an.flveis, de t2'llergias Vtivaz.es, com que l{lreve sempre contar a ~a

çi!.o, qua:ndo Uw,r de vencer os ol>stacuJo.s que, 11orv·enotuora, se atn tepon•h'Ml' á sua 

"'.nrcha ,g}o,·Losa <>á eua grand·e-za futura. (111'1tito ber'"; mwito bem.) !., :-: 

ESSÃO DE 17 DE .<\,GOSTO 

O Sr. Osorio : - Sr. P.r~sld•e.note, confonme o vrcmettlcl•o, venho htYje .fazer 

a a ·preC'iaçãJo &1 a c tua•! Lei Oorgamloa cl{) En:sino, ana•l y'sru~do-a em· seus pon110s 

ca·n<l•eaes . 

Ca-no fui eHa rooel>id.<t? 
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'J' ·nhl) 1n md:o-s o J'Chllori·o d ros t 1-a'balilo . ..: .ela -ta se:-:são elo C \..rn~~clho Slll!)c rlo-!' 

~lu En~inu, aprescnb-tdo :2 111 .:-\-go~:5-to de 19r11 ao ::ir . :Vlin1'stro dOcl ~ :\lego.cios lnh.: 

l J<!l'es, rllel o S·J'. IJ3·paf: i l i o )111ao:l-acl•o, P·l'C'&ill (•n·te l~O nH·~mo C01l ~·e lilO. 

~;\ :-: t.Ssão ir •.lugura 1 Llos tra·ba!hos clcss(l Consel ho. em 13 cl .: .\1:;'06·to de 1911. 

~l ul' }Jl'nJ i t..r:-:t·a clv 
11Jl'. _\.z c~ \·-r. do ·.:..;nclré, foi appl'onttlo -um V{ I[O ck!J a.gradccicncnt"J 

il u Sr .. :Vlinit.< J•o :nintda\',in Currêa vor se h(lvc:r compadec ido lla m:::;cJTima sittta

"-''lo ilo CnNino, tlaatrlo anto?Jomia aos cbi·vc-rsos in~titutos, 1J1'Ct-t.i<Xnu7..o ?On acto de 

( oí'([ D• 11l e ele encJ'[)in cr1m a S1l(l, aoçrio no Governo - promovendo e a·ealizan rJo 

( 1;-; • ..;a t! e formn Hna::~·CÍlXlclor[t do pns i,n'O. 

:\ln~trcHl o i'llu,:...t.r c P1· r ~ fes:-:or D t'. :\z.e'\'e.:·o Socl•r é.nctuaJ .Dir ?o~ or da IFacu.lclad-e 

·d P :\olt..•dic-·ina ti'O H+o de J ant\iro, cs pontns capitat•.s da. I ' L• fo r.m~C:1. por cuoja · i•déa~~ se 

J.a r iu, v t1lclo-a:s fclizen f.l!n t·e v·ict'Orios;t .:;: . 

A C'o.ngl~~gaç:ão do Co·ll' ?l~i~! T'' rdro Tr vo~ou, •i ;:!.'D aimL•n·t e, .5 i g.ni[i c•.l •tivn d em O!nS-

tr,1c;.:itl d(l lOU\'O•r ao L-:i'l'. :~Jinist!'o . p c: la ch•cH·otação -r: a l .... ei Or.g•runica do En2ino • 

. E:b ccm•o Joi acolh•\ .la a :r CI'Il'J':ma. (Ap.uiaclo~. 

J;: ·..t t."Cltm·lol-t1. a·gora . ~ 

A .prime.i ra id~_ t 1-t,lh ('nnsig1Htcloa é a da a bo: içãn no te·n s ino nli•ni-:.tra.do J10S 

ilJ,: t.: tu.h).s ma.ntidos ·peln Pnião. ;-t L Pi O·rganica Jlão f z tma i.":i d-o q-ue -c·bedecc.r a o 

V·<' i .. • do C nngn.·sso ::\"a cio.tHt'! (l t!e, rnoa_ auto·r'izaçZLio l: atl-a a o G-on~"rn o, dc t-c1m~ltlOU 

({Ut' <1 Tt' fC ·l'lll:t: ·d~t inStl~LI CÇàl S •cunJ:t1l'Ía C ..-lJ:l·l:''l'Üit' .-;us t c·nt:lda peJa U1- ião fOSSC 

f d :<t ,., m phvU.e!}io de qualquer espcoie. I .lJl'Jin<lo.<.) 

/Pcr-

p;.t Hi.Q: u r e.forllla ·l'~vugo.u :1s lf' iiS rn·di:nnriflL5 cruR e x: .~\'111. 'P'Or 'l~ x n1•p.Jo, o d·iploma 

de hacha,r .:·l em o:Hreit<J pn.ra o Px~rcici·-o clr car,g·os d a n :ü~istra·tu·ra? lRcvo-gou as 

] ... à_::; ()!'rlin·ai·ins fJU'e ex+g-eJn o cloi ptloma d -e rn f'cli co }lfll'oit o· ex Pr c i•cio cl·t' c.-'\·t·.go-s que 

à-1 ~.ma.nda 111 con he-ci,niC.m to rmec~i c o? 

·O Sr. . osoroo: -- ('o mo J)·l't'-\ '(llêCE•l ' m f'· €:1S lpj...; tl! 'Ô .. Jlil 'l'ia s rl'o:1111tf'. <l.a. CQI~·

");t i l uiÇJf,? ·~ão ü .. ~ I'C\'og·ou a l'l1fnn11a; <"~las .nft'O ·POCil'llll su,b~:diS ti-t· di-ante elo tcxt~ 

c.flm;.· titi.~t:ic,nctJ.. ( ... 4.JJOiado;.;. AJJOrf rs inl("1T011l1H:' It1 o onnlu'r. 

O CongTcs.s·o -pres c ~ · C'\·eu qu.c- a tr e.f-<J•riOa ·Uvcs!:i 1 l u ::;ar, a.l.: <YX\hl qU.Jlrtuer pri

' '.lJ egi·o. ConlJQ podia ;o t-i en autor fugir n.o CU0:1l•pr imen to -do \'Otn C-o e on.grCSS'O '? 

{ A1"oi.acloB. ) 

plomo. 

Cl)t1.1 ef f,~Ii ·to , Dindcl c x i~"" t e a p r •oec u ;JaçJ.o fl caça d o diplonln.. vic:o qu ·nã.o 

-é :-:6 ·du nos!=.o •povo, •mas elos •p(l izes l al:'i.nos ; }ll'l~~<J·ll CP it"o quí' o..:: Ó () t~11po padel'â 

Jt·struh. ·NãJo f O.SSC' ·c-..: .. ·e po.n to da r er.or•m::t.. e c·s tou Cl·rto m ~'to d s :Jc Jlaria e·l·la. :ê t':sa"' 

-gl'i? t, 'C'.'-"-..: c <'SJ).iri ~o ·de .op.p o-sição . 

O -c;·E\t'lifio..."td() que \'1 L e i Org·anic.a n1a11cla -c oll~· i:IP - -1' at} estu.lan-te ·qu J tr-rminnr 

a~ '})1'0\'d & cscola·rcs •não .satir;faz. Qu.t•r-se o diplctlla1 o ULu ' () ele <louLor, CoJn o 

p ri \· ih~ .~· i ~ de!ie dc-c orrent~ . F}' a 111ania pela doutoricP .. ( .Jlpoiculos.) 

1.'\l,o ~ ccrtif1C<1d•o um titu'lo de -capac i<1ad. '; ·? 

O Sr.. :D,.EHRNIR..\ BHAGA: - 'J'u!n ·o Y:1Jor i.ntd·n.· P".C O i10 dôploma? 
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ü Ra .• ü;;oRJO: - Nã0 •t~ m, é c-la ro. O diploma, com o era con.fe.rido, ootal>~

Jcci a tUm tpl'Í\"i·l cgio: O .rcrtifi cado lwj-e é apenas O atteslado da <frC<}Uuncl a a105 

cursc~s r('s pt ~C·ti\'.C.\S'; é um dncurnento de capa:0idade, 111as {JUe não envolve regn H;l 

o.1lg.um.o.. 

h .H:JHtrei em d·:l'eHo pódc o u ·não s ·A· '11o.m cad.o •pa.ra. carg·o.~ cl<t ma·g i.stratura? 

O SR . 03oRro: -r- Pôde, dcs·dc que se subtmetta â·s provas e xig idas, •! 'J.n i gual

da«1e de ·COI"·cliçi\es , a.os -não cJi.plomad·os. (Pausa.) 

':\'a· teX'[>osi c;ão de mot.ivo.s cem que ~ul:>m21Jtc u á a signa·t u·r·.t do S r . -Presid ente 

cl.a -It:t:'publica a Leti Organ·ica do EnL>lmo, escr eveu -o · ~r. :)1ini :: tro Uo lntcrio·r: 

<1F,oi ~C01•P I ':::. <U11ll nillhC')O d1a •bur·guczia a .U·PiLst oorab''z!ação ;pc:·os rtitu~IQS; .perdJcla ~ 

~s .!'or·nnô:tG d;lS condecorações c do.s outr!()s ornatos d~ fida.l g uia Jll Cd ieYa, o titu!u

llCll.dCIJTi c.o ·t·r·.,n,-;.formon-&e mo S<> 1loo tlou•mdo. el e qu~:s. i ·bocl.a:s a.; famllias 'bmsi-le i

ras. O:-. lf·eSult[l.dos fo.ran1 a a va 1a1nche d·2· nlia.l t•r icu.Ja ~:-- nos eu.rsos sup c:.l~lores e os 

ÍCllltJ1(:nsa.H •l2n1.s :annua ..s d0 ·dou tores -e lbacharci~..:. . Ta e'" diplomas, 1JCL.'t :presentC" 

e>rg:tn izaçilu, >ii.o sub.st i tuvdos •por mod·e •tos e d-emocraticos certi fi cados , a-btcs tan<l o 

a nssi.sbemcia e o a,provcdt..'lrr.E:nto nos curso.5 .. r espcc:tivot;)l. 

A . .a'b(}l'i>Çào de qua1qu0r pri\·U ~gi.o -acadeJni co é u1na -oocscqucn1cia. tlo :l"egimc.r!' 

cstattLid·o entn• niis em ·l~·S n. 

C'c>n f'())•m~ do-u tr1nou <l cõta.dista J uUi o de Ca·stilhw : 

o(! Se .o ·F.:-:t•.t<lo não 1t(!t11 Ullla Te~'igião propn:a, ta·tl1ib€Ull ~nllio pó de t e-r UDlla SCi('n

r·ia sua . .Ou pt·i·\'il·pgiada; J1 ão sendo r :Jl igioso, rtaJlllbcm não pód·e ~cr sci.ontista_; [.H''l

cl.l>llla•nC:·c. t> mall1V21Jtdo a .plt>na ·Jitoordacl de cu.Jtos, sem sutl:>vcn c.ionar oru pro tegei· 

rtwdnu,r r dP!les, .não .pôde log•iCnlnente de.ixar - d e tl'eco·nheoor e .mar l·er a C<Am

pk l<t ! ib,rdlll·d'' "''Pir i tual,' ah sb'<nclo -se <le •faYot·cce•r qua esquer <lou,brinas, sC'ja qu3 l 

fir n. 11atw:· z:t cle!lc.las.n 

:Em meu conceito .não soffl"& in.t crprctação o § .2-J elo art. 72 ela Const\tuiçã<> 

}i'!)(]p.r~l . 

. A Q(>· stitu içã~ elo m•:JU E',;.ln.<l o, o IIHo Gmn<le do ' ul, no nt•t. 71 § 5°, cles

clobt"OU •o •Peferklo b=xrto ·r om.;;·tit-uc i-onal: 

•·N~o &ii<> aclmitt;td.os t~mb l'>!n no scrvjço do ·Es tado -o ~ ]Yr Lv:>egios ~lc d±plo

mas CSC"O~"l~--ticut; ou acacl 111ic'Os, cru-ac·sq ue.r QU.C' .seja.tn. ~·e.nd·o aiY·rc n o .SC'U te·rrito

·f'i o ·-o ,;xew'~·i•' cl~ toda< as prof',;s•ões d e orcl t~m moral, in~·eUectual e incl:Us l:rial. » 
iPe!o n•rr. 72 § 2 1 d:t c-{)ns titui.ção Federal, as lH'Ofi-s.sõets lllfOl'af'.s c 'Íntc)I.e

<:lua•f'S [Qrl·m pqwipa'Nl'il<as ás Lndm.s t-r la~; . 

1Q uMI IE-xi~e dir>'lcrn·ils a•c.a.d'ênl·i co...; •p·a·ra o e. ;lr ci ci o -elas 'lJPo[ist;ões i.n~l.Ul:.tr~aes? 

;\à.:> ·é ·ttana i n tN'pretaçã.a vrigimn l -a que c&t01.1. <': ard-o. 

·Yii\''E"i·r o.'i <l e Ct1stro. 001 sentt"nÇfi luminosa, fir~1nou o:~a doutrjna d:. modo in

eontes~aYte l . l':·c•s ta Cas:t fo.i ~LII'.tf'ln tacla pm· ·espi.r;itoo dll. j•tlte~lectu~diclatd;:, de B rvr

]){)s•r• Li.ma, •mlendr.ndo o tc.xto C()~stituc icmal p-or e.<sa .fó.mTa , .entre ou·t·l 'o., , Es

mero.:l!dti·no 'Bandcir-:1, U 1ha1ldino do ~..\.maral, Car·!os d'C CarYal ho, I.ng~e';; de Souza. 

Joli •G IP i mh•e-ii'O, que est."'lbEll,e-ceu em .Minas il ·verdadeiro pr.i•nc~pdo con5·filtu c:.Ona t . 

Nu •P.lr, G·ra.ntdc do Su~, Ql~cl., desde a 'Rt>pulblica. JJã!o cxilistc o .p1·lYilegio d o 
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clip1oma, tnã.o ha v·ict!onas da lhbrrcl~1 à-c p rof.i.~~ ·· olfl al . AI:•i prc-:~C!!'l1'ina a coanpet-e n

cio •pronssi on!l ~. ~ o ktd o da respo.ns~b i :!jcladt~. a ma! aJbsolu ta . 

Si;,:n n· -cl e.s neccssicl·ad€ el e i•nsls•tir neste .p()nto, tã-o bom a:bot'·Jndo pelo m <' U 

~istineto oeol l :~gU ... de ·r ep•r et::-C':,ta.çã o S•r . Gumerc:tn.clo tRdba.s, qu e, ~:-rn po .. ~su i r :un1 

d iplumn 'Cle bachar~l. é ·u'lll ju•rista, •OC>cu·pand.o at~ pouco tempo n.o lf:io Gra nd e 

de Su~ . CCI211 aH·1 .cot:l l ']Jrtf'nc i•a, o Iug·o·r dtC juiz l(li~ ·c n1n da_· n1a :.s i lll.!Jortnltcs co

"' "'lrC>M; ào Et.-tado . r A.poiado . } 

O St\ . JO SJ!J BO~TFACl O : - Jin1 YL'i!na$ 111ã.o Y ÍI ~gou o pri.nc'l)jo. 

O SH . . FEH I :J~ IH A BRAGA: 'E1n 19 ®::;ta.d·os da R · l)Ubl-i ca vê - s(' 12xacla11nentc 

o cont t"~lll' i o. 

O \~n. Osnnto : 

·!lrin ci•pi,, ; •tt\lduz apcmnR <JUe .não o ro mpr ohen-clera.m ... 

O S H. 'FERr.E rH.\. .Br:.AGA : - E as d"ecis5e·s do ' up•rcc.n 0 T ·rib.t.::na·l !FC'dC'Iral '"! 

O Sn . OSOHJO : Tão ,claro é o t~xto con,;:titucl<>nal qu >, €1ml>ora aca>tanclo 

n ão se pódt : d('ixar d ex.tranlh!Ul' ras de-cisÕN; do su.pr 11 0 T .rj,Jnl.na l, !SÓ (' Xp~rica \'eis 

!' l! ~ .l 'OI ·C~ntaç;ão dos cgrrg:1os Mini ;:·tros. 

J.·; ....... tou certo, poré m, qwe o S uprrernl·O T.ribunta·l. ap·l~=.c ian.do o · v~)t•o do Congre~so 

1uc anto !,i z·o·u n l'L'fO·I ma do ent:.ino abolindo q•ualqu e;r p ri·v.i•Jcgl•o. : J~ a· de !modificar 

:1 sua j·wrislHuçle.n·c in , pois, cse não hÜuv l' esso. hnrm ·o'l1ia de l~'OCcr ... , cah·i.rc.mos 

110 !l'pg;•m: rn Ci.:t ar-aJ~Chill . 

. 1l .n.~. indt•Jrenden te dli •so, o Poder Exec·u,ti'Vo não .pe>C:ia elabo·raa· a rdo rma 

do ;,"111·-:ino confC'I'in clo o IP'I'ivUegio d.o d·iploJna, l)O·l'QUC Ulll·a -das rbascs da·d~tr.; pelo 

C \"1~ ~· r~.?Eso para a t~c f•onma. era .. jus·tc.,n1 an te e:;sa - au~-; r;n cira ele qualqu r p ri \'] Jegio. 

( , l poiarlos .) 

::o\ào ~ c- póde accusa.r ..o IGo\·erniO d<' ha·Yer •ultrarn.tsado a ;d•.~ g~1ção lcgjsla_

t iYu, .n :. . :::a q1al"l' f\ , con10 mas <1en1'a1 i,~, porque o Poder ·Exe.cubivo nã10 .fez li.TlAiB do 

qu e .-e ~n·nfonn>ar ·e ~ump.ri r o.s 'Çe-J·moo ela au•toriza~ão. (Apoiados . ) 

LamPntave l 'éssa pr<:Joccur.a~::'to d•o diploma, já a:ba:ndonacla ·pc:os povos >W

gliQ - f n XÜES. 

QuC'rcis sabt•r cnn1o n o:; E e: tftjd'Ü'S t.~niilo.5 se dá ir.n!})ortancia nos <1Jip·Iumas? 

E.n, f'elola.s. no aneu E~":ita.tdo, •UIIn cli~-tth- dto con~err·t ~anoo p•osG•U·: 1Un1. c erti.f.icudo 

ci '€: e ng;~n !J.c:.r{t por uma das academiüs da .g·l·a ~n ·c~~. Rep·wbliCc:"l ~ortc-A.rrn eriCi1na . scr.t 

n'l:>ca lC't' .ft·equ.rn·t.·ul os seus b:~·n~o.s acad·2m':C.03 - por correspon cl ~nc·oa ;1pcnas . 

Ex.·rcr a pro.fi"Pã•o naque!>la c idade C.o sul. tet·.ra ~<1e existem d·!stinctos en

:·cnh •,i · t•c·~ cJi.p.lcUJl:ldos, c -occ~l l:t:t .t:m elos pri•mel:r.os lugares ~mbre c::c-<. 

1'.: ' a p roYa de q u·e a ca.pacida•de é o fructo do esfor~o. d o brabM·l10, do 12s'tudo, 

poc' E' n ·'o ser adqu.i·r ida no ga.bine te, ind<' PCondc·n11:€nV·nte de f.req:u<e nc ia. dos ban.:!os 

"tcn.rllm.i~o'> . (A po·i.a•Lo.•. ) 

.1 •Ji!'o ,t =.r jusur;>c•ad.o S'lLfJ.ii{)ientcllHl•-tc o .p.r.>m'eiJro ponto da reror.ma. a abo

liciio de U)t'iYil egi·oo d. qua•lquer especie dcco't'r€nl,te do cet'tlfjcado acadEmico . 

E, .r:ão é de anais r epetir: <*Se. ab.ol'iç-ãro era .urna •das ·bases· d<'nlro das quaes 

o Cungre sso n.utoriz.ou a co·n.[ec~ã~ da •reforma do en•>n·o . (Apoi.ados .) 

A oogunda ldé..'1 ca t}ita;l <k1 r~fol'ma. consiste na ·autonomo'a cl'!dactjca e ad

tninis:tra·hva ccc:f _•riLn a-os iln~.~titu•tos de ns.ino. 
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O i lJust:'t"' :"dE -:- :.:.:1. S r. Ferr~ i ra B .ra g-_t a.fiirc no.u q ue 111ào ex ist~ essa .O:e:'fhn t a;da 

.:nu ton-r. mJn. 
0ra, S·r . . P1 es ill«'nte. !1. refonna 11L(:itc IT.Spe.i to foi até onde p·o.dda ~~·r , "(_ ... ,m Ítl·cc 

.u .. te"X t o constituciQnal e da autoriz;aç:ão 1cg is'ativ.a; e, scnã.o, vejatm•cs·. 

Ern r:;t 2'.u r ela : (}ri o al)il '(' .. .;c ?.ntad-o ao .S•r. PJ·esid e,n te c'kL Bepub Hca, c .. ;;c re\·e u en 1 

_-\bri·J <1e 1911. o !:\I i111 istro Rivaclavia Cor rêa : 

c< . .-\ se.gu1- t~ 1a •p r coccu·pação q ue domino-u a 1no\·a orga.nização .nasceu da :ne

f'I'Ssh1ar1c <l.e a.f~ 1 sta· 1 · {) uuai.s JJ.O~ ~.iv<e.I, até ele todo c·l imin.a l - a , a in t(l'.l'•Ve'l1Ção d.o E s 

tado n•tS co-u~a.~ elo (lll:o;itnn, int .~rvençã.o ~e-m'Pn?. .iu.Iga.cl.a p rtu-r .badora -e tuna das 

"Cat:., -a ,.; 'lll"·i,n·ci paes do S3u CJ'C's ccnte cle--::~ !·N~4 t-o . O ' lbjC"ct1,·o qu<e a org alni,zação teve 

t'n1 vi:"ta, <eo.nf(}ume o disse na ~~xposi ção ele tnobivos, .fo i o de lc< uma sua ,. 2- e c:•a·t u

rnl :;J3 ~;.s ag-( l-.1 ·da 'vig.en t'e offirializaç..c"to .elo cnsin J.:t1tra a ::.;ua con1plc t a <lcsorEici~ 

J:zaç;àl(), coroll!a·rio fulnd;ttmeJH·:I l do pr)nc ipio da I~i~bcrd,Hl(\ profiP>:dtOna l , co n sagJ'arlo 

na Consti tu·içã<J ela Tlepuob li ca. -,, 

O ~1\ . JOSÉ IROXIF.\Ch) : - Ser!•:l. uan 01'1'0 . 

.Q Sn . OsOI<IO: - P oio la Const i tu.:ção :la RPJ>tl'Mica ·crube á u - iã.o m a n b?r 1m>t i 

tu.to." de •e nsino scctl'ndario e supN-:io·r. ~~ã·o era. !poss iv-e l, po r.;, uJn.a desoffic-ia•li·oo.

C!Ü(l c m,plcta. _\. 'tr cformt sub::;tLtu··IO a •acçãn do Goye.rno n-o en ino quan to era 

1ic!tn ,faze-l - o, cl C' .u ccô J~do com l1S baSI?...; ·prrof i.xadas -pc~o C.on.g·p.:'ss·o . 

A Pe for.!lla ·cre ·.: Cc,n~~cl.ho Su•perior dú E~ns in.o~ ap·p.:I·rclh·o dl(l.::t.i::-:·acl~ a s~!:' ... 

s~ ilu'1· a fu.ncçã.v fi.s<:a! elo Estado, Ol'."ào cons.u.~ti·l·o e deltbet-at i i"O, élo entre a 

LTni[i{, P o.-; ·t: ~t:t bclccim:enltt)S .de e ns-Lno . 

O ~..:n. FEnHJ~1RA BR.\GA: 1Q LJ!C tl11 tH ~11e:.a o P .rctS idPnt d<> Conse l·ho ~ ~~ão ê () 

CiJ\'e rno? 

o sn . OSOH /0 : - Sim. 5<'111101'; c 11(111 •POcle·r,'a •e·r de o u.t-ro m odo . 

A a·c~à·O g-ovcrnalll' l nta-1 é in1pos to. ·pela Con.-Utu ição; o Congre.s•~o au tor izou 

a Pt""forma. ,l:ob cO?ll/f'nicntc jiscnl.'i:aç{i.IJ rlo P oder ExeC1/Jfivo . 

1Cono ·ex .~ rce r e,o;: s !"t fi~cali·zação . se o •Pode!l' Ex~cuti\·o oJ1•ã'Ü J11anti v-csEC' u.n1 de

lf'g-ado d:= ~ua confianç:-~1 nc::~SP Conl'\ r:1ho? 

O 1?H .. FEnRElRA RRAG ·\ : - Qu c.m .n-o.me:a Q" tnCI!ll b r c tS elo nl agist 2li'io ? 

O ~" · Oso1no: - 'Ma i.s adi.a·ntc C-~~u·cla·rei o pt'Ocesso de i:n vesti d·llll'a d os p:ro

rr· . ...: ~ores. r·es-pon ( cndo então ao npai~tc do tnohrc Dl21lluta'Clo. 

Os . in~<tituf·<'s de en.<i. : o. a·t é a •act-uaJ ref.o1~11a u·borclLnael.o; ao ' !li nis•terJo elo 

I n tcr:·o-r, !]H\ r'" ~R ra Jn a ser con ·ideraclos- corp·o.rações o u.lo.nomatS, tarn•to do pomto cie 

Yis :a <~i c"l .actico. coano dl(l admc1n istrai'ivo. 

FoLlh('s da ~v1 pPr::.:onalicl'ac'L .:. juricUca . 

·A crP;.l ç~i o do Conscl il o oSup.r-rio r de En:.i no foi uma i d•éa ~eliz Cn. reforuna; 

vir:l dar O'rdem e p.;;:tal:lilidad : ao ons·i·-o, afastando de-lle a. acção doe u1~~nistros, 

,] !l a~i ~empre politica . (.Apoiaclus . ) 

Subt,rnos a :f .. xrcu(:lã•n QtH"~ e m·br nós ·ti.nham IQD coji.go Ur cns: n·o. tiL o:tda JD0-

.!1h'"nto <'rntn d c· ~r-espeitados {' ~phacelado.s .por s:mples avisos -c circul~res . 

(l en~ino lTI..-'1!'c.:1ava confonme o crite rio cl06 S ecreta:r io.s ele Estado, -con"fjiJHta -

11l: .ntc ;:;u !bst~~ uicl ros etn ISU·ao:; üu:~:cçõ es . 
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O SH. OsORlO: - P 1·fc i t~u11 :-.ntC" . ·~ a antlrc-h ia deve cessar con1 a crcação 

à ·:'C ;:,~pa re!h(), qu~ 'é o Con,plho su.per!o·r de Ensino, organ izado ~)at-a SU'bl ~·ttuir 

a acção mü n is·teria.l, - f ormad0 'l)t'los -d i r.:.ct()res <l'oo d i \'Crsos iru t.i tU<t()s .federal"'.; 

de ··n.si r.'<' upcr!or e ru.ndamenta•l; pc-'8oas em quem s dc,·c u ;)pôr a dndepem

l1cnr:;u .ncces-ar i.a .e o dr. ,·ido anior ao ens i no. ( .cl z;o iaclos . ) 

O <1:6'I"Ceiro ponto ~nJ}'ta! rla n'fot m a f! aqucUe qtte e,otabr·lece l a u tont •tnia d" 

,,nsi no s:-cunda.J•io, 1 i be-rt~\ nclo-o -l~ a cond i<:ão • ubalter,na ele m !::o. :·o p repa.t\.•·ttot~:o lv 

c-r •. !no uperior . 

O ISR . . FERtmtR.\ BB.\GA: - 1':- tte ponto da ·refo r ma é tão obscut'O qu.e con 

fcs..c:rc, a IV. Ex. Qth::: .n.lo n cr-.mpre h endo . 

O SI•. {)sORJO: - iXã.o .. ~c~i onde e~teja a obscurlC.~td =-. Ea.tc ponto da r~fOl'>Dk'l. 

é cla r o, m ora lizador . cHg.no de app~a u· cs-. 
!. ~ão ·€•I~ 'POI•Sl \·cJ con::lnt:at· ~~o reg:inH'n ant.et·iar, €Gll qu o <'n Í·"":o se unjari.v 

Ps ta va •t r ansfO'rmado ('q"t, esc.;H~·a p:1 rü a asCl1 1l'S~lO âs t!?scolas super io.res, dando-8e 

ca.s'(IS escamdalo~i)S, comu tudo e\<'dE"~nciL~i, de meninos de 13, 1·2 <-' 1 L R'":'l1()3. vnatrL 

.... :.ul::tl'( , _··c· •nos 0ur.sos SUll 2Tiores .com o cUplon1a de bachall'eis .:.m scicncia.s e lct-

tr<: (A.poiallos.) 

trl<Y.i<i! a moctclaà" ir~quentn "' estabe! cim enta. de cns'no secu.nda11io s,m rr 

'}>.: coccupação de ga-lgar a rscacla parH as esco~~\ s swpz-r ior es, da obte.nç·ão ela carta 

:I c baci~a·rel; f>rcquenttl e~s.e i -s t ilu t-os. ~studando, esfor ça ndo.se, .purque e·abr.· 

q•,~ •lerá de ubm ' ctpr .. P a tcn1 px•lm~ ele aéLmi,são ill>a.s J'ac ulàades. (il.po iac~os . > 
Det:enhanlo- nos 11 f' '"'ta part ... da re fcn·ma: () exame vootibular 1lar.a a. admis

sãv 111'0S CUtl'SOll:l SU.P<'t<O'!'CS. 

"\. r~forma •estabeleceu as s gui.nte., cond'çõPs •para requerer a matrlcuca no, 

institutos .Uc ensi no .su ·ti~rior : 

1n, os cand·i data: dt~YeTàtl pr'J\·ar a idade tuu -,:n1a d(' 16 a.nnos: :?u, a idonC'i

d1dc ,nlO'I~al. Deverão 1J)a~~ar por un1 PX(ltnr' qu,:. habilite ~l: .wm juizo de -conjunto 

sobre o s e.u de-:;;.e.m·oJ\·imento i n tcllcc~ual c capacidade pa·ra ·empr he.n~cr --rri·ctlz

me.ntc o e't.udo das m"teria« que con,.hrtu ~m o t'nsino d•~ f<tctlhcloade. 

Conclemnados como e<>fxtvam os exames parce:laclos c o eo>llegios quipara

clo..,. t'ra pn:ci~ i.:-au·ci·u r ,n· t:rn no·vo systema . 

A fiscaliz>ação dos coi:eg ins equ:•pa me(). ·<•1'3. <Uona ·burla. 

O S'n. CALOGERAS: - . ·ão so poderia faze r u ma. risealizoação mar· conve. 

niPnle? 

O SR. OsORIO: - • ' 5o •JNed•i•to. A Ca.m'""" ~abt• ~omo são nomearlos esses 

f isca-t'S : por i ndicação cJ.os directo r cs dJ'<>ses ~stabelrc· mentos, por ~ llt>> rc<ntt-

. ner<1dos. 

E.,fa é a vet·dade. 1 Apoiacl.os . Trocam.se CbJJ C!1'te.' . ) 

'-HC'recc .ser ex,perim€·n t<tldo o S~"'stcn1a .à() ·~xa tnr , -;21. U.bular . 

~o •r elato·r io do <tnno pa&odo, a•pt·c,enhdo ao Sr. Presi<letltc d<t !Republic-'l, 

documento ·a. q u.e me t •'lho r~rericJo, lê. c a .,eguionta jusllficat11·a do exame d<' 

admissão: 

(rE ·ra ,necessarj'O asa i ""nnl:.tr ao c.~tudo runda-nle,nta,l a ~un nobre mi;,::-.:::ã.o, qu 

é a do ,p re[>a ro d os .incU\'iJuos pa·lla a •lu ta ·pt'O:a Ylda <llll qun!lqLLe.t· l"<ll!llO de aOti -
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vi<htd~ a que a.s s.uas 1n~i~nações lQu oo seus d e tinoo os Jc\· :nn. E 1ra prC'c izo .for

m ar de vez o princi:pio de que .o e.nsimo .fu·~ dan1enrtal tem em s i me-mo u sua 

pl'vpria f inalidade, nofuo .sendo ·um ·m ero ·p;l'~•Paot'<l borio dos can.d.i cltl tos au.s cu.r.>~"' 

su.p crjore-s, se bam que a qnelles .uão opossam iiJerlusllra.r os b:tncos acad·emicoa sem 

o •l}reci·ZO prl'pa•ro fun~n•m.e1ntal. !11181.; J)f'epar.o el e Vi?.r datd c e ' não o q.uc é ind uz,:do 

cl~ (.ePtií.ica.clc,s de exatncs <>U ti tu'.os ad·qu.ki'J.o.s p·elo.s .melas n1ais cx c•llSCH, c001 o 

t.:•nrtrc n16s se estava clando, C\tn 12.sc-nla tã.o trh.'31t-c <e imip re~s i ·onndcu·a . 

Fo.i 'fHYJ' io o que a· n 0va organizaÇ·ãiQ, 1}H'OCUra·nclo .elevar ens in o .fu,nàl1mCn-

tal, l:·ib€·J'ta.nclo- o do .meroa•n til i, rn o q ue .o a .... p•hyXJ:a,va, ex.igio, ·po:t r a e:t erutraila nos 

cursos .Süi}Je-ri O•Pes, o exam.~ ·C: c o.cl m issã.o, .i:ncleponclc_o."":t<lln c:nte de ·qua:lq uf'·t· c~rti.fic~ 

clo ou attestaclo de es t uclo•s s cunclnJ,ios.>> 

O n:u•~r,e D C'pu•taclo Affonso CO'õta, tão competente em L ·a l'I'>Jl h os •P" clagog[_ 

cos, dizie. efTn di.scu~r,;:o ·pronunc-ia do. 11a Can1ta.Ta dos ·DC!)U,taCos : 

,<.Ju~t ifi q u ei o cxam~'~· da en tna.d.a nas academ :a-s. ·que ,.a i ser un1 paradeiro 

á o·ncla invasora do::; oaol'didatos tl1«1 p.reprura dOt.3 ,:J,o cu.r.so su.pe:">i or . LJuJ.go qru.a os 

professm·es f.o C'Do•i.no superior têm o direito de .razer se lccçáo c!aq.ue:ill es qu.r <1 es

s ~.s curso .... Ge dest::;na.m. clin:nina·nclo os inoom·petcnb.:s . 

A·dmitt-e-se q·ue o .5iGll'J}]Ps •di•p'loma concedido 1pelo en~·i·no secun JA r.'o dê en

tt·aua 1ffla'r.ec1. a todos os ·e'~tudantes em .nos.~as acad€m·ia , .ê pc:·.mi·: Ur a <:o nünua

ção ".lJC'S'::-3: ,a,hl uvião Cc. .m,atr iculad·os in-cotnpetent?s -esn no~.as faculdal(]·es, mu.it-Os 

dos <juaes, 1SCm vocação ·paTa o enshno >CJU.e é I::!Cl.'as tn!~nistrado, não .t- m· ('lill vista 

owtro .f im, •n·ão almejam outro oescc,po s·?nã:o n ccm·q.u is•ca de um .tiip:oma ccr:n que 

andem d-epoiR, .eo~ta: ré a. vordade, m enCiga1Ddo a.t·ê l•u,gares de ::unanuense-s :nas TC

p:H'ticõc'.; odoo Esta<l·os. !Neste qJonto seria até co-.. , .. 11iunte m'lo n-o.; esq u<JCc:mJ.os 

do ·cnnselho <lc 'Reinack: «•a .refor.111n maios ·uti'l 110s tcmpas pr.:.s,'nle,; .;~r.i a cllffi_ 

c~1ltar o a-ccesso nas aooJCimiaJS». 

<·Ü exame cl.,; ent.racla ou ele admiss-ão, el e que o digmo Depu.!ado ·a m.ostra 

t·ão {'nthuLSjasta, acloptou -o a nOtnt org~a,niZk'lÇão ·no:; t:,nrnos os tnals cornvc:1ientes, 
elci xa·ndo its c-ongregações unl{l inteira J.i,b-er.d•ndc •na sua execução, quando <l iz no 

a1·t. 65: «!Pillra co.nce.:~sfuo ela n1a bricula, o ca·ncli'da:to !PM.Sa.r.á .pot· un1 exa.m =- qu.e 

habilite a ·um •juizo ele co•n·junto so'bre o .s,u cl•?sc.nvolvhme.n to intelleotuan e c..~,pa

.::idnd" J>a•ra empreilencJ,er ·t:.Gfuea.zw en te o estud-o das m atcri as que ~onslituem o 

<msino dl1 facu•!dacl e . » 

'((O a•provc.~tamento do con'.;el·ho de Re~naok de q.uc cca l'eforma Jll..a13 ·util .no:5 

mpos 1pre&~ntes .set,ia ctif~icult.ar o acces.so nut.s academias» dBp ?n.de hoje t ão só

nl er:tc ,à~ CQI:Jgre.gações, ·un lcas rc ·ponsavC''i~ 'Pc.:o .aJeYa.ntam cn t·o di"' ·fnl.Sino ou 

pelo seu completo dCISJ)l't!Stigio. 

LS.: .as cong regaçõe'3, ado.pt2.n1 o u nã~o extensos ptrog.ra.n10:11a s ·par;\ os Pxam{·S 

ele admissão, u.~arem de honesto ·rig.or mt vcr i Ucaçã,o doa cct pac.iclad,e d<>s candi

d.n tos ·ao~ s0us ClW 306, de fôrma a ,afas ta,r os ma'l IJ)r epa t'a{log c os j nCllpazes, ~e 

rãv pres,tacl o i ttntn~nso s?.t'v iço e rnl~vo do .anteDlor d· ,stp l~ Ugi~o ~tanto o ensino su

perior como o .funda.merutal. A ell as e.sb:i. con,f.iado o .fu·turo e ;Jie ~ eu conscicn

c•ioso crHeri o, doe sua 'honestida.de .r o cum])ri·mento elo m a:s a lto devi'>r depende, 
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scn1 •'luv~da: o 3·esLwgin1ento de uma 1épooa Uc CX!tra•o.rcli.nario ,br.iHl·antí:s rn.o 'l}a·ra :1 

instr1;1 cç ij.o sup.e~r. i.Q1r c .rurn...:"!alTIC.Jl'i:lal no B 1·asril. » 
O" á 11a L:;-e-'3são ele 7 clr~. 'D e Z~emlbro d .= '1·9 0-l-, cl es,ta Camar.a, 'O Dr. Grustão du 

Ou:nha ·havia· ·rupr ~sr-:l'ta cl o unu J)T ()j Nl~O ' .de le i, <:Tea,n'clo o ·C:>G".nle de !l!clmdssão 11> 
fac.ul·dades {le e ns.iu1o &u•p ·:>rlO"J', e no '))l'O'j ecto <'l!i< refoTma do ·en·stn.o, cnvünào o o 

Con;gTes,;o l><'io .Jr. D<r . Tava .res el e L:r•ra, e.ssa icl<éa ·fig ura ce m o 1JOnto {la, , pr o

jcct.<uia orgartioznç;·ã.o, sendo d·e ob~ervar que o 1JClrccar da Cccnrnüssão cle :,~ ~\J(i5tl''1J 

cç:ãl{J P~.lb1lca t,]('Sttl ca,ma:ra foi favorM'el ao syst · ~na , qu e J111ereccu·, OOJ·!im, a 

a·;>Jl l' QVO.ç:ã·o d-c-SJ:xt Cüc;;a. 

O Sn . F'.E>RRE-IRA ·BJUGA: 

0 <'11 . ÜSORTO; 

'?inüno .fun<'la o1Y10tal. 

LEm <>utra s comd·iÇ.ões . 1:\'o •JWOieoto IGastão ~la 

O s co llegi{ls d e ens.i•no sf:owncla.J·io <: ono:'n u:a.rãJo <1 ex.iS<Ur; t a:n.to a·ss·m q.ue de -

lJO I·s .r: a !'e.forma <C.·enhum des<~~pa rcceu . 

1:_\/ eJJ s a m<Jcid ade continuará a fazer os <s buclo, elos pt,epa•ra<todos, apenas· 

su·jcita ao e xame el e eonju-ncto ... 

o SR. Josl!: iBCN!FAClO - Como está feito é u ma icl'éa m>L . 

O S-n. OsoRro - A l•ratiiea mostrar 

:.VI ~~ ,·a ·n os aod eant-e, lJois ha qucs tõco in te rcs.:>an te> ai-nda a estudar. 

o no·bre Deputado por S. <Pau·! o Dr. F c J>rcira Braga atacou com vehtmcnein 

a r eformn na •parte em qu e aboliu o concurso .. . 

O SR. FERREIRA BRAGA- Para o pro·vimen to el os ca-rgo (le mn.gisterio . 

.Q .S R. Oso RIO - . . . o concu·r;;0 ,l e J)I'O'\'il.S, substitu i·nJo _o pel<J conc:tJ.rBo ele 

<Jb ras e documentos. 

Ora, Sr. Pt,esiclente, F.ü o n·utor da reforma errou nesse ponto, está em 1Joa 

'Com pa:n h ia . 

Co.meçarei invocando a autorhlade elo .Sr. Tiuy Barbosa , que com certeza ~ . 

Ex . acata e admira . . . 

.Q SR. FERREIRA BRAGA - ::-i' es te .ponto esta-rei em !'lesaccôrelo co:n S. •Ex. 

O SR. OsORIO - Eecre,·e o Sr. Ruy 'Ba·rbosa: 

<<«PO t' entre o côt·o el e r e.pctições in1J O>nt<lc raa!ls, que entre oõs glorificam o 

~oncu rso como o mei el e selccçã.o 'flOr ex.ccllencia d o PJ'Of'cssorado ;;uperi-o·r, ·a nossa 

hu·n11lclc voz é uma das rarissinl,!l·S que te:n d·eetoaclo, r eagdn:do ·conbra o g"rosseito 

p recon~eito; e que, ·nos conste, era essa a •prim eira .clemoqstraçã.o completa qu-e fie 

fa:zia no pai" elas conseqll'encias .las timoea.s <l e sem elhnll te Jns tituiçã.o. 

A •exphiencia dos con<: u·rsos 'é de uma 't ri ste ·historia que p rdu,rará ·na m e_ 

mo ria ·ele to<loo e el e não poucoo a1a ele . doer n'a conscien c ia. 

((Aqu i, 'CO mo e1n toda a pa.rt-c, n concurso, longe ~tl c ser utn .f re io 1i1bc-ral ·conil~1. 

Q arbií:'rio tlo Governo, ·é o com.n1 o:lo n·brigo a cuja ee~ m brn o 'Governo acolll c .e 

s azona os ~;eus ab.usos ; ·longe el e cons tituir um .p reserva tivo -de pu reza c 6 inccThln_ 

de; tendo a a ctuar <:omo incentivo á.s clan\clcstin iclacl•es odioso do patrona-to; •long t: 

de jocirnt oe medíocres c oo ·n ullos, ar reda ~requcntem cnte as capacidad es sup·el'io_ 
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rcs; long·c de pó!' c·nl rrl.evo n~ f!Ualh'ndes soli~lns e utcis do tnerecimrnto scientL 

Cico, c.la invrstiga~ão laborio::a. Uo Pn:·dno pro,ficient<', não deixa I.u zir, us 1nfÜS dn.~ 
vt·:oes1 si não Oti clntl'S supel'ficiafls dt• r~pir itoo facci ·, petulantes c di~rtos, .:na~ en1. 

pro.fun;dc7.n, ne:11 frcun Llnl;H1c rea l. >> 

1<~' esse o parPcrr ~lo pt·t·claro n:·e~t re, c1ur, e.tn sua platafórma politlca, a 15. 

!lc jan~iro d 1910, l ida no Th<'atro Polythramrc ela •B1vhht. ci outri·nou: '' ... Os con_ 

-cU rso-s, de que sc1np·re fui advcw:-:a ri o actUaJ11, con1 a· sU;l inlfl uencia tneJ iocrizn_ 

<lora, para ;<:lcpri~nir o nivcl .(lo magistcrio, a·n·c ~lando as s.upêt'ioricla.de€1, ordinn.ria_ 

01 c;ntc avessas a conco.t•ret~e.nl os azare: ..-;:1a sor te e1n uma rxhib ição. onde ns <lU:L 

•liel :tclr;; s u perflcia es tendem " c·clipsar a e<: l'iedaclc na scienc'a c no mer·eci mcnto. 

Já yê o nobre Deputado por S . 'Paulo que si ao gpninl .brHzilci t' C> coubc<'5<' 

t'C'Or·ganiznr o enstno, nC'stc pc.nto não se afaetari a elo governo do ).{at,ecll nl 

Hrrmcs. 
O .Sn. FEHHETRA BRAGA - .\[firmo em todn o caso, que o Sr . Ruy Brrr.bos:t 

Sl'r ia. i~:'lcapnZi de rhtborar r efor ma .JXlvo·roea con1o essa. que .trouxe no cn~ino a t<lC'~

organizn.ç:ão, n anarchin, rC"Juzin1tlo_o n u:11a si tuação carnHvrd sca. (A?JrtPfe:> iu_ 

tc•·••01n1Jeut o onulol'. ) 

~o SR. Do:'lnNaos .~IA SCARgKHAS - E' umn opinião isola L' a. a ele ·v . Ex-

(Apoiados.) 

0 SR. J OSÉ BONJFACIO - ]<;' a elo pai'l. intei ro. (.J.jlartes.) 

O SR. FERREIRA BRAGA - O JHOCCSSC> da pe{(wma elo Sr . Uivadruvia é a Sllll

ptrssão <las prova,; de quovlque.r na tu,·cza. (Ll.•tJart .• .) 

O ,sn. PRESJOENTE - A ttcnção. Quem tem a pnln \Ta é o Deputado Osorio . 

. , ' O SR. OsoRJO- Xão a•poiado. 

Ha o éoncu rso ~lc ti tu los c obras. 

O SR. FERREJRA ·BRAGA - Quem garante a 'wthe<1ticidade d•esses trabalhos? 

O SR. OsonJo - As cong ,·c~.m çõcs dns escola: é qu julgn.11 do mcrito clc~se., 

traba:1hoo. 

Demai!::. não acrC'dito que hajn alguf'n'l tão ingenuo .ftU•e se ap;rescntl" cnnUL 

dato; prof~s.,;or l11' uma mntc,·in parn a q<llt-. não esteja pr·cpamclo ... 

O , H. CALOGEHAS - :\'este ponto V. Ex. é muito cmt imista. 

O SR. Osonto - lEm 1906 c.,tn Camara votou u:n parecer_•emcn>la ih Co.mmis_ 

são ele Jnstrucção Publka, clP que foi "Rí'lator o illu,;trr Sr . Valois de Cast r (> , em 

·.que vem lavraàn a cot'lllC'mn:tç;ão do C0111curso de cx:.un c~. nestes :tenmos: «nirig·urrn 

p odc.rá ·Contestar que ·é u:-na in·stituição decadente c qur ten de a 'leBapparccc r, pelo 

n1cnos 11.a fôrma .porquQ o tr' . 10:-;. Elinünaao cnt'l'e OG ·povos ncl antados da fn.milia: 

;;crmn.nica como se verifica dos traballlos dos congressos a nn iver:itar ios tla 

Suisea, •Berlim , .\uslria _n u.ngria, in•existentoo na Jnglatc.rra e .n 0 ,; .Esta_ 

· c'os .Unidos, .1Yóde se dizer que só se c.ncC111tm em ·prnticn. no· ,paizes de .rac:a 

latina. ~ão digo l: e.m., pois n Jtalia ·c n E elgica ncloptara m nas suas .institniçõc' 

do ensino o processo d·e escolhn dos J;rofCSBorcli.l d-o ensino u.pcr lor da Al.lemR·nha, 

onpc não 11a concur<'o. Xa ·Dcpubli ca .\rgcntina a lei dos estatutos dn Un•iv()J'siclatl<

N'ucionul ele Buenos Aires 1Jrcs·t'rcvc o EIZ.;;u intc no seu ca.pitulo 10•, art. 6~ : "05 
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!H&fc~so res ~uppl rntc.:.;; . crão no mP:hl os pe las fa cu ldades, cli1·ecta m en t ez ou por n1cío 

clf' concursa. » 

J â. se vê. p or rnr , t t; , (( Ué o B.\·er:Pma cl t: con cursú aJop tn.-Jv pela r e f.ornut. não 

contraria as tcn de nci n ~ ~la opin ião no paiz . (Al>~o ia(/l()s . >> 

Quanto~ prC·fl' sso·r es (]iS'tieltisGi•mus poét.;:·uP.~11 as ~nossa~ faculcl:u:u; sen1 o Lal 

C'Oil('.U l'S O (~C CXU•ml•:O:'! 

_·\sS'inl, por px.e nlplo , o lJ r .. \ zC'vC'clo Sod ré, professor PIIIÍ tF•nte. actual directo r 

da !·:cola Jc :.vlf'odicin:t do Rio ~..h"' Ja tve iro é lente sean .co ncu r~o ele ~~xamC'. 

O SR. FEHHF. JRA 'BRAGA - Eu · cito ull·t r•·a e1ilo m en o-H notan~i~~ co n1o o Dr. 

l~oc-lla F a r ia, lente v o r concur . ..;o. 

O SR. OSOR JO - .r e rfeitamPnte . ~Ias i<':so não dcs trõe a min'lm aUirm ativa. 

1Q D r. Ped r o ).!I:ag·alhãcs. tarnbem prO\'("Cto lente da E é:icola \.1e ~ [cdicina, não 

ti n l)lfl. concurso. 

O SR. FERREm .\ ·BRAGA - .!Cu HffiJ·mo a V. •Ex. q.uc-lin1w cnncu.rso . 

ü SR. o somo - Po><e•O estar engn nn.d n> ma é o que me foi in[n!'mado . 

O Dr. Fra·nci"co de Castro rinha concllt·, o? 

O SR. FERRElllA BRAGA - T i nhfl. 

O .Sn. Osouo - Nela t inha . 1 D i r igi.lJCbo _.,r cto Sr. Jo .<é Bonijoc io). V.cnha em 

aux ili o ~c m i nha n1~mor ia. 

O SR. Josf.; Ro~n-ACIO 

O SR. oFERRF:l R.\ BRAGA 

~ão tinhn. 

T inha con cu r~o ]Jill'a adjun1tn . 

O SR. OSORIO - (Di?·i[li1!lrl o_.,r no Sr. Uua f.dino d.e Assis .) Y. Ex. que >é .l a 

Ba hi:t: o Dr . cn~tro tinha CO I1 Cll i''O ? ( r l prwt cs . 

Out·ros .factos Ucm on~tnun .muitns \·czc.s o 11enhun1 valú l' cln ·~·sten1a de con _ 

cu eso ap r egoado pelo nob re Deputatlo po 1· •S . .raulo. 

Benjamin Ccn~· tn n t f r z SC' is concu rsos. SPtnp.rc clnssHica c1 o c.11 1 o lagar, 1"-Ó 

C(\.nF:eg.uiu ser nomC'n~lo npõ~ o 6°. 

·0 SR. Fl"RHI~ J H.\ BRAGA - O defeito não e ra oào concurso. T ;lmbcm hni_e poJia 

'er propos to e não ~cr ncceito . . \ o bjecção >é 1mt}roccdcn tc . 

O SR. Osomo- Cito o facto pnra p ro,-ar npenns qu e c"sc ,;·st.e mn rle concuwo 

não imp~àe n no ncnç;ã o elo menos capa?.. p o1·qu e o clas.,ifirailo em !roga r inferior 

pócle se~ nom f ndo . 

Drni\lis, nn 'LC'i 01·gani ca ha. um n d i s.po~ic:ã.tJ inteiramen te garnnt i~l ora do cnn _ 

d ida to j.uJga el o unnni mr·men te o 111<1 i ~ capaz. 

B elo n rt. 316, os ·p rofês:so J·cs C' ~dra orcHnnri os cffcctivo.::.: se r;;"to non1cados tPC'lo 

Gover no. qu e o- r.scol h c rá ·dc.nt r r o,, tre,s nom es p.ro.postos ~m vo tação unino:11in t l 

!3C'ln. Co.ngre;;-n.cão, mc {l i nnt('l concu r.so rl e tltu los c c,b ras; J11flS a ongl'cgação vóclc 

t ·n'l ca. os e~ ]J("CÜ't c~ irh.l iCêl l' um ~ó n<'.l1l C',1 u mn V1' Z q·u c .este r C"ÚJl:l a ucnanimidade ·de 

voto-~. 

Como j ~t. snl i e!l t t·i. no::; di v f' t·::.:os pn i r.eg o c nnCUl'SO ·d·o prnvn!' .rstá aband c na<lo. 

O SR. FERHE1 11A Bn,\GA- ::\~;ls , V . Ex. ,;,o p1·ovo.u que ns condições dcs:c" 

pajz,es ~cja.JTI ns 0\L':..:mas rlo B razil. 

O .SR. OSOR JO - Qune;; " " nos•a" con il içõ r;; qu e n os poclc1·ão l.mped ir ;de segui.r 

.f'lestc ponto os pnizes mais nJrnnta tlos? 
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·Depoh:, não poderá. lh:l\'Cr CS$e r CCE'io (.h• q ue r)lelo .p roc~ .-f.lO dn. Le i Orga ni ou. 

entrem Jncapaze · para as escolas . 

·Uma comm1Ssão o e len tes exam'h1a rá o va lor scienti.f ico e pl'à ngogico •e moral 

ào3 pr(' tcn.dentc:; . 

A's Cong.rc.gaçõoo fi cou essa apre-ciação L1o 1nerl to d o::; can didatos. ( A JJOictâos. ) 

A l iVI' e clocenc ia é out·ro pon-to ca i'dca l el a r efo r.mn. 

O SR. F. ERRE J RA 'BRAGA - .·'.. l ivre doccn cia j á cxh;;t i:l . 

O Sn. D c •M JN Gos· :vlASCARENH AS - ::l1ns a rcfur .na a mantrvl.' c tor no u~a !mais 

p ra tica·. 

O Sn. OsORJO - l~so !j á proclam ou aliâs o Sr. Cn logeras . 

O sn: Josf! BúNIFACIO - A r cfot·:na copiou Lrma ·porção de cousa5 bôao, n1as 

la mbe.m inc·luiu uma porção ~l c cousau r.u ins. 

O Sll. OSOR IO - A reforma não •é u ma o6,p ia, porq ue é uma modificaçã o cum_ . 
ple ta el o que ~xi.,;tia. Por cer to algumas m edida:; h a que nã o sã o novas; .mas isso 

.;6 p rova o · cri te rio do leg isla o r . < ~tpo i.ad•os . ) 

Com effeito, a liv re à ooencia já c.stava consagrotda na r eforma el e 1901; 01H3 

o a reforma :tctua l f ig ura s ob .novos moldes 'll1U is l>ra ticoe . 

P elo sys l"e>ma ~la li•n c do~e ncia ao a lumoo :h%is te o d ir eito el e escol•her o ill1CS 

tre ; qualquer cidadã o hab'ili tado 11úcl c ae pira·r lccciona.r em uma fa culdade . 

. 1\ Yantngcm ela liYrc doe &ncia ·é ·ma1nHes ta: Preparn. os f utu rOs .:11 e~t rcs ~C a th c _ 
rlrat i<::os; é um vi veiro de profoosores; cons t>tuc u m estim ulo pa.ra o p rop rietario 

das cadeiras, pois a concurrencia :dos •li n t>s d o.oen tcs fô rça oo J}rofcssores a "e 

occupare.m de seus ,cJ~sc i pll'l os . (A!Poia-cVos . ) 

tMus, iut sua C·ritica á L ei Q,rg-atüca , a pai x ão elo nobre •D epu tado por 1S. Pau _ 

lo, a.liás !eg ititna, porque :nasce ·de id~M que ncl voga, fo i a o pco to ele ri d icnla·ri ~ar 

a <len omi naç~o dada aos m embroo do, co r pos docen tes . 

S . Ex . não se conform a com a à en·om inação de professo res ordina r ios clatla a 

c.sses _m embros do magiste:rio . 

:-.lão é ori;;inal a Lei Oq,'1l.n ica nesse pon to . 

·R .··sr .. tl f',-:; i g ln-lç~ o se cn cr.llt :·a n;le Jegi. lações a ll etnã, su issa~ tlu s tro _hun _ 

,;ara, etc. 

Os mestres ,·alem pelo seu pod er in tellec tual e pro'fi>sional, não pelJt dcno mL 

naçã,, CJU P, como a actua.l, nada tem de ri di cuJa . 

.-\ .> noRS· ts se.'>Sões são ordinaúas c o S·r. p ,,·esident.e nã o se a.gasta c deshonra 

em p reGid iLas, c nellas é que dcUberamos os assu mptos da P atria. 

O .Sn. FERRE IRA B RACA - Parece cruc essa cles ig.naçã o .p rcten dlrt. cooJ! ocn r o p ro _ 

fessor <l c accôrelo com a reforma . (H a v aJ··ios 01J a1·tes . ) 

O SR. Osonm - V. Ex. está apaixonado . .)!ào pó de ser dcsprezael R uma lei 

como a reforma elo ens ino, <Jue obeJeee a u:na ori en taçã o superior. [Apuiados.) 

Ma€1. va·mos a elea.nte, pois o tempo corre c ainda .t cn'ho ou·t ros 'Pontos a a bordar. 

(Pausa .) 

O Cocl lgo de .E nsino de 1-901 .esta bel-ecia o ponto pan t os estudan tes . N ão roi 

possivel cum pri r essa par te el o CoO i·go . 
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A ILei OrganiC'a c.stabe.lecc a •li ·bN'"dade ele frcquencia, 1nas ~ul o i)tvu f) • .::yslt=:11a. 

clae cad1ernetas . Di.<põe o a rt . 7 0·· da ui Organ ica : 

« ):lo fim de cad a p c-noclc lecti \·o os td u mnos ap resenta rão aos p rofessores c 

livres docentes, a cu j o::; cursos a~~sie~i rl'rn, suns c~1 àerncta.s, pa.J a qu~ n('llas atte.:::i 

tem · a frequc:JCia. "· 

Com o se veri·f ica, :1. li'be rcladc d<e ft'equcncia con,..:agra 1a Pt,:n Lei Organi('a nã.u 

sign ifica • .con1o c crevc o a utor da refornla C.:11 ~un E-xp(J ~'í i r;cio ele '11tOliL:•.s - o. Ji _ 

bercladc de não f req1ton tar cu rso algum; é ~estabe leci d a t~l.o :só lll llltc con1o a facuL 

clade conced ida ao nlumno de frequen'tar o cui·so que lhe approuvc1·. 1 l'e< M a. ) 

Affirmon o illu&t·r~ Dcpu tacl c, por S. Pa.ulo que a autonom ia. c a.;; Cong11egaçõe.;; 

e ra iN usaria, não cxit::.tia . 

O SR. CANDlDO ·:.\10'J' T A - E de facto não ex·st<' . 

O SR. Oscaro- JD V . Ex. 1·epe tc; no entnnlo, e..sa autonom ia esrá n>lle l. 

::-.Jo art. 2° P·l'C'scriPYe - a L ei Organica - .<:erC'Im os _inst itutos de -cnsi·l101 até 

então suioonhnacl ft6 ao ::\1Ini5tcrto do l ntcrior~ CC\rporaçõC€. autononHl~, tanto <.lo 

ponto de vis.t::t didactJcv como ~lo a cl min i"t r ativo, 

J\. inten ·enção do Estado nC's:::;es Jn"'tnutos fa 7. _f;,;c ex e rcer por int~rtTI.t! llio elo 

Con!lelho S u.pe·rio r elo Ensino. 

O ,SR. CAN DJDO MC.TTA - Xa pratica não ec te m ob:Se~rva do iStiO. 

O SR. Josú BONJI .. A ' lO - .E' u.m le:1te ela Fa culdapc de D i·•·e ito le S . Paulo 

que falia. 

iQ SR. CA!>-'DI DO :.\l0 1'TA - A Facu lJade ele Dil·eito tle S . Paulo t <'ln to .nado cle 

lioeraç;ões que o :I!Linls ti"O não t m rrpprovado. 

O .sn. Osonro - :Ignor o. }fa · como acreJita.r? 

A autOrlOmia stá firmada na Lc1 O rganica; con1o é po.;sivcl conl'i.Jl' l'henPc-r qu-e 

o .Ministro fuja ao cu.mpri:nento cln. le i que tanto prestigia ? 

Argum~n-tou o nobre Dcpt.tlldo por S. Paulo Dr. F ernei ra Brag:t quP t a nto 

não ·hã. essa autonom ia que o :vr inistro .})nixou n?gul umentcs a c+!: l'CJn olJ:.:.:,"'rva :dos n ns 

escolas , 

'ÜT!l , Sr. P.rer.;.idenltC, -o s.r. :\Hn isbro Ri\' <lCl a l"i;l Co!Tt<l, Cdll s eu Rel.ct1orio, >eX 

plica. a r a-zã,o ·po r qu.(\ c-or.f'ecci()nou ·~l..:es regu·lam tJn~ns . (Lê): 

((o· meu d e~C";to a tr:1çar a no,-;1 org•an:zaçã-o era o de nlo (:.? • ..:cE·r ao~ deta

lhe-:;- de ~f?.g-u!a .me.-·~·açiio , cleixan dc qu·e -as co.n.g.n "'gl'lÇÕ- "" , tenbra.ndo ·no g()l~o d-e au.to -

1l1JTI1ias q ue lhes é ass.~gurad.a, Cz l'\ssen1 cs se-us rcgu.~.a .ln<mto.s €!S'peci ru?-s ; ll'rceei , 

~rJo:~énl, que .dJa.hi r ~lll llta ftú• ' algo de 1n.cor:1veJüenrtc ·t) e:la .balburd·ia qulê se poderia 

l'stn.oelecf"r nos p.r:me·i ros m-cmentf.,>, pri·ncip.1l.me nte el ev.end.o d· sde logo ent.1-ao· a 

lei em n;•igor c e~M'I1mos p•.!.·ecieanlcntc ·Em ·:J1m <:'Olne~o de ·ru-lno Ic c·ti\·o, •P lo não ap

].mrPlhaml2•n-to elas csco·las p:'tl'a o funccion~um :mto das aulas. 

·Por dS:.~·o, · alécn Lla !Lei 1Q r gn.nicn, confcccioneti 03 rcg.u.:.a nlcntos e.,..;.t>.ci::tca l>~ro. 

todos os i·n sU~'u1Jos; m:ls, q uerPndo •to.rnar ·bem ·pa.tc.ntc que, ccot1 jsso, ·~·ruo havia 

o :ntuito de, ape:nas .cOono~d'id-a, feriJ~ a autonon1ia .ge:t•atn1tida: ao.5 esbJ,.b :-1-eci.!nen. 

to'3 de e.n·s ino, in cl ui ,:-:aq.ucna lei o tatrt . 1318, onde ac lê: 

'1.t\.c; congre~nç.õcs ôo:; ·!'11 •titutos de eons inQ, ·por f>Orça da auto.nomia a;dm.in is 

t m tiva 1::- clida<:l:loo que l·h·cs é gara.ntida pela presente Jei, fica m com a HbCTdade 
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ch"' modHi ca r ou ll'"fO·I'I!WHil' tlS cli~llCSi.;:õe.s r cg;.iHt lncnta.r es e as i n h r r~~·te5 á int hn~ 

<.·t·IH t t.;aHi:t d ell ! s . ,, 

-com ba:l cHspos itivo fi0ara.r. as confp~egaçõcs co 1n a fa CLt~-àod c não só de al

t• .. ~nu· ti!.:- TC'_g1ulnmentt)s C."' •poc!:~es que ba1ixnnun con1 ü )Lei Or.gan ica, C'OlHO trumhern 

"'"" ·:11h.,;pn.sith' C".3 cl:a p.ro~1ri(t lei qu e .S :! .r c fi.r a;m .â.. i•n:ti·m<a ·economia <loe (JU<a}qu·-•r d o'; 

jn .. ~titu tnb . Quiz l' .s< .ahelecr·r. <len•tro el e t.:llna orga,nizHÇ<:iJo qwe a.i.ncla 1r.•ãto ê de Coin

p1e-tu llcs-officktlizaçã·o, un1 n1 c-c~nistn o •ba::) tan't 2- 1e lasbico (JUe, .se n sof.ft~e~r na. sua 

c9,cn~!a, .por-;.sa pC'T.mi ttir fi nulior Hb Tda'de cl.e aq~ão tdoe 1no\·~m nto ao.s institu-

t ... ...; ele cnsi1no, <1ll1er n o ponto ele 1•rista d !·\1'ac1Jico, q.ue r •no aclmi,nistnttivo. 

·) art . J38. citado ~ o a1•t. 1::9, q•uc detenmiJna -que: <<aq.ucl·:e 'O U >lCJU eJI s dos Õ·nsli

tutr.s ..,om p rchcn<li·dos no art . . J<> ·q u ~ . dis·pondo d_, ••<CilH O.> pT<>IH•i os e s·J.ffic.icn 

t i".s, :;ln'GC.itncUren\ d e l::u'bvpnç;'Lo dro Go\'C<I"'llQ, r.:~ :.. r.trão, p o:r esse facbo, "isentos ch" 

toda. c {1Uratlq-ue.r <l. e.p·c:·:'\:1• ·nci3. ou · f'i~~C':t.' i ·zação oêric ia·l~ nn ecliruba ou. j .mol-cd i at~u), 'US

:-~igT . .a1an1 o rs·p i!"ito p,r iC:.110rclial -ela organ1iz.a-ção, i:ndti•cando o pr"~ i·tn c: ·ro l1. au·tono~11~a 

ele que co m eça.m a. goS:11' os irn..:tituto..'3 el e e11S i ll'() creadoS p e la União, e o g.?.gundo 

o r-.l'lllinho pam a ccowplct-a deo,oEfici:l!iz•.t·ção e Mteirn. J.i bet'<'IHd c . 

O sn . J osf: IBo:-~rFACJO: 

P; ~ ulo, de qu e a~ ~ rl'LGo:uçÕPS d~ c nn g-t·c.gaçãoo ràa h.i Ol ãJO -sãro att e!l1d 1icla e:; p-elo l\'[i_ 

n i:-\tro'! 

O !Sr< . Osomo: - Que i.- o " i g-nm.ca? •rorYt'n tu·n.l tr;tU Ll.z que a au~onomh 

n~Io rf'Btá consa·g'l't.'lda .na L ;.. i Orrg;Hllica.'? 

n~~.:; C',kt tn : a qu:- os noh:·r · col·:('ga.., po~·ili\·a, s.s-<'<Jn cr.s .Cactos; p oi.s, se era.sa li! ;:-tcr

\·en~ão se l u n o-bSC'l'Va d o: não •"'C tj u ti fi-ca, porque i•1n porta .na ,\· i qlA.çãro dt1 l ei . 

o ·f-:'1! . J C.S:Ê BONJFA.C[(l: - B' a (a.;·ta· d.a. roib ::rrvanc:ia <lia ~rej. 

o sn . OSOHJO: - Xãr; J)OH-r, comp rche.nd·er <'S.Sa ino.bscrva.nci a ela l ei rparticlu 

elo Gru n cl,) wutor <l•a propri:1 lei. !~a''• admittLndo que sl'lj a ·um ,[,lcto o allcgacl·o. o 

vki<· t:lã.o é dra lei, ~ i ,m cl :-t :--ua ,j·nobt:iCl'\·ancia, co.tno P't·oclaii:TlaJill os d i.g.:-- ros compa

r~ i1Pi rl'V~ . 

O ·E r~. C.\NillDO .\!fOTTA : - As- g'u,ro a iV. Ex. que net os or.i um-dros da cong r e

g;{l Ç~n d -e- S. P·aul(l tê!n fi ido \"Ptados pelo .~!L:n:.stro do Jn·tcdorr . 

O Sn. OsoR to: - ·l~ ea· J~tll •e< ntf', suPpreh e-ndC' a c1eol-a t';tc;ã.·o à1e ~~ . Ex., 11WUs o 

que ~stá escrip'to 1na l JE' i O rga ,ni ~ a -é a a urbonomia d·Ol" · i. ~st ituto.s de en s-i11o a té cn

"'i.iln ., ~t j citos tiO :Mini.~t<' rio rlo t. l•'t' ior: € a· cr aç;ão elo Conselho Sup-eri or do En

~:no. •n·gão in.s•tituid·o ·pant substi t u ir a <t cçã•o do Est·.1doo. 

A NJ,;et; inRtitutos ns~istc•. ,por consegu.inte, o clir~ it·o de a.ltera.r oo r e..,pecti

\' Cs •re.~ ulJE. !!llrntos : sr cn~ s têm fa.lhns a o ulpa cah .:- .f4~ co. -.gl'egaçõcs que nã.o 1J.::; 

tênl' .a l be-radr., cnnno :ittl ~atn lll:l :s c(m·n :.nientcs. 

Cf'r.nro 1l'Pf rJltn. ·a ::J.utornnm in conce{l-ida pc~ra L rsi Organ ica aOl-; •r eferid•os c-s-ta-

1Jcl E'ciJl1 • 7:n·~-oci ele 'i·nl~'tr.u -c çflo é urm fa c to ; a o:; d_r lrf,f er-cnrte: lbnstilu•tos ca be a Q'rg·am.iz-a

ç::'l.O .d !J,r..: !J)rog.rrumem.as de scu.s <:ru r sO'~ ; s·e c ;:'€:s ~pro g.I·amana! ..:, lJ!)l'·tanto, -co:n.têu.n ifn

lhft..:. a -cul1pa 'é das con gTc.::;·açõcs qur não os llllOdri!'ioo·m. (Apo ioll.os .. ) 

H a aimda ·~;m to p ico <lo clb<: u r~o elo :ndbre Doepu taclQ po•r S . 'Pau~o. Dtr. F el'

J:cil'a IB !'a.g-a, que prcciza L"'Cr . z= se: ·lar ~-c ià o. 
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S . -Ex. fi i sst~ qup o Gú\'('t' llO' ·ex·oJ''b i tou ela n Ll'b..1t'lí; t.1 <!ào 1e.~blutiva , faz n do doa

ção .cl(' JH'opwi os .n aclonri<·~ ás es~olas , crrea.ndo taxa~ . 

S•I' . J11· ~ i de n t :--, o Congr.esso .aut01<1z.ou o !G o\·t•t ·no a r rformar a ·:,--sbr•u-cção 

n nnt~da ·P~"' c-1 . U nião dancl.u ~~ ns i nB titU·~o-3 rh~ rnslno ·p(·r~niMiiLurle Ju-r-icHca c conl 
J J P-:c~nria p:1.:·-a ad.rnln i siTar cs seus patri.m c-n\1s . ln · çar taxas 'l1"-' r.ua tr icula c <h) 

.. •xu JYtC, ~~ m•.1:is •C n1 olue.11 e~ntf•S por .cU,plu m as c C~'rtich)~s, a -n·pea.tlanCo toda· as qua!1 -

tias par a •pruv:-m,,·n to d e r:::-un 1'\Cünrltnia , nã.o Jll) tlPtl.]o ta-m.benl ~t..'.m tHl·nuencia <lo 

G·c. ver.:· o a l•ic.na r 1bcns . 

E' c• disposto na n u·~ori z . 1çá.<>. 

;A •dle:ega ção roi ne.ss?.":i t ?HtrlOS; •;! . fo i ('JH \"irtucle- (h•lla. qu.t" a l.Jd Orga·nicu Uc:.J 

ás :'tlc:nlà-a(lc.s a ·2:1paü:da-c1-e ·p rura re-cebe rem doações~ •lcgaclos e 'O U·tros b cn:; ..e a 

r:orlllpC't~ nc Lt. pa.ra <Hl•mi n i :::trat'~ t11 !:i ~·us ·lJat.r im onic~,, 11Cio poclendo _, c01ntu clo_, sr1n 

<tllfO'ri-:,ar_·clo do Oove1'110, al if' n a l-os . 

'E' o q uc· e::;t[t tn a. L.._, i 0·1·~-a~n.ica, ele acc-ôrdo cotn 1: ,~ •tern10.5 da 1..h:>·~cgação 1egfs_ 

lati ,·:a Lu:·stt1:n t·e lla ~<'"i n . :? . 356, ele ~1 .ele ·Dez n11b11'0 r1 1 ~ 1910 . 

...... \. a tp,p·lic\1Çi'"Lo dos n·ntHmc:nlo-s d e ·e~ ·br·n-; e.stá nu-trOI~ im dcl(•'"cn.ima.da; pr~,.•!-) _ 

c rev('• a 'L ? i ()r;;anh..:a no :u·t. 9(1 : ((os I" ·nclimentns elo pat.n:monin de '('ada '.i!ll.Sti -

1uto sã\1 de.sti-naclo·· ao cu&t~ i cl·o ensi.no, ao tnelhoranlt..,··to dos e ·l ifi'ci o.s, á <·on 

:: tnute 1 e[O•ltTl1 elo !lll'D.te ri:tl eE·cn1n r . á dli~t'l·ibu i çg.o clr prt~lnios e nutra.::; obras da 

utilid;.Hle pedagog ica. » 

Danclo )J·c-rsonal icla:à-..: ju,rid•:ca aos Ln!"titutos de Pnsino
1 

o '<t) \·...-·rn.o nã;o v·ocl~ia 

!leg·ar-lh ii.....- a lD\Te a d n1i·n istn1çft.o dos .b•e.~s . ( . l 7>o ia dos. Apal·t c.o.;• intt~,·rmnpem. o 

orudo·•· . ) 

O SH . tPllNSID!i~·N 'J'J'J: - .P·eço ·ans Srs . Depu htdos {.JllC ·nã·o iL'ltcrroe:.wpam o ora

do '·~ ·a -tiUt:•m d·· ,,.o dC'ola.rnr fl'UC' Pstá fiaHhl a h o:·n ela 1" parte fkt o·rd·cnl do d 'i.(;l. 

O ,;R , OSOR IO: - '\'t>u tNmin<J·r, S-r. ·P'I'l•sidente . C<.'rt.o de LJll'il ten ho rc.s.'J)O<l -

:liclo ál~ ::tJrguições formuladas cnntra n !Lei ÜT.!anico do · F.in~i.no . 

O SR. DOM I NGOS -~VlA Sl'AHENI-L\..S: - l8ri•~:1 a. ·~ t':n~_.nt 

0~ SRS. ÜCTAV IO flOçT-TA E OUTHOS : - Apo.iadc•s -

O ~R. OBORJO: - O•Jt•·os p-o1t'n':ln\ -rlc.-5•a n.p.; n:la·r -.se de~Ssn ,;;;T:lla tarefa con1 

111ais trt·a·JcP e brilho: nen.!lt.:lftl co n1 .mnk; l'".:~pontJ·npidncle e sinccri :lad t•. 

tO :. !H. CJ..NDJ DO :.vTO'l''l'A:- _\ rausa ~ra cn á: tn::t!=: ·V . B:x. d afendC'u --a tt>:arf ·.' i

tam~nt b c-n1. 

O ·~R - DOMIKGos :JI ASCAHEKT-TAS: -- A caus tl. é boa r foi Jw:•J:nLn•tecr:nentc t1e

Jent1i::la . (A.po iarlos . ) 

Q .Sn . OSORlO: - Obni.g·ac1o aos ITI•~ u.s ::::('n('•rosn•.:i cc.'tk·gas : l}l?•!l·!H ·uln â tlt1Co!'l 

~ão ·c11n~, q.ue •11e <'Scut c:u·anl, tr•rm·intnn-clo, ;não :po•- o tll'ixa r d e •l' 1 ~1vh•r 1lon1-enag-c1n 

d~' 111inha acl.mi r:l.ção a-o iJlou.-~txe autoT cl:l ,LC'i O.!'gan:tca do !:Bnshno o Ex[!n. "Srr. Dr . 

TiiYa<lnr\'i::t Conl~ên., n1i n~·:l"o rl.~ Er..:tnclo .elos :\"r :.g'()Cios Jntc-r:•nre..s e .] usti.ça., C?m '\Tf) 

to . .; · p~:la sua p t:-lmlaJ7'<'noia n0 pc1·tn qU(' ·tão clig1lal1lí"1ltC' o()Ccupa., :::N'vj:ndo con1 

hnar,l ·e lealcla·doe ao actual Prc·si cloeme <la H·e>opurb li·C<1 . (Mni t o brm: ,n·t~ito b em. 

O 01'(U1or é "l'ltn ito C.llJ~q)'J'hnC'1it-aclo . ) 
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SES;5.\ 0 D!C 19 UE: .\GOSTO 

· Ó .Sr. José Bonifaclo ('') - Pa••samdo a ·tra·tll.r ,la q ues tã.o da ensinJ 

Cix qure cada Y('Z rn :1·hs se cnbr•i .. :::·tece diante <lo d ~ ~ca,l<.t 1b ro dü .i n trucç.ão super1•JI~ 

c secu.nci.arja, aggra•\·ado pela u:t·,ma reforma. 

Seu c..'l.ract~·r el e r pufb1.icano c ele pa.trto·ta, ccu e(~·ili.rito \:l'e ·bt~aJ_:il iro c àe 

c lreft: de .f:Hnil ia, que lera ·ele a llc-ndcr á ed·ucaçã.o de ·f ilh os .:êm ma·g.uas prorun_ 

ela ~~ ccrn l'.SSc quod!'O d~ a•naro:~ j a c de dcsor<loen1 ·qu e tan·to co.mpt'om ttc os in

tc·:·e""c' da :nacidade c d·o paiz . 

.Cvn1!bateu a r~eror: 11a , e.m 'long-o~ <ii..:eursos e1:11 Dezc·n,b:·o cln ao:: no ,passado, C110S

tr..,!IC1o, scm q·ue tfoU>·L' r ciu tado, que o Governo ex cedeu os t ew1os da autor iza_ 

ç;:.io ··Jad·a, ' ' 111 w..-á. ·h.ora 1 'Pelo Co.n<~t·esso.; ttffirrnli ·U q•ue o ~t;,nhstro aLterou a. a.cçlo 

do 'E,tad•n ao e-sino, su·pprõmtindo ou ini~ ia·ndo n. d l'SOfficiaJ.i zação; f'ez d cüção 

tTt: propri(~ .. nac.i-ona~ rás Fa.c uJCaclcs ; ore-ou. cargos e .fLxou os v ~ncimnctos. T U

do · i~ o ·~e fioz{'.ra C'OJll i,ntf:·arçã.ü clara dfi auto.r i zação. ·Em vez de resposta ~:>ol'f!

cizt.t n -c-~e-s pomtos ouve ele quando em Y2-z c:og!oti 'êlO a~cto do Govel"'n.o, refere!l-

á Hber::'l:ade, á ~oo.-icntação que ·p t~éga a cl esO'f fiiCi.a~·iza~ã-o: 

.fi.tt/t ·r. d(\ de nor·t c a sul elo 1paiz, as mspi raçÕl: .~ sàu .ct h ·et'!)ll:ll-'1 ()ltltirt.s o:-; i dea.. ~~ ben 

clilff<'•l'C"n!;,~s c Jnãi.3 co,nfort1!1:?s á s tt·acl iç:ões c aos costt:r:n c..s d·o .n o ~Go p·n iz . 

Quantn 'á J}J'eocct.:·;>ação "'êf~r .·nte á •1ibl'!'da.le pt·ori.,sionarl <l·Ue ~c pretende 

·c npôr ú C(ltlf.,üi.cncia !bt·asilcLra cn1 acto ele \'l'rda :eira prepo'tPncia,. os trib'una.es 

(lu3 Estx,1:b e '()' ·Su:p remo 'T ribuna•! já têm dec idido, co - dcmn•.l!1do n •&a parte a 
nforma (~e A·bril. Recorda a o·pi.nião do ':.I·I :.nistro :yfu.niz Barreto, hoje P•rocuTa 

Gor da m.epub'i'ica, quanel·o juiz do Trllbu•na l Civoil e Orinn.inal, c lê as :m:formações 

clad>.1s 'I"' lo IS€c rctaüo da J usúiç.:t cl: S . . Paulo ao trubu.na·l que ia ju'.gar u~n pe

did ({• JiabEaS-COJ')J!IS. 

IF.xe:cvptuando o Rio IQrancle elO s~~l, não il:a C1'11 todo esJ.e Y•l:lSto paiz unl tri

bUI ' ai (•il juiz que dê ao a.rt, 72 n . 24 da •Con·~tituição " lntc L•pTetação que lhe 

l; Uer am~1 ·ncnl' o [Y.{ilnj~t-1'{) do Jnterior; oentre.lan•to, l.l .j.n ~ietencia cQint"l·núRi ccun o 

rll':lis :f~ú,g J"~nnte ·de-.s~p.rezo .ao IJ.)eülf:aJncnto da g·ra~- cle .n,nioria dos Brasileiros. 

C0Jn essa fals·a ti•nt~;ppretaç:ão e outnas dispos iç·õ ~.~ d.a 'Lei o.r gon i ca fu,n daG'll

"c a:o lFacwldad·e ~Ja.rticular ·s ·JJ3.J'.'l. o es t u•do elo di·rc' to, d·a m edicina, abé cOJTI o 

,·u.rse de do:•s, tres e quatro annO><, <futendo os aJumn.os que a-s fr cq u er.ctarn o cer

tificado, a·"':nunciando àP.pois cs seus serviços .. i!luCtindç a op inião e prej·utJicando 

a ~OC'i~cLa.d ?- . 

O~ cü~l.:-cgios annexv.~ á-s Facul·Jades sur.geJn a todo n10111C'nto e prepa.ram lla.ra 

() e:.áme de adin'ssão, cnc'hemdo o cofre cem a n·enda da ma·tr icul a. elas taxas <le 

[·xamt·s <· out"lls pr.opinas; n enhuma fiscalização, nenhum zelo por >part e do po

ner 'P-;,bli co. IA industrla se exerce crm pleca l'Lbe-rdadr, o e~l'S ino é mercadorl:l 

f. (llnO ~l'...l a·: qu.t·r o·lutra; que 'Ít"tll que a fa.c1i'1ite1n ou se v :>.nd~un exames, que ha 'tle 

-~mai"S em ~e proteger a noYa 1fon.tc de 11rosrperidadc ind•Us·tr ia l ? 

( *) Dhcttrso p·u·bli<Xldc no Correjo ela .Vanhci de 20 ele Ag-osto de 1912. 
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Os ~~uhtc-s rDep.u.t~.1cl o:; não ·pud :- rttJll dem-onr.:•t rrt•r c.m que d ispos ição o Gover·no 

:.:e i.JaSt\Oi.l !piara errar cn rgoti c fixar ,·cncüTi cnloR: <tbtt~.:buição ·printtiva d'O Ccm 

~n::S~o 1:\a.cio- al. 

A •tPf.or·ma ·cop iou ~.las leis anteriores M c1L~pos içõ es ·bQas c inc lwio cl.i:.-;posi

ç:ões .n:ins C!lh.:: a gnaL-dtl1fl ·l' f.G11, CO.I11 J}t~on-:ett n lo a ·vide das tFaou!dndes e co.n 

ch ~ ,,nan ·" o G)nln·a5io Xacicma.l, tlão r ico 'l1<' tradições, a ·utn 'l11'ox·nlQ de.=:ap.p:.t

l'PCiJPPiliLo . 

E:~.:a oDleS Jnll _aU.[Oihlmia das co·~g'rcg'HÇÕl'S ( l llP (h...; •G·OVCl'JlOS ant ?riorcs inJcúA.

rrt111 l• o) C·o.ngrasso COJlCl'Llerla llU •I~ founn. j á ~ubnlettida, ao Stena-dü, t~·m si-do .r -
tida o:: JJ~ri:-. de um·n. vez .pelo :\11nistL'O ac,tual .. 'ii·n d a rb~t rdo·us dj•as o rtcstenvunthava 

n 1!1C>brl· ·Detlu tado pt1r S . IPauJo q•ue á sua clu•loricla.d,: d-a D·eputa(lo all'a a cccn 

pt>tPneia -de 1J~n1tc IG-o n1agi~terio s upcnicr . 

. Ft<i7me.:tc sã o dt 1b orr1 au.gurio o.s -pr i rlc i,pil1;S sustentados no Con.s:elh o d.·?

Er ::-inn, p()r 1nuito:; dos seus ~Jgno. me12nb.r os . 

. \ .nalysa a opi·n i il<l) autorizalla de [foê"LO ~I,•ntl ~s, •contraria .ã de<offic'al.ização 

do ~n.~ino, de •F'ron.t i n, do Dr. íPorc;ca t, que, clPf~.ntlendo o pa rcce·r. se m anif sto•u 

no mesmo entido. São esses i!lu,ton•s brasi!cil'(,;; c ll'Ubr~s tambcm J'Có--1JOll&aNel> 

pe'c •iH't'sti.gjo d e suas e.sco~as que teTão de rer:i·st;r a -c:.sa onJa ele t.1 na.rehia, :1. 

r.;;sc c-:-pi·niot'O d;: ~.ectariF(TIO, a e.-.;::;e 5()1pto YicliE•r.to c"•~l cl ebacfe elo en...:ino "Plllblico . 

Cri{io.c'\.n-do a refoum·a pelo la:J·o ela chsppza, mos.bra qu ~ o Qoll!US qua creou parn 

o Th•'-"C>Ut'o foi superior a mil e(! m conlos. "e se ind·u i'l· no cai!culo os .itrros de111po. 

iic~ ào GYDnpa_..:io (\ as quantias dcspcndit:as com t'hl'fliS nes~s· s in -s'~itutos su

pc-rior('.s. 

T c.rmi -a. dizendo que e.ntre es~a.. r ío-rr,l:l c o CodrJ go de Ecnsino de 1901 prê

fc rc 0 ~Codd·gv-com torlo~ os seus elefe~to. c u,~Jos os senõe..; ; entre .e-ssa re"form~t c 

o r·~g im en de equilpar·ado.s, .p.reff'lr.= os e\t"LTi·JXll'Rl: o"' porq·ue os .c:eus a·bu os podiam 

:-:e: crl--,moviclos. e refreados os s('US escandnlns . 

O que ahi e:;tá ·nào é rc[O!'~·n a; é o sam"ificio cloo.c:; cnais {'Ol1~rtan•t ·s es/or~o-<s 

<•nt prnl ode uma orgatniz!lção do -cn.sN1o, •é o rccúo ele tnui.tQ;::; a.n _no .. cs i~a dbtemção 

·~ie. grande-s conqui-stas, é o fl)attibuio CH instTucção n.1ciona1 . 

T-e.n·d.(} coo p <: rado de\·otaclamc.ntc pa J'a ~ actua1 siluação po',itica,. aoü g·o do 

Cov -!:n o, sLnccro c d f' r;interesFado, preoccu:pa.lo <·on qu e et:c .se ii'TC .nt..L estüm:1 

publica pcloo srt:viços do çnsino, l.anl·ent.a con1 a;s .mP.l.i..s IP1I"'ofunclas tnistezas a .fa::sa 

l. 0 l.T()n(':l ·orj.('Jlltaçã.o do .digno :vunhs tro '(Jlle }J!l"OC'Ura knplcl'lltar rna lR:c•publ'ica Cortl

tl'~ o ·JlCnsallll ec. t o de Yintc Estados a,.; <louüina,- de um ·pa·ra cui-.t problema.tica 

cnn<>·tante . 

O Lo o IGbve.rno su'])J]Jctte a .reforma ao \'O lo dq Congresso par a, 010 caso do! 

l'o'[ercJ:clum ravora1·e1, dar- l.he o oun ho ele I gali<lade. ou -~'i.o a su.Omelte e il1<ll'l2 

11:-,-:polh.t?se .não dc·\·emos morrer, tprrc·eizacllO•s vjvc-r ·para co1mbate~-~~ jnl'Pugnal-a. 

<le<,re,peilal-.·a, estra~alhnLa t ocln, al'im de surgir c;ma outra que respeite as n~

lJI·r.nçõ t::i 1dl{) t.Paiz e s-e cr..mForn1e cnn1 n.s tracl iç:ões. e o sc~n-t::nento' do.'3 IBPastlciros. 

( .l1••it-o b em , mui/ o bem; app!cmsos ,· 
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O Sr. lrrico Coelho (") : - Sr• . . Jkpnt:tcl < ~>', tra~o á tribura uma omc''" 

da ao pl'Ojf'c t o lfll l di..s'C ll~~;;-lo, nu :O=enti-r1o C1 H. PI'O·pr1 içà() { !lli' a Ccu11ara o an nu pas

saflc env~ou ao Sí'naclo, •!1 ão 1ogrando. en.trl't..l n to,. \Tl' <·~..n ,·:E r .• iào em lei annuo. o 

se~• pem~am-Fntu. 

A emcn,:<e .wc [pn lto a -l1onra di' ~ 1·1a,r ft :'11 csa l'St:L .re :li.gicla d este m odo: 

n<-ACCJ't\~-·~ ntl'-~e ft \'C'l'ba n. 22 o F2-gui-ntP: - a su.l.l\'l'nção C"m d i•n-heiro, tn!t

ceü iãa n cacla 1J111 il1>,.; .in5~ti.tutos ch' in.strucç:·ão s e-cwncl,.tr·a t' ciqpcr ior, far-t5e-ha 

('l'fccti va ~t't 1ne•.li da qu0. o •il""'s•titu~to dt·l u on~·bxtl' a i n~-uOfi (;': l\n .:::. i a de sua a•t't'ecada

çã,l -i.L:n·n un, afilm ele ptrO'\·er as nec· :..c;;s ida ~cs occurre.ntes do se'll cuc;;teio, pessoal e 
::~.•nterial, no' ·tP.rmns rla '1<' i ·m·ganica ·do f•:n";:ino . >' 

I·sto •Pt'Sto, (lp\·p ·au illu~t1·e S.r. Jnt~é .Btllüf.ac io. digno rp.prc.-;-e ntantc De :.\·Ll

·~·a:..-; 1Gen:.e~, tt prcn1Ptttll:1. re...:posta d o ,;~.nno p:1l-=Saclo. con~orcn ~ se vê d·o Dia·l'io 

do Cong1·e~so . . St1 :-:.;:ão ~~]e :? ·1 de Dez€11:nbro. 

(V-enho de.fencll'r. qJor O'tl'tra, clog'i:l.J' 1 a obra <]f•rt·etacla pel·o Gov·~rno F ederal 

em .AJbriJ de 19t11, 1cu cun1primrnto ú ;1utot· izac;:ão ~uccint;:~ ·r1ue o Crn:::g:es·,;-o e\ll

<: ionaJ 11J1 e dera no <lll:Jo a .ntPr ior. 

Conl .;- ~H I'Pi l"l'PI..~tin.do o que rliss,• nt•.:,<.;a ..;e:;...:~ o: 

r<Os erro . .; f'l."tão J' (•d in1id~..: . ..; Jllll' é!·U ~'I.S .:.;ra nd<•;o; rme 1ida~ cl~ ord'Cm SO'Cial-: Oi!na 

CtUC: arra?.Oll. a i-n clusb~ia. clt' .fiJl ctHtr bJrc,:J.a,re i~ ·C411 l·etn·a'!'i g·u-r·::~s, outr~1. que ex 

ti1llguio (J ·pri\·i:J..e g·io profti:-:sion:tl d r~ c1ipluma·clos pe:l-u:-; instüt•wtos fcd-cfla·::s . » 

Colnpr.e.hendatn os ~rs. l)e·jlHit<tdu:o=. que {"'U uão •Yeo.::h o cri,ticar o.> .d-c.feitoB <loN 

OPeretas de )~.,bl"i .J . Guardo-nw pa.rn.. tazPl-o, e l~:lhi, í l11.E1TH.lar a. •1ei ·:!'c rror.gani

zn~ão c1•o: in~.;·t:tutos ele r-nsV-o c ivil ·l a. Umidn . . qu·ando a Car.rna ra s-e d.ignar <lis

c uti-r '() .pr·ü}lct .. l !l.pre-.:Pnta. .lo i~ ;te a·nno a .respeito ele i·n·strucç..:'l,{) p•rim:af'ia. 

!Pa1·a tjusti.fi c~tr :1 1JI'O'Viclencia e:xePI·!.t' Jl'tf• cht ex•ti•ncç:.ão '<lo ;prlvJ.l,:-g:io, conce

f1i...lll ao Gytmn~A..;io )J'a.cio,r.nl, C-a 'f·ormar ba:;·:1areis cv.11 lPbtra.~ . com[I)reh 1- didos O'> 

colleg:io.s eQui·])araàos :1 non11a cl1\ e.n-s·ino o.<."ficinl, tbasta a~Jonta;r á leitu.ra. En'!

(iil.ada dos Srs. J) pu•tado~ a be>l.::t n1onugnt•phin \1'0 iJ.~tU;.;tr .. • Sr. tPan..jiá Cu1oge _ 

ra.;:;, oUJt..l'o .digno ]lrpu·tado por ::.vH:1as IGN·nrs, inlitL::hllla t<Üt:i t..J·erui1:as e o tEn 

..... i·":.o» . 

L\' •l11edida q.ue os .c olleíÜ+1~ leig·os clt>~Cu,:da\··an\ •no no•:su pal:z. do '('1]1Sirno d as 

·lHln1an1J..a·Je:..-, a:-;sim ch~."U11aclo. a.s co~ngJ'(\gaçõC's t·elig:!o:-n..; fundav:un os seuB lY

c-eu..~. ·E' .ess,:. gTanlle .reri.~o ·do C'nsino mi1ni~3tra.c1() pelo:-; j t'Sll.iotot-:, quo er:t t11ais 

ele ·tcme;t, porqtttlnto, como pCJ'Ctlcra r, fl.nlor erucl.i-t.o c1~,1·a ononogrHphia, f oi se.m

JH'c n 1preo.ccupação dos jllsuitas o ensino .~;;:t=>cunchir io. at) tcr11.po i'm cÍuc cl!es ·to

n.a..m a jUt\·entuclC' f 1 deforo~tH1 111-l:te il caracb·r ( apo1.a-!lrN.;) , qual :o.r~rhopedia. ~~ 

tlYe~as, l(]oe 1110..10 a ·a r r. içoa r {)S C110Çü6, 1110~~ e l})f'll'ioLlo <le forma·:ã.o, ..'..t. OtclCI'n , 

que ~ll(~S re-pr-e::;e-ntam, C' {t...; idéas nnti-.':'C'cu:a~res CCtl110 .prüpa.,...::-;a.m . }. 

L"S·erln .e mbo:l·ra.çoso ao GovC't'!HJ ·Fede.ral cas.-;ar a-s C\ t rkt~'i de u.ns tamrt:otS insti

ttiÜ)';S, aclaptaclo::: :10 p~drã.o do G.n111- as:o L~aciona1, que s.~ clasacrOO irVaram. 

( •) 'Discus•ão elo projrclo do Orçfl.cne>!l•to elo Interior. 
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V'ui (lH-ti s fac i l , mais convPn knte 

dos d<iplomas ·de bache.reis em Jettr"'-s, .não só com•fet·id•os pelo G~·mnasio INs-cLo

nal, como <lambem pnr !YUtros lyceus a e !L~ equoi•pa.rados. <De sorte que, conceãidil 

:tos •l;ns titu.too ~1c inst.rucção swperlor a l •lberdnd '" d•e 'Clictar, cada 111111, suas reg>ras 

de exame<> ·vc tJ.bu1M·e.•, todos ·os <t•lumnos dos col!egolos c i•vls re dos co-llegios ec

ol·~siastJ.cos EHlharam-se •nü mesmo •JYé de •i•gu.a:ldade. iE o ;resu<l•balào n·ão foi esse 

qu;! o -honrado Detp·utado ,por 'Mina.s, par ona.l tmformado, trouxe ao con•heoiomen to 

ga Camara c<m. sessãJo de 'hontem. 

'Tomei •a liJberdade de dar >L"Ul a.parte a s•. Ex., sa·lva-gouardan clo os cred-itos 

d.a Faculclaclc de ::\1edicina do Rio clj ;, Janeiro, e. q.u e tenho a: 'hon·ra d\l ;pe.rten

cc l·, com a.Dfi.t'mnr ·que 50 o/o ~lOS ca<"dida,~os á. admissão U>nha,m si'(]o •·ejelltadvs 

no "''"'·tlbulo desse hn't!tuto de instrucçãJo su.penior, 111ão ol:>sota.n>te trwlerem dLplo

r. ,ao; ·Õ·e l:>a oh a·reis •em l : ttt·as, conferidos <por coHeg.ios civ·is ou ecoles ie.sticos . 

O cxeolJ'p.:o clad.o, no p<ri•ncliplo d<cs te anno, pela Fa.cu.Idade oe M •edi'cima é 

Nlifi<~l.l!nte. 'J,go" OI'O .<e .hou ve ou mão .re>Jaxamelllto em ma.beria de exames, no•s ves
l,ibtrl os ·dp outro., inst.>but<>s ele ens.i·no of.fi.cia,J ma111tidos ~Jele. IUni•ão. 

O SI{. FREJHE DE CARVALHo \FILHO:- Posso gaTa•ntlr ~V. <illx. qu\l na Bil

hia houve a maior sevpridade e que o r . ·ultaào .foi o .mais vantajoso pos..;i-vel. 

r(l SR. CANot-:Jo ::\>[OTTA: - •E em S·. Paulo igualmente. 

O Sn . :tnmco COELHO: - ·F<>l•go de ser hon.rado com os e.par•t-es dos !Hu-·brr!f; 

D<Jpu-tados pela •Ba:1i·~ c .por S . Pau.lo, dig.ni&simo< <repres <>"ta•ntes do magiste

!'io oCfieial. 

·Ca reçv da benevo•lencia dos Srs. Deputados, já et11 cons idera cão á minha 

ida'Cl;), e j 'ã ao m eu estado preca.rio ele saoud , . 

O LSR. ::\iA KOEL 'FULGENCIO: - V. 'Ex . 111ã.o preciza de IJenevo'encias, pol'

qunn to nós o ouvimos com o m aior tll'azer. (llpoia.(/os. ) 

O S<R . ,JDRICO COELHO: - Não q·ucro dizer que não eE•ceja dispos-to n respon

cl,,,,. a rt·od·os os apan·tes, a proposLto d•o assu.m'J)to escabroso ele q•ue vou tratar com 

i<l€1!1çáo de a.nimo, na certeza da: cord·la'lida1e dQ aud>:to.rio. 

INã.o 11a conru.nclir :1. p<rerogabiva inJefectl vei <le. União, <lc 1egisj•aQ· a 1·espei tr> 

doo :n. titu.tos de .instrucç:ão superior de , ord em m,J.litar, nos -termos <la Cons.tLbui

çiío II"·<'<'lera·l; •nr~o h a confun 'Hr cem as a:btrl'bwiçõ<>s cumu 'a,tlva>S ela· União e do;, 

-Flstn·dos, de legi-·larem r.o -tocante aos in;;tlt·utos •:lc instru•c<;ã•o superior, de ordem 

civi·l, d·e ·conformlclacle com ou,bm:s e::-1[1ressões ela, Con titu.ição da Re.p<ulb lica. 

na <lOill>pctencia m!I.J.ta,r da Umiã·o r eza,m o;; arts. 43 ns. 18 e ·87, §§ 1° ,e 2•. 

"-'ão deixo de ler :as a rtigos cita-dos, po5to qoue os ISrs. Dep.utaxlos tenham 

l}€>11lleLto con>hecómelllto ·cl~ Msumpros. 

o a'!".t. ii·4, relatJ.\'{) âs a•ttr.~bu.i.çõe · privativas cl<> C.zyn.gre.>-so • racional, ino1u2, 

cn1 seu numero 1·8,, a de «leg!. lar 5olbre •a organização do IEJ(er<:i.to c da. AJr. 

mada . » 

O a.rt. 87 e s·cus .paragraphos ·pr~·eibumn: 

-nod 'E x ercito Fed·e!'a;l COIIll·PÕr-s-e -ha de con•tlngentes que os >Elsta.d·os e o 'Dis

trlcto :Federal ~·ão ·ob.ri-gad·os n ·formece.r, con•st!bui•d•os de con•!lorm:i<dade com a ' •'\ 

unn'lt!\ ne f!xaçil.o de .fo-r~ as, 



Uma lei :fecier·wl dctemnina r á a Ol'ga.aizaçã.o g·eral do Bx-e•t·cl·to, ct.c~ accôr .. lo 
com o 'n. 1o8 do art. 34. 

1A U nião se enca.n·e'gará da instrueçã.o mill·krur dos COl'PO<S e a'rmas e da . in,~

trurçã-o •Jnilita.<r superior.» 

,Qu.an1o :10 :pro\':tnE'tflot..o cl oo cang<os, UT15 '{l•e ca·ractcr ·ml ~ita1r e oubros de ca

r,1ctE,r ci·\· ii, á L'nifu<' I.!Otnpebe, s•egundo o a rt. 73, O'bedecer á segu in lie l'l<?gra : 

«O.s cat.gos pu·bllcos civ is OJl .tn.Liúaüe-s •Sã.o acce:s~i·Veis a. rtodos os BraJ.rÜl'ei

:-os, o bsc-u·vada~-.; as ccmd·içõe-; de capac.iclad-e es.J)?.c ial, qu•e a ~·Glli cs·tatmi-r, sendo, ·PO

rénl , r .. etlndas a:=; a0c.-.um1Uút:l<;:Õ·e.s remuon•eradas. » 

Co.:n relaçàu aos mstad()i;, o p.roYimento dOS ca,r.g-.as, tod·os de ca·ractm· ci<vil. 

.s·c en ten.d'e ·!·eg.u:ad·o ·p~loo arts. 15·0 , 63 e 65, § ,2o. 

O rur.t. 5° deJ tc.nnlli,::·a q.ue '<dncun11be a e:.a.da. Estado tprover a eX!pens•as pl'·O

prias "á1S necessicl·ader; <.le ~ eu go-venno 1e nd•miõflürtraçfLo ; a. Uilüão, p·orém, presta.rá 

soecorro5 ao JDstado que, em caso 'C1 = calomidnd e I[)Lllblioo, os solici·taT». 

INãto .ce.be nos Iit·noirte.s ele nHnt dJisc.un·~·o '{]em()!nsb.r.aJr que a.té a·gora o a•rt. i)o 

da C<Ynsti tu-iç.ão não tem sido be:m compl'eh" ndid-o. Talvez ainda ttBntha O•pporbu

niclade (i,e voJ.tm· •ao a,ssll!m<pto, c e•ctão ex:p<li·ca,w·i o me" •modo ele contende r. 

1.RJez.a o ar.t. 63: <<<Cnda Estado re.ge1· -se~l1a IP· -'la Oonstibuição c .pcJ.as· üc:~ 

c;:.ue üdoptar, .respeitad•os os p.ri-nciJ}i os co.nsthtUJeionmes da Unlião»'. 

lE o a1't. ·6·5 d-i•z que : «E' ·facultado -aos Esóados .. , § 2• - ·Em gera·! todo 

e qual-q•u·er .poder qu.e lhe.> não fôr negado, pot· c l~t.!llSU.la CX.J)J'essa o.u jmot)Li;cita

r.:en.te co·nticla nas clau&ulas cXJJ)ressas d·a C'onstittriçã·o. T odo c qual·(]lltet· po

der ... » 

Claro <é que a U<n'ião, por a.cto ·ele ·seu Poder Legrsla.tivo, pódc o·e;~tri!ngin: <aJOS 

dLpJ.omru<J,os pe1os seus •'flstitutos d·e ·LnstrLtcçã.o &Uipc rh>r o accesso aos ca.rgos ;pu

bJr~c.os, - · de -ül::\ratcter m.iJatarJ :es·tá elflr:e;ndtidJO, .e- de ca;racter !C i·v.N i •gmaln1cnte. E 

t~mbem .cla1rú ~·em a ser que cada Esta-d,o, ·rle per ;;j , póde rcstri•n·gJr aos g.r&-d'lln

dos ·pelos s~us insrt:LtU<tos ue io1sbnu,eç.ã.ó lllperior o accesso a·os cat,g"'()S .esta-doa"s 

prOipriamemte ditos. 

!&~>e lê uun dos parl'ercs que sã.o fa•cu·l.taclos a.os Estados, '11ão c achacndo il>l 

OomeUtuição 'Fled~Tan n~nhum-a. d1isposição imp,J.ici!ta ou expJ.úcHam,;nte .em co•n

trario. 

A~im como o Esta·do de :Per si pôde o mruis, i·sto é, IJ).rovcr cada qua·J a se" 

n'"!odo os carg·0.3 es.badüa:es, ·verbi gra-tia) da tt1l.a.g::.~1:rtutu ra , do .nl.ag i ·&te~r i o e a'imda 

cargos adt11i n:isttrruti'vos da techr..J•ca, 'd.i·ga.tnos etc suas 'lu:i na.s, <1:-2- ·suas es ·ac1as de 

.ferro oon1 vontes e V1iad·Utcto[-;, d-e ·suas insta·Haçrões oeleo~r icas, rfe.·na,n1d!(} en1 gera1, 

Jllll·teria·S 4:odas q.ue conte.ncl•etn 00111 a SCglll'fl ll Qa j)U•l:!l i e><'l., e Jnai,~ ··aauO'S da SUa ad

tl.IJn jBtl'9.ÇãO, inc!.usiv,e o -da •po li c!a sa,- H arl.a; !lSSillll tarnlbeun poclerja cada E !51:ard·o 

TegLLiar a seu modo o exereJcio •d as 11roiE's:;õc.s de medico, 'Clc advog•a,do e de · en

genrht1ro, se não 1hourves.sc na Consti tui<}c:~o Fed~C l'Al ·urn1 a cla•U!S Ul fl; r€'XIP·l~essa, con1o 

é a do e.t~t: 72, n . 24, qne assegurra. -a li1berdacl·e proff:Ssi·on~ul fc\O 'f\Jg·g.t'~egado so

c.ial de todo- Q ,pajz. arbrangendo ·brasileiros e ext1·a•n.geiír-o.s r ·r; id•(ll:-"1tes . 

O SR. OSORIO; - Tn.n.to é a.ss im que 11ão se cx·J.g-·em d·tpJ.Otn'!l's pa1ra o exe1·-
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oÍ C' ÍO t:e tHof:~Ss0~ indust!"iae~, pois tt Cons titu·ição diz : ~~ 8' Ih're 0 l!XcrciciO d ... 

qualqu<;r ·I>r.:;.fi~são el e ot·dern mora•!, inte>l!lcctt;a.I ou inclustria.L» . 

O \SR . . ERTco CoELHO: - Eu tlinüto o argumento, 1 ois mão é senão estudo 
Oe~>p rcte~~cioso {!!UC trago rm cx.posiçã·o á Camara, ás J)l'OJ'.issões chamadas hoje 

em dia;; ·Hbera~,;. Libe:·aE'.~ por qu l' ? IPot·que depois da revolução de 1789, em 

França, ,foraan di pensadas certas ·forma.liàadeiS, que I»'ovlmham das aiiiJtigus cor

p~l'!lÇÕCS de o!\ficio, a :p.~·estação ele juramento c J}l'Ome_osa d~ fm.tem·ielade, "'' 
(lcto <la invc.-tielura pro!is.<io~a l. 

Ho.i.~ <'111 clia a •palavra •ê bastante xpr~'iva parn se co.mprehen,lct', que não 

se ·r ...ta mais cl~ jurame-nto prof-issional elas conporaçõcs de oet:do, no tempo em 

que a •U·nivcrs!dHde <'rn uma. o.rga1nização ccclesia::?ticn, quand.o se -exigia do ju

r:sta. ao ~er grad•uaclo, n;: im oomo elo medico, confissão de •fê; do mistér ch· 

engen!-: clro •não &c ~ogit:-a.va. 

;:\e-m a União 'Pôde pautar o exércicio ele qualquer ele sas ,profissões i•l>e · 

t'ai'S pela nórma rlc 'enBino de seus institutos de Jonstrucção .·u.perior, nem tão 

poe~c·o cndll Estaclo, de. pe~ .-i, pOde pautar <> exercicio de qualquer des"Slliil profis

sõ0S ·Liileraes, de r.o.nfo.rmidaclc com a~ not·mas de enMno aclo.ptadas em eus ~ - • 

ti tu tos de ensino auperiot·. 

Acima das ex.igencia~. de uma pat•tc c de outra, desc;es requisi·tos fficiaes 

ram o exerctN de qualquer profissruo, Yigoro. o preceito i•nilluJivel da. !Lberdade 

·a e {'Xilrcicio •profi · sion.al, I to ê, o § 2~ do a.rt. 7,2 ; e não .se de paTa 'l'la Constitu i. 

ção cia IRetnthlica ·~enhuma rcstricção concerncnte aos E taclo;, ou á União, im. 

plicita ou cxplicita, em topico algum. U l11oiados.) 

.Citando ll t;pitl'ião de •um academista o[rancez, o HLu trc St·. .To-;é !Bonifacio 

no 6eu bri!lthante di·scul·,;o de honten1 não cl.jxou cliscr.:mina~ao, q.uc uma causa 

ê a espec ialização ITeq·uer.ida para oo cargos 1JUblico_s, ele conJ:ormidacle com a ca-

p~cicl!l.àe exigida n ·lei or<!Jn,,,rirr de organização de 

:i'b<'-Kl ado do exercicio ele 11rofis.sões quae quer em 

litas. 

et-viço, e ou trn cousa. é a 

e1·tas sociech1Cles cosmopo-

I' . u•er m e par C('t' qu , ·~esta pas·sa.gom, ~ll de, lindo o l{lensrunen.to Jo autor 

.fra ncez, que . . Ex. 'h ontem cltou s •Dl esclarecer a mat<ritt. 

Imaginem o-, . rs. Deputados que cndn Estado, de PN' si, ~c aiTogava o po. 

d~r tlc regular a seu modo o x 3rcicio das profissões de m dico, de aodvoga.d . ie 
ca.g nhc·ll·o, •nos limites ele ,;eu ·territorio. lr\ que ,ficari,un •reduz.i•das a· aútriobui. 

çiic:s da União ele l·egis.lar c man·~ oor seus instbtu,tos de il1;;tt•ucção Ulpenior, no 

Distt·ir.to F<ed ral, as im corno nos Etstaodos, e elo seu 1p~n;to de vista cooferir di

plomas d~ c:rupaoidade, para exercicio das profis.<;õ • civis? 

IA que •fiooria TE>cl u2lida o. li'berdacl? do exoerclcio jprofi.ssional, se a /União ôt· 

1•es ·c n a-ttr llb U•ição el e, >no Dis·trlc·to •Feàerad, privilegiai-o, assim. como no .·\c rr-, 

a colottia brasiliense; ao passo quç os Estados, cadll. u.m de ,per s i, '!}udesse.m or. 

àena r r• rxercicio das pt·ofissões, tc ada qu~l con,form e os e·us insti~utos de in. 

~trucçã.o superior? 

FlNtrla rccl•u,zida ·ao i ncllge~ato pro<fh~·s ional, cousa que o Impeil'lo deix u es. 
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(1uvci·d v na.s nevcas do pa.ssadu, quand'Ú ins:.:·t·uio o ( lao:onrll:s•:110 .. :as J)rofi~;;õ~,.•" 

de a.d·\"t.Tgad>O, d1c engenheiro, el e 1ne:lico, et coete1·!,_ 

To1nari•a tmu.ito te.mp0 ela Cn'-'ll'a.ra, ~~e qtuiz.e;~..se l'elata.r o que era ind1l·gena.to 

pnfwsiona.l, ;r_o t~mpo em que clonüna.ra.m as cor;Joo·oçõ =s d <> of•ficio m ed ievaes. 

l~m alerno: exi1giu-5!e q.ue {) cxtr~l'ng~i ro 'ba.tes.:: c lás !POPtas .dra Unive.rs1:da<le, 

20 .a·nnos, ~i111tPs d'C se pern1itti1' ex·~~rcer a p.ro .fU.~são de ~tncdico, bot'itc.nrio ()U bat!'

helro. 

"'I'eriamo5 de r egT' d ir nO indi·genato ,p.rvfit~e ion•.tl de .CiltTllbridtgc, 'E .~·Juvburg f! 

O>Ao·l'd, antiga·s Un.ivcrsi•<'ades d.a r• · ·g l a-t~l'l'a., -onde o m esm •o aJ~·~v-ib ?.g·io loca.! se 

v~=:rlfic:t"ia, e a.r:~i m na de :\ffiont})el·I·: r em ·F1rnnça, de ·S·ala-manca •na ii-Ic ípanha, de 

Bolonha . •Co1 H alia, et c . 'reri·amos <J, voltar a •e ste p·~ss1lido, q.u e c tá mui·to dl,~

ta . .,•t e <1<> Brae•il n~tc seculo. 

()u.ero a.rg.umen-tar eom o bel.'o ·EcXEnniplo d<> H·lo G.ra·ncle elo .su.I, p()r ser o 

un:-co .ii;stado t']ue d.au ao ~ 2 -~. do art. 72 , •dta Oonsti.t '.ttiçã.o Federal a intc )lige"l

cia pr.ec:l-ztl . 

• :vras su'])ponlJa;rnO« q up, m1 l'ez ele per.mittir a liberela-:'le {las profissõe·s, o 

L:!> taclo <lo IRi·o Granele tl o Su•l :procedLa do m:o5,o conrtrall'io, só con,><ant•i•"•do no 

cx{~rdciu p.r()l~issional ao-s gra!{l.uadw 1pclos € 'lts •insotitutos, no curso :m edi:~-oJ de 

cl•i.reito ou de eng<;m!mria. Que d iria m os Slrs. Depu.ta>: os <<! o :EIStüldoo do Rio 

Grande do Sul, •em vez •Je ~ e clc.;-·preoCC'.!•par dos· •PI'Ofll!;s ion.aes rn lb'1tulo de C(l_ 

'J)acülade. ao .contr·ar io, 1::egase'C á -Umiã.o a attr·1buiÇ!ã.o que se t-e·m a;n·ogacl•o, d e 

con·fe:rir :p·rlv!i·!egio;; cx cluiS i Vatn~ntc nos cl ip·!oma<d•os pelos 'JC'LIS institutos? Que 

djri·anl os nob1'e .3 'Deputados? 

O SR. OAN·:'Jioo M 01"1'·\ : Em todo o ca"o o con<'e.: to dl! ldberelarle no Tt'o 

G•ra•ll ele elo Su.; ·nll!o é lg~l a.o col1lceito de ~~-. E-x·. 

Q •SH. •ERliCo ·COELHO: - !Jna·~ine•Jn -o:; nobres tO!é•pu·tados .qu:>, não só o .E..~

tarlo do Ri{) Gmn<lc <do ~·ui ·neg.aYa o e>O :>rcicio •el as ·Pt' <>f·:ssões ui'bera.es aos gn1-

li1•a•J•OS ,pelos in.stJbutoo d·a. União, como :tann.bem o Estacl.o elo iR.io ele O"aiJ'lelro, a!Ji 

elo :>u lro ·Ia.do da ha•hin. c outro,; ·Estados co. Uni'll!o, proceJ·iam do mesmo ponto 

U•:! IV.f::ita .re•g1iona:J, não cuns~-~~.ltnd() -o ex'Crc icio da n1.edicina., ela a·d·vocac·ia e 1à[l 

eng .n'1a.ria scn.ão, coda um a seu modo, aos grad•u•ad•os lj)Or in.s tibUI~Os <Q<>otaeloaes . 

~ft:"!'·ir. c-n ns P~t·r(}gJ\'td:ado a o..s ;Pri v·Hegio;s ·u·n·l•versHn·J"ios do i•n•cU.gen.a~to rprof!l·:i 

.sional. 

O <l-i•;:>lomado ·pela .Fa·cu ' rlad e ele Moedlcin1a do Ri·o de J8J-r;cro •n.ão te.r ca Ucen

ça pAra rxe.rcl'-r a ~ua pro.fissão .al-!i, na. :Pra·la Gra.n~d= e, ·rec1p.ro ~allne,nrte-, o gr!l

!l•c•a do •I'Or i·~slitwfo offJcia•l de ensino medico !Hl "EIS•tado <lo R ·Io de !Ja.neln·o m·ão 

tn:nspcri~ a bahia r-ara exercer a.qui, •na Onrpilt:M d•a. R.epouilYll'Ca., a medicima. 

Seria mnn in terprtvac;ão('l ab '·u.rcla da. Constitulçl\Jo, dirão os Sll's . Depu-

belo'. i:\1~1" , p or q·ur ~· · r·ia ·ahmrda? Porque •h a •um ·p·recei.to eXJ[)IJ.i.cHo <ela Con

sl l~uic;ã<C• IFe;ic,ro:, ju..; tamente n elo g 24, do at' t. 72, q.ue asseJgura a .])rasilell!'ns 

e cx. trangeit·c;;; n•sidr.ntl'13 R J.i•berda.dc IWofiiss'.onal, ;po·r ·ou.tras p•al&W'aiS, o pod.er 

ciP /I."XPI'<:~r l!vn rn ~n.te ·as .profh'siie~ e.m qua:que.r •P<1IIl•to do t-el'l'ltorio .naC'l-on ai , 

11'::\epend~nte ela ap!·eclação em qu e o noverno Fed·era.I •tiver oo .gora.duados por 



- il9 -

institu.t.Oci ·e.s t-ti.dOat:s de t;;Il!:i·inv S'Li}Jet·;uJ·, 't. l11 conu·cts t .:, lPUI"\'cntur a, c m as suas 

ve.l~as fa·bdcas d.e dou-tores e bacha,rel;. 

LSrs . De-putado .. , d.i-ss~ h11 •I}()UCo qli-e o hUtpõl~:o Li• ."!·ha dl.!i x a do naâ br111uas 

do pu ~sa clo o iudi·gcnato pro·.f'hs!S io•na.I va.l'a itdVIp t.:t r 0 na c-io:1a lir.:!IH O da.· lH'o.fLs;Sõ ~·~ . 

Vou :cr u Cv:t;5ti-tuiç.ão Un 1w.perio. P·s·re .padrà.u clP r:;::tbed()ria que U!:-ir'cgur(}.u a 

un·lda C.e nacional . (Apoiados .) 

A •rt. 79 . <<.. i nvio~·ablltide..clre d{)s cl.!reJ•to .-; c ivis C' poli1t ic:us ~lu.-5 t: :datlão.::; br~t-

s! leiros .. ·Q Ue tem por 'h as . a liOZr dacle, a .segurança. .individuaI ~ a JH'O!pri.edade, é 

gam•c. ti0a. pe·la Oonstibu·l~.ão do Lm.;:>er jo pe:a m·wnc'•ra seg·LLintc "' 

§ 24 . «:\Tenhum .g-e·n{!l'O de trabo·lho, de cuJ.tu J'a, i•!hl·u~ tl'la ou co,Jnan e!·c.io pó

de s .:n· p.rohitbido , un.-a vez que não 'EC oppon.'!'la aos C(}StLLm es pu•b'lko:.:, á ..;i'gll

r,nca '' 5U'Ltdc dos c id.adã.os». 
2•5 . coFicam abolid-a.;; as corporações de o~•ficias, ~eus j-ui·zes, escrivãe~ e 

Jn e-"t~·c,n . 

·.Scn hoJ'e>. nesse tern<;Jo o P·'':ceito con&tlt-ucion a l do Tmperio tr<ld,uz·ia os cl·l

r~l·:os Co 1!10lll.H-' Jll, qu·e foran1 1a mn.io·r con•quista --::la c i vUizaç.'\o 1mu nd1iat c·.os t er

lll'~ cl~ M ag_1:1a Cll •t·ta . os quaes .a !l~eyo'l!ução f rance za, do secu lo ante1ptv.:.sarln, 

eono;a;;rou estendendo p· lo m u·ndo e' ·a fec·un :la pro.videnc ia sociaL 

{hJ,tr'ora , n,clo era licita a es colh a. de tlllna pro~issão quni1(J Ue.r ou o~·fk·io. 0 

prete~ den-tc, o a•prend·ir. batia á poTta <la cor.po.,·acão d•e of.fic!o, e 'Cl.o bem que

J'C<I' c"' ··sse g remio de meo"tre: c co•t~pan heJ : ·os ele p :·oEi~ão ou de oflficío, depen

clia sun admis~ão á ca:rre.ira Ji'cit.q afim el e au.fe rir r·ecm·.;;o.s ele sUJb 'istencia . 

•Fo i "'so que aca.bou no secu lo a nte:Jas a:'!;,_ E,..g-a conq•uista li-beral a Con

'tl tui ç:ão cio Impe~ i o tra cluzio n·a !'ea!i2uode. Tiln•b ·p ta nto, de 1··o dizer , até m e· n

Cl(ls do ·secu.lo 89, ai•llf1
fl nu ·c u.It.a A.l:!of~Jnru - ha Bx·hstin. a co~rpo 1·no.to Ue o,fifi cio·, •por 

~xem plo, .a àe pa-doei·r o.s. :"\jn g· u~Jl1 pod.:n fa zer !Pão, sc111 qu : 1::1. cor po.rnç.ão de ~Ja 

dciros con '"'n ti• se. :VIas nã·o !toma mo;; a A'~lona 1~ha ·tn·rdigrada ·p·a.ra modelo da 

c·V•JluGão social e pol!tica. n.J.,·e.:<to dn homem. sim . é e.,;sa !Vb:-rJade de cscolh<li; 

J)rrof'is··ã.o •crua ]ICJ Ue·r . 

l~ ra ga1rantia: opt2n·a .<J. tlos >Cida ~ ãns br·asilcl r<>s, n:o ag.g·1·c.g·ado do() In1J)erl·o . 

).la~'), cousa di\·cr,s.a· é o cO'nceito <t'Ue se d.f':para na Constitu iç:i.o da ·H cp ubHca, ~vr 

l!g·o 72 , po.!,; assegura d!. ~ :-itos c <li•benlade ao.< Br.a;;.J.'e iTos, •bean como aos extran-
' ~eiros rcs i c~e-n:e:. De $-Or.te qu e -aqulllo q:ue era gn1ra!11tia '110 l'm•J)er ·iO, para os 

cidrudã().:) ~Tas llP i ros. é hoj e gr:t•ra.ntja 'PUTIH v ongg.r-egado soc.i·a1l co ·mOUJo:Mta de 

no51Sit. g rande pa tr.ia . 

De con.f·or;m iàad,. com n a:ct. 79 . que acabo de Je;mbra>r. da Con ti luoi\}ã.o •lo 

J.mpeor.io. o § 25 nã" em senão •COI'C>Illlrio el o!' 24, a.bo!iclas as conpt>rn~õcs de of_ 

[i..:ios. 

J,Jc:•to ~ra a c.;colha dP. pro·fis são na fór.ma da lei ; pois o d•J.J'.e lito é a. m ed!d·a 

ua liberdade, emquanto a li·berd ade •é o opoclo' r sem contraste. Uma ccm sa é ser 

lic.i to o ex eroicio rl{! U l11·ft ·p rafi s...~ão, nutra co usa é . e r ·livre o exerci c: o p.I""o.fi . ..:; _ 

s tc,na .. 
Eu contrapoJ nh o as Pxprel':sões da Cons·tlvu:ção da H ep.uoblica, a.nt. 72 ~ 24. 

üh:Y\i lf-:·t-n clu b:·n~.;iJo iros !;l f"X~l';l \"ig,_,iro~ l' 0·d~lente.s, Ç1s expressões <la C(}l·s-tltuição 
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<lo lmperio, qu;) só com·prelJ.enclja os cidadãos b raslilei·ros, sem allu tl ir ao;; eXJbran. 

geiros 110 :nosso ;pa iz . 

AquHlo que era pcrmltüclo, apenas, po.r lei - o clirelto cl<> :e-xcn·C;)r o ci<1a

{lã,o •brasi·lci·ro ~1.ma oprof•Jss..<i•o Cl•ualquer - hoje é a libet·daclc sem re; tt·i cl}ões con 

Ic~:ida a brasi'b~iros e exitrfl.lngehos, para e xer.cere 1u qu.aesquer ·pro1fi.::sões d1e in

eloJe JTI()ratl, i•n·teHec.tnal ou ln•clus~•r i al. 

IPa&So a rcferi·r os preceelmltes elo Imperio, l'i"rt:o que •nos seus ulolll.mos annos 

rcn·peu ccau o naciomühsmo preyfl~s i onaj•, ac1ml·ttiU1 cl o á m atricu.ha nos institu•too 

dQ ~lfls•trucçã.o •SUJpe.rio·r a cl iplo:mados Em Qettras por OLLtros palzes . 

P()r consegui•nte, el.e f,~cto o I •m-;Jerio h•ll'tia quebroado o Pl'oiYLle.g·io elo Coluc:gio 

D. .Perl·ro U, perom itrt: i nodo que na Fa.c.u•Idacelc ele :vfecl. i ci•na. elo IR·io d·e JM~~i t·o, 

como rfn i testemunha, se ma•tt·:cu l assem diplomados N ll Portu.gal por um ayceu. 

·?11al; expressiovo : o Janpe.rio .perm~ttia ·que os !J.l'Ofessot·e·s elos insti.tu.tos de 

011ed iDina exJt·rangeiros J)Uclessem exercer a p.tO'fiBS•ão med i C11 uo Bras>i·l, J·ndepen

clc<ntc d " ,prov.ts rpt·êvias ele habi litação. 

E ain•da melhor : o Impe1•io firmou com a RepubU~a elo Ohi!lc 'llOTI C()nve•n i o, 

no sentido de consentin· aos graduados •por instibwtos Gi':LiC'iaes no Brastl , o exe.r. 

l~ic:io ela n1ed·ic.ina ncs."ie paiz >Ext.r.angei.ro; c .na rvic-e -versa os· fo.rn1aclo 1 peloo 1n s 

tlotutos chilc.nos, o ex>!rck!o ela medicina no no ·so pai21. lJe m<Xlo q ue a h wbi

:itação rm <Hplüm.a, . pam. ex er cic:o ela medicina, passou a s-ar assÚmiPtO ele nc. 

g cc iação lno1r"J'nac:.ionrau. 

O I;rn.pcrio fez ev<ilução, altoe.rru~ do o molde elo 11acionalismo pr,ofissiono.r, 

Jl<ll'a 9dmibti•· á ma•bt·Lcu.la. em seus jn ·bilbt~tos ollficiaes <'I ensino su•per.ior aos co' 

Je.~ i acs de outros paiz·a.; ; pr·rm i HJ,nclo o r<x rel eio ela. med-icina a pl'O'fessores <:x 

trangeiros; por fim, entra!lclo Em atiusrt:e com a 1Repub!Ji0a do oCI1il e pam ca~ t l

•bi:u os auecl·icos ele lá para cá e ele cá prura 'lá. 
1Foi u.m mfl I o I .mpcrio .~.n~uncin.r ao nacionalli~11o 1)rofisSiQI:"taJl*? Era u 1n 

n:1n•l? 

IAJ.gum cloo Srs . •Derputadus quer se clignaT ele •Nlspomler á miruha interJ'O

goção? t(Pcmsct.) 

lf'Ois a. •Republica fez cou.sa 1pEor, porquanto con~ ccleu que o medico extra•n 

g't-iT01 ct,ndeln!".aclo pai- ter abusad'O da soiencia, -envenenando Cll'ia.nç;as da t;; ua fa

milia, pudesse exercer a prof-issão du ·med•i ci na entre •nós, independente de exa

mes ele h a.b]'j,i,tação, })'€'la ciorcum&ta.ncia de q.ue jlí. 11ãQ era p.r<Yfesso.r ern s u rpa iL, 

pois clecah ira do magiii'tcrio em rv iort ucle da s n.tença, mas p~t'CIUC :fôm v r ofes

t-i·oo· ! 

Que me clizem os St·• . Depu taclos desse .p1~"cecleThle? 

O ·n. CEr.so ·BAY:MA: - O regulame ~•to c a le i permitt.ioam a{)s que li"•essem 

s iel () protfesso.res. 

o SIR. Jl:RICO COELHO: Aos pr{}ftsSO·I'eS jwbi:lad·os. 

o sn. CELso BAYMA: Ou aos que o ti V CESeit.l1 sido. 

o ISR. ERICO C01lLHO: - Ainda n<>ste l'11Qlne~nto a CaJ)ital da iRcplllblica h o•-

peda um ml;stre p.rofessor de medicina el a Fac.u·lda(le de 'P<1miz, qu se propõ~ 

exercer aqui •liv•remc·nte a s vo profis.>ão, 
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E' um mo.l? (Pa!tsa.) 

H•fel•J.znn-, nte o Cor.gTe~;;so Nacional não tem querido se ~eot·cebe.r do qu-e 

occ-orrr, P~ü tnundu oiv iLiz,a<fo, hn rr.~is clé 20 annOr-;, cc11 .ma.te ria de ensino uni

\.:ewsitar io e 1ivte exerc·icio da."3 pTofi~Ssões. 

~Ter..:se Ia11.SQ d tEm1pv · -as anrti1gas l Tiniv"Cr:-ilclades, c1ig-an1os a de Qunbridge, a 

de O:..x:fot·d, na In.g.:ate,r.r.a, n de ISa!a•nanca, na Bespanii1 a, a. de B·o~·onba, !11a !ta

lia, etc.. toda.s ~nas pas,.a·ram po·r "Uma revolução no se• ··tJ.do cll[l-S Urn.i•versi dades 

r Ol'llS, ·ass'on oha<mllch1·s. ü ela tP <.>nsy lvanja e a de Hur;" iard,, •na Norte-Amedca oe 

outras <.\o mesmo tV',pO. 

No Bra.soil, nã.o sn en:tende bem o que seja a eXJtensão u.nivers.ita.ria, que-ro 

d!zrr, a eXJ_I}runiSão ·do e'ns ino, a coop - -. ra.Ç<~Qo do n1agh5te rio en'tre a:; Uni·\'el' ·b:laldcs, 

a solida,· ienacle inter•naeional cl•o sruber e cambia.mento d sciencia. 

:Pr•ctend.e-se eonsC't·var com o -; i n&ti1t-uto-.~ c ivi.-; da u~n.ião os p.ri1V1iJl egios pro

ifiss io~nlH:f_; })01'' di))lcan as et-n pt?lrgatni1 ·!:'!o . tE' 1triste cli·z.er IJl.esta hora. que o ·nos 5o 

p.:1 iz rst..á atrazado 20 r:enão lna..i·s annos, mão ad\· rtindo na •reor.gnnitzaçãio das 

Ut. iver.si.Oaà~ antigas co!nc enUdade . ..; sociaes, ·emanoi·p:aJdü·s da rtutcla ecdl·es in·s

tic·a e ass it11 ta11nbr .m cloti Govet,- os civis. 

:_c.n l: o.res, ~tuanclo me <'lespcclJ do Sen.aclo U.a fRepu'hUca deilcci -clous p.roie 

ctos de 1ei que fi'C>Ham se.m ancl·rum anto: u m ~ 1' :spelto d·a organ.i.zaçã;o doe Un·i

Yersld a·elcs no n1osso paiz, e o ourtro a pn·opo'<.ito d•a l•i•be·rdadc elo exer>eicio 1!:>1'0 -

fjssi·Otnal. 

'Foi a ex0mplo da cu•lta Inglat<>rra q.ue •n : ins1Jirei mo fo.rmula.r o .p.roiecto 

n respe itr, elas liberclacles I>roillissionae ; foi a cxeonl{plo da· ~orte-~>\,mcrioo que one 

,<nimei a apr<-sen<brur o oout.ro .projecto, de r eorganização dos instituto· ele iJIJstru

c';'rLO &Lfficiae.; e.m Un i 1·ersiclades Jiovres. 

])t-I' O d•izer á rC.lmaor:t C[U<', ona Ingla te na, o exei'Cicio elas '!H'Oofis ·ões é Une . 

TJo.r u;m cl-ec1-e to cl <.> 1358, o :ilfeclicat Acl, nJ•-guem é ;perseg1u"do por cx~r

cicic tr(•gol cl:1 medicina, em rt:odo e quruloquer elos seus ramos. 

O <1ue ha na I·n·g-laof:ena ;é o reg• 'sh·o m umi·cLpnl dos d·iplomas, ex-pedidos por 

üni v€rs idadt•s ou ceJ'ti<fica<los •mta •gist , ·ar~s el e hat!J ilit:a~.ão em materia <le m cdtic·ina 

ou de ci·r ut.,gia . 

O SR. FI ANCJ.sCo POHTEl.LA: - Du.nclo poclet'e.; el e cohrar hon on~nios . 

O 'R. ERJCo comLHO: - Vou tocar TICSS€ 1 onto. 

'K i·n•gt:em se ;pl\de imculcar medico, cirupgião. abs<tetm o u como quer que 

Pl' ··ten,la, abusando ela creclouai'à ade publica, a ttrahir C1ientes ll'la PC•I'SllOSàO clP 

:tll r, o individuo assim se propondo a curar , t<>m titulo confc.roiclo por um ins.tl

•tUJto ele ensino suopc riQor .· )'fos pe1o eXNC>icio d·a .medicina ·r·i;Thg'llet11 '!la Inglaterra é 

perspgu;do: sómenotc não é 1ic1to {!O mcdicas /J'o demandar em jlll•i,zo hono·rario~ 

profhss.i<ma s. 

Nliiv pOd·em ('Xigi.r a paga àc seus serviços, não podem ann,umciar, pr·egar 

cartazes ona porta ou rinca•r bn.ndci ras no te:tha·clo. não podem ()f; curandeiros. 

São pot isso pu·nidos no iYolso aqueJI!es que exercem a 111 edJi cinn .~em t !'r ••S 

eu;; noOlPs regl>"<trfl-cl os com o profi~siQo!l'tes d·itplo.manos por j-n.; tJbu•tof) aCt'<'ilitot

dr~ s ~l1' en ...:ino . 
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•E, dt'CutnsJau<:ia f ·r l saJüc, as pcna•~i.l<~·Jes CJ•U.e r<>cah m sobre o IIH!dlcast~ro 

são effpctlvas, .pfrr kllp!'Udencla ou megU.genoia, ao passo Ctl\~ os dlploma~los pfrr 

lnS1tHut01;; de lnst·rucção, de nu ed•lc!•na frU cl<ru.rg ia, csca1pam á sa!llcção p ena l, pe lo 

C01Jslderando de que o ·crT~r •ê do hom~ , sob>n<tudo do m ·edlioo. 

O •Sn . CANDmo M OT'l'A : - Eis por (JUe eu dl •se .ha pouco q ue o conceito d~ 

V. Ex . não era lg.ual ao elo ·Ri·o 'Gt•ancle do Sul c.m .relação á ll!bm·cl•ad.: prof•is 

S•lona.I, pOJ~CjiUC lá or.ã,o 5C OOOCIW!t lSS·O. 

10 \Sa . .DOMINGOS M ASCARENH.\S : - :Mas é puniJo quem erra . 

O .Sn. Earco COELH O: - A poptlSaÇã<J tem , no n·egis.tro muni<:IIJ)a·l, a J·ista 

dos pr()lfiS&lona·es ohabi·Ji:taclos por .institut<Js ele ensino su.periot·, com o qu : ira a'c 
coner; J)Q.Nj·UC o d.iploma slg·n·i.flca gat•an11a de su>fficicncia medi.ca ou cit,urg·Ica, 

1}UC o Go.vcr.no das ciclaLles dá nos seus ha'bHa·c•tes, cruanto aos JPrOifl ssionaee 

cu>jos ~1omcs soe a•chrum i·n.>()r!ptos no ·regi·st.ro mundc1paol. 

,.\ fas, dahi não s ~ ].n fere que owtros quacS<Jner in d irv ldu os, quer en do ex er 

ceJ a .n1E:dic1in·a, dC'tide qu e nã.o ann~uncioo1.1 que nãu 1pregu e.111 crurta1zc., que não 

se intltul e.m d-outoi·e.s ou bacha.r i~, não •possam se•r procurados pe•l os elo ntc.;• t, 

no segred·o de s "u gabin ,;:t e, tmtal-os segll'~clo os conhccin,cn tos scicntificos ou 

e:np.lricos . 

'N<1 1tão galbacl •a •A·Iletrn a•:;:h a a med1c inü e m. domicil io «ó é facu,J•tad•a a.o.; !Pl'O

fiss iona~s que prestam ea:a111 e d e e., taclo. mas oiJ<EM:J<t' l·n - se a exc .•pQão d e q·ue a 

~: impies <lau.tores vu cloulcmndo.> é pcuniottida a meã.icina nos h ospltaes. 

ll'engunto: e.ntre nóS, cada u.m elos Srs . D eputado,;; n;Lo é mcd·ko? (Riso.) 

Crtd~). u1n não ~r eceita, .não a con-se1lha nlcclica Jnetllto ao tlJnlig() que se queix:1 

fie algun1a e.nfer ~micladc ? São, aca ~ o . puniJ<M ,pelo exet·cicio i.!1I ega,J ...l a n1ecHcina ? 

.'>!ão .sigt1loflca i ~so a libercla cle J)lfofiss i onn.l? 

0 SR. CANDWO C\10TT -' ; :.VIas não é<c cobra ;t c<•H su i w. 

O 1SR . Eft!rco COELHO: - .Dão-In.' a gt·atis ; ou tros l rlllr;l)(:•a.n J·ccebec.n illoolo.ra 

t ios m<oclicos sem cobt•al- 0s <"Jn juizo. 

·:\'a Inglaten~ n•ão .ha cliJ)!Oma de advogado comre.riclo vo;hts Univers iclaode«, 

para ,pie i tear perante os ,t1·ibunaes . .São os n'pr e.nr1·iz ·,· 1..le o.ldvoga.Jos CJUC {)a.s sal11 

annos 110~ escnip1tor ios a l'srtuda.r~ID com os c:nc.:; tres, e, ,no f im , qu~nclo -:-:-e ju lgam 

P.L'CI1ttraàos pa.ra o ex cr cic.io cl•a tÍ.d1vogacia, dM ur11 1~rrant1c ba.nqucte , convldan1 

cs pl'ovec-tos jurist·a f:: e clahi são adimi.tticlos a adv ga1· noo g.1·ancles e pequeno.; 

·bl'ibunaes. 

U.Jo.n•t em, dei illm aparte ao i lolustr c Depwtaclo por :.VHnM; G .•t'<les, q·uantlo 

S. Ex . se est•ribava em ·a:ccó t·doã o ela Côr.t~ de .-\ >ppei,laQão el p .S. ? a•u:I'O. - !Es,pi

r i b õ e synago.ga, diss,e e r epito. 

'Foi ,pui)}Hca a opinião do eminente e en1diw Sr . !Ruy Ba11bosa, enli'ttida. 

se •bem m e l embro, em u•m.c das suas con.re•t' nci aos, <lc qu-e o Supremo TrH:~w1 :11 

F ecl t>ra·l devL<t cl'llgir tt sua juri sp•rucl<::ncia pelas -resol.uções elo Instituto da or. 

tlm1 <'los Advogados, com sécl:<: nesta Capi·tal. E' ou a1ão a <:ot·pora(;.ão de offi

eio r cdivi'Va? Quem pócJ.e enotr ar nesse tri·bu•nal .]Ylei.teando o seu d·i•reito ou o cto 

.proxlmn? Só quem ep.rouvet· aos trues minls1ros. •Pergunto a,gor.a, nt,g•umen.tnndo 

cnm a · Onlenaçõ s elo v ~ l )'l n 'f'ol't•n!!al, ,o Q ex f'>r cicio ela n rlvocf'.Cifl n1o é p Pr-
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JuiLtidu a l·nciivlduo.l que nunca aliza ram os oam<:os das 'l''aculdades d~ . l.IJ.reit<l. 

no •llcsso pa.Jz? 

0 iSR. 0SOR10 : 

O SIR . ·En1co COflLHo: - oQua:)q ucr i nd·i·v iduo ·pód-a ir A. bana uu tr:Jounal , uo 

crime, d&fenã.er-se 'OU dcf~n di>r os seus semel hant .,; . Qua kJue,· in.d.i•v-icl•uo pócle rc
CJU<lrer em ju.iz.o m a·tcria d-e 'hll\Hl.tar io . Em •u.lthnca a·nalyse, p.ro,·aclo q.uc na lo

Nc.Hõa,d.e não ha: ad•vogaclo, gra~ct ~u·ad·o ou proViisionacl , que a~ce i.tc a .ca u~a de .Un \ 

ro:brc clio.'bo, pOde i!.· a. j uizo, o.1Ie.gall'do c.s·ta tc lr.cu,ms.tnn\Cia, advoga;r. tE na ,fórina 

•la~ O rd<'l'bUÇÕes elo v~l ho Portuga.J, o ,j·u.i z eHá .na ob.ri·gação de SllJ}pr ir a defl

cic·ncia d'() leLg·o amparanclr. - l,he o cJi.reHo ):crlc;lir;an:te. 

'8ntã·o, em que cons i~te o v•·ivJ.legio de advogar'? :t\,lgun• cloo sen•:1 •·-e,, que:· 

Lr a .bondade de r esponclc.r'l 

0 SR. R• ur. 0ARDOSO: E' mn tl.tu'o ele h<LbllHa<,;ão. 

0 Sat. ·ERICO COET.HO : Para r ecommcndar em publico o hccm:m cumpe-

te!1 te, sa:grtt.d·o por UEH J.n~~tittuto su,periur com bo.t•ht e caiJ)e.lo, cotno 'P':saoa ca paz 

el e cl esFillJpenhar a <S•U>1 .proôi~sã.o a conten·to •lc todo··? JD' '1 to; é o prcst.i.gio. 

':.\'Iins entre o prestig'•o do d iploma >profiss i•onal e a lilbcrclad . de exerce•· a pJ·o 

G .. ~.~ ão, vai enorn1e di1ff<!~·ença; ha u.n1 a1bysn1o . 

Agora , vejnmos ·:t !Wofissão doe cn.genlheiJ·o. Que é bto, CCtll!l<ll'ado á, licenç;a 

do me~tr·~-clc-obras? 

'V(Im utn cxtrnng eit'O c:tvar o súlo, o ::i'U·b-s(}jlo: e~-plorar as r iquezaLS· das tni

nas: ronstt'óe ga"e·t·ias. Ni·ng•u~n !lhe ,pru·g-UJlllk'l se tErn ca.pacidad e •teohn•ica ;par a 

co.n6truir galeria..'; subtet'raon .:as e, no e1nta,nto, tra;ta-.se de assu,mp.to de sc.~ura:nç.a 

ilU'blicn. 

A .ci<~>se elos r~l .gell'hrciros civis e m Llitares elo .nosso paiz, a qua.l estim o e 

prezo, é el e meio secu.o, .nem tan,to, entre nós . 
• -~ nt ig~;rn E-·fllt~ engen.heil'·o c,I-u 1U.lll su\jeito vet'1n1 elho co1no laGoet:a, traze.rüto 

t>hapéo ~m ,fôrm a de cogum elo, que bebia ccr·vcja. c só f·a:lla•nt ;.noglcz. (Ri-S().) 

•Senhores, vou conoltli'r; já "husei •Por 'UJ:ui.to •tempo ela atten~ão elos illu~tres 

Srs .. T.l0pwtaclos . .. (Nüo azJOioclo8 {J~n•es.) 

0 •SR. A UCUSTO I>E •L DI.\: - •& ·ta mos OUJ\"l'nJc, a \-. Ex. C\~11 <llU i·t.o pmzer. 

(Ap oia;:los.) 

O ,c;n. IEHLCO COELHO- .. . c te u n.ino .pecl·i·ndo lic ença.'!\. ~1e.o;a, pa-ra pu.i:l'!ic<\r. 

com est"l ,lJ•;;c;er l açi!io desaiin.hacla, os c!ous .pro'icc.tos de lei a que .hn vouco me l'C 

r ' r i . 

So.lic,Jto a attc-nção do.; Srs .. De,pu:tado.,; .para o p.•·oj ccto a respeito ela or.~a

ni:::·ação. ~~ Univcrsida·cles. tomando por nu cl•eos os .in · tJ.tu•tos of·fici'aes . ·A O!'a

cu.!d·acle de Di.reito ele !S . Pa1ulo s•e.t·J,a <> :nu•cleo cJ:a U n i·versidad _, •Pa•U'l·ista; u de 

Oli~dlll, o 1nu~leo da IUn ivcrs lclacle .peJ'na.m,ouca•r.a ; a Escol-a. ·de 1:V.l'inas el e Ouro 

rreto !!Udeo da Un iver~id-a cl e mln iei·m; a F·J NJ,ldade de JM!edici•na da !J3aJhi~ . nu

<·.<'o da Uni·versiclade •bah ia.na, e a ·Faouldacl e do H.io de Ja·neko, assim como a 

l:~; eoi<L lPolytedhnica, partes i n.tegwo nves da U rn•i•versicla.de d ?;;•ta Ca•pival. 

,:\'ão •t ive opportu.nicladü ele d eRer!VQil•ver, no 1S•.:'nrúlo. o i-\SR~lln'l•:l lo <l f" ~~f' _.;; pl·n,ir
(·{,1 ... tl• • } :-.j: nC"m n cl'lA tlf' htlj ,"\ f. :t.<::.aclo pai'r-\ hll fí n1 , 
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•Dir~i sómente ao,, SI'"· Deputado,; que o meu ,pe.nsa.melllto, organiza ndo essa.~ 

U~ü-.·cr~fdades, ou 1por o·utra, ru.ndando essas •en ticlad•es soci1aes, com .pe;rsona11id'ade 

jU·I'id'ica, era que de fu.bu1ro rea~li·z<as·.!e ca.Ja un1a a 1UJa·ra vilrha socl·a.1 da· eX!tens·ão 

un ivcrsht•al'ia, em cada um elos Estad-os .re;f : r id os . .<\,ered>to ~rue <?stá na. exd)run

sã.o ·unh·er&lt'M,ia do cnsi·no a ci1.arvc do P·l'·Ob:letna, coemo ven1 a•torn11·entando o es

pil'i•DO ãos S;rs. Depu·tado., a respeito da . ins tru cç.ão popular. 

-A€shm, com o n a 1Provincia ele Bu'E n•03 Aires a bel! a Utniv : rsi.d·ad>e de La P.lata 

t::a< al ha no sentido de ex,pan.dir a •n s·tl,ucção i•ntegra l .. Q:l>Úna,ria, secu.ndaria e su

pcr·ior ~Jor 1:ocla a popu.lação, .assim tam,bem esperava eu q ue, uma: vez !f\undadas 

RS rnlvC<rsidades, •nos nossos EstadO\ ma i~ rpall'U~oo~o.S e · r lco.s ... 

O ,SR. :R<AUL CARnoso:- 'Em S. IPauao, oá 1ha um-a Umil•e.rsidael·e con.stltu ida 

tlN-se modo. 

IÜ 1SR. @RICO COELHO cada ürna· dei:~:~s se incumlbiria .. media·nte au-

xiJi.o .pecu.nlario <11a Unl·!lo, ele .J~va.r a <todas as caun.ad•a& pO.J)U•:•a.rcs o cn ~ lno e cd~l

cuç.ã,o .cJe q•ue carece a nOSS3 sool·eclade cosmopo!Hu, com bmtcn clo .cwn e ffi.cacia o 

an·nlphabeti.s:n1o que, .por en1.quan·to, S<'l'\' . .J a\l)enas co1mo Jigu.ra de ·rhe:tor ica . 

.'J:enlho concJ.u ido, a.gTadcccnelo aos Srs. Deputados as attenções com que nw 

di s tinguiram . (Muito lJr.?ll; mu,ilo bem. O on1clo1· e 'l.: ivmnen l e f cli o/da.clo . ) 

DOOU).!LE/N.T OlS A Q•UJB~ SIE REII<'&Rit;; O S•R . DEPUTAIDO <IDR•IGO CO l.C!U.HO 

PROJECTO N. 51 - 1908 · 

{.1 Con~gresso !Xacional cl,;c.reta . 

Art. J.o .Os corpo.s docentes dos ,insti<tutos cl: instPucçã,o s·u·perior,. profise•iO

na~ e ·1-eoh.nica, abé 1qu i .~Lllbor.dfn •aclos no <Ministerio da: Justiça c Negocias Inte

ric ·res, ·il!clu-sivc o Gymna~ao C'\lac-lon•a'l, 'P>II'a os effeitos d a .J)resen.tc Joi, são todos 

t' Jnancipa cl os ela tutf'!a ,g·overnamentall d~ União, a·n111 .Ue adqud.t~k-e,n absol1uta ou

f()oflomia di•(lactica c l)::U .sarcnJ d{• ~regllnre n ·oftf ic i al a ~c r os ll1UC
1 CO.s clp u.n iversicla

des,. ':nYestlda .cada quaf ele pcrscm:rl·iclacle ci'v il. 

§ 1. '() !Fiica~m orca<l·as. COI:llO corporações ele n1ão n1·orta, cinco lli!l h" .... rshlacles 

so\J a.; seguintes clcnominnções: 

A -;no R io d1e J<anei·ro; 

B -De S. Pa•ulo; 

C- >Da Bah ia.; 

D- De ·~1i!1as Geraes; 

·E- D e •PernaJ11:bucb. 

~ ~ . o A T:J•n i ve l -eiclad~,.:a do Rio d ;:- J a.neiro cot·nprehc nll.e t1S inslitutos ·aqlli •nen ... 

l'ionad(J.~ : 

o) F-aouiclatle ele .Medi cina; 

li) &~·co! n Pol~· l e c)1qlca; 
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c) Gym naslo :\aciona!; 

d) I.n&titurto Üti•\\1alclo Cruz. 

·Por acto elo Pod{)r •E x ccutvvo -erão inco-r.po.rados a e-sta T;.ntvers·icla .·c a:gumas 

<las rfaculcl-aclcs Jrl v r.~;; <le scl encias soci aes -~ jurricl i ca", existe.nte.s ·~a Ca.p i ta·l d a 

R0oJ)U'lJJoloca, na hypobhese ele se lJ I'!'S/Óar a esse !>asso, ou ou.tra· ele o l'igem popu :ar 

que se .fo tm'loe com rp ~s.s.o:xl id~:meo,. a j·ulzo (]•o G•o•ver:no, rpam o .mesmo rt'm. 

•l!:xtinocto o Gy·mn -lo Nacional , com seu pori •Vd•leglo ollficlal., o corrpo d ocente 

ee or·gnnlzará, por a.eto elo !Poder Executivo, c.m 'Fa.cuad~Hloe d e tLettras, c lbem 

n.;sim a r espei.to do I •nsUt·ato .Osw<!.ldo •Ct•u.z, cuüo<; f.u:ncciona·rios graduados :t:: r-ão 

prererencla no co.rpo docen•te ela. ·Escol a el e rM e lkirna Cotn1>:tracl'a, il nne>..'tl. ao e-~ 

ta1Jelecim en to cl·a saucl e ))ulJLi•cn. 

* 3.~ •Quan-to â.s <>~Jtras ·unl•versidoa<les, 0I'. <Hlas ope!o pl'e.>ente •lei, fol ca á cll s. 

criçá<o dos Govcr•nos estadoaes com •pôl.as, tcm ando por nu.c!eos os JnstLbu·to3 n esta 

Jata e.manclpado.s da tu•tela el a: Uniláo, porYC.J1tut•o, i·ncorporanclo tfaou.:<lades <>u 

esco:.n., ele orig-em estacloal ou mu.nici•pal, mas n esse acto el·~so-tfioif,l;!i~ruclM, ou 

outro.s €s talbe>leci1n entos r.lc ens1ino leigo, ct"Etulos por associaçõc:-:; c.l'v isJ sem C1l

rac.te,r t•e.ligioso.. 

•J . o ..\'s u<niversldad.es é a.ttrühuida., com o co t\poraç;ões ele mã.o m orta, a pcr

sonallclacle rj rur·i clica, ~ara receber· doações e ,Jegados e m ais modos de aJ.qulru· 

b<>ns ele J.or.tt;na, m as s·m a libE·r·doade de alienoJ.os senã.o com aJH1Uen.cia elo Go

verno ~Feelera·i au do Go•1 erno esta:cloarl, coon.fo,,m.e ·a •jtwisc1lcção 0111 que a uni ver. 

si<lade estiver compr eh endida. 

'l'ambem lê ela attri]yu.il:ão el a u.niv~rsdela.de o gcrenoCia do seu •J>a>brimonio, sob 

vigilancia do IGü'l'erno rnecteml ou do estwcl<>!l'l ; a.ssLm com o Q lalllÇ!Lm en to de taxas 

clP matricula ele exarT!es e mai s fln<11umeontos 1por cliJYlomas c cer.t idões, devendo 

Plla l'l.r:.:ecaclar toda~ aB q·uantias a,fliln de prove r r.. t1COl10111 in de cada uma das 

facuoldocl es ou escolas do seu conljunto. 

•Caoda !lJ.I1'1 ve:·s·iodra de •J>UijlJ.icar·á os seus estrubu.tos n:t Wi'lr·a oVficla,l cl•e,poi'.> <1e 

"JJprovardos pe!·o •Gol'cnno Federal ou pelo !Goveorno estacloaH, como cu.mp•rir, afim 

cl :: terem execuçã·o. 

'§ . .;.o A~ h .cuilclad es ou escol·as do con•jurbto •universi-tario .terão cada qoual o• 

<cus esto_turtos, sem clepcnrl enci a oda a•pprovaçãio ele C<>ver.no, mas com abso.l.ut::t 

a•utúnom•!a, em ·bu do qua·nto .fõr concernente ~ i•n ·t·t•ucção que mi·n i tr•<'H' e m·a·i s 

a roopei~to <los s·~g·u.i·n :t.es agsu.tn.ptos: .prov1m~n·t0i5 <l~ ·s Vl3.gas occnrTc.ntes dre qen ~ 

tes ou ,profe·..sot·es e aux•hliarcs ~lo e.nsi•no, !mrutricula. ·in11i.cia.i rdos cu.t·so ·, vor exa

mes de ai.lm!i~·ão ou c0rtifrcados cl~ lra!lJiliJtaç'êies c n. si.m tnm bcm <E;m ma•ú?ria dP 

regim en escolar como entend er conven ien te. 

6·.o A unh,e<~·s idacl e .:! adon inistracla ,por •um GcmsC'l•ho, com posto elos diorc. 

ctorc~ das rac-u·ldnd es ou eEcola$, so'b a rpres·Idenoia elo r·eito.r (J•uc •p rso.n ifica a uni

l'ersi-d;.de p~r· a lodos os cf-feito c1 d i·rc i to crv i l . 

O reitor cl<1 Uon i ver·sid"cl~ el o Hio c1.~ J an ei•ro é de conf,ia nçn do Gover·no !Fe. 

c1 ernl, cm quord •> nib <; o• 111\ldar ;1 C,-,p iWol dn .Rcplll)i~u. ~ o;; r·eitor·es dn< outrns 
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llll i l·ers lchtdes s erão d~ cú.nfl anç.a <'los 'Govet'no.; esladoae.s, cvmo courbe1· a nom :a.

~ão ele card•a UOll. 

7. • A facuJ<Jade ou e;;eola. do conj unto unriversi ta r lo é .regida pC.:n cong.re-

2"ação •rc!!<peotirva, a re€·P' ' i·tn das ma terias exa.rrudras n o § •5° des te a.r-tígo; c :no to

c.ulte â econam.ia >nverna é admin·ís tracla •Pelo dll·ector, e leito •i.)íen nalmcntc p ela 

congr~guçãro, d c.n•lre os J•e.n•tes cff'cti'Vos. 

§ ·S. o Os diplomas ele .ca•pa.c i•claelc ~ Cl'ã:o 0x,peelidos pell.o clhrector ch~ facu:lca,de 

•'U da resco ia , em rnome da l'CS.pccrt! va con:g.re.gruçã.o, com a .rulbrí ca do l' ?l·tor ela 

u.niv<Hs ldarde; mas não c·onfere~n ·privllegios 1pa·nl o ex erci(! io c~c p t,oJissão ano

ral, :n·telrlcctuaJ 'OU l•nd;ustrial em pt':·ju.lz•o elos d'rJ~CCIU1ad oo ~Jor ou.trw · faould.l

c<es ou escolas ele caracter leigo, c ~'Eadns ou subl idiaclas p ~lo.s 'E,;t~dos, e mlbora 

n1ín s ejam do con•ju:n·to mlivcrs·ita.rio. 

~ 9 . o ~.rl..os f•uncclonarlos do corpo docente e do cor.po admí·n·ist·ru tirvo ele cada 

tl.ln elo~ ln "tl-tu•t{)s CJU•: são surbordi•n•a·dos a.o C\rJJ[n í.sterJo d-a J•us.tiçü c Ncgooio3 In 

t e rio~r es e pas:~atn a ser ema~nC"l·pad·os, a rUnião ga·ranti·râ as t·egta~lias n1ora s e 

mnt()J'i!les a qU{) ttverem .f: íto j úl> e !lhe s reonrtl·nua.J'á a pa.gar os I'Cn·~ ímcn too q ue 

codarem na da ta ela rp1·c.se-ntc 'J.e t, ficando, por(011, todoo na obrr t.gaç!lro ue pr-.s•ta.r 

~el' l"lços , •Cada funcciona.rlo ·n•o ca rgo dn falcrulda<lc ou escoJa P•vra o qual •tl v~r sido 

nomead-o l>fifc!'a,lmenrte. U~1s e au·tros. entretanto, p oclcnão se r l ice'e•nrciad-os o·u 

posto; t m el lsponi•bHidrade: pela con·g t·e gaç;o"i." - os docentes: . pel•o ·d·ír2ctor -

o, ·fu.nl!clonarios da ad.m1·nlstração. 

Art. 2. o E' o iPoder Ex:ecu.t il"o auto•r i:~:a.do a faz er 'Lltlllit emis~ã.o d e apoJ•l

ces, ju•ro de 5 'Jfo. pilpel, bastante pai·a o pati·'monJo el e cada um d Or" ref :•ridos 

ínstítutm; ele ensino, emancipados da bwtcla <111. União, ínsc reve-nelo t~n1 a cer !:.a 

.:pan•ti dal:ie clc'Gscs tituleM de divida rpuo! íca com nome de cruel;~ 'quml. com o lente 

LlP l'el1da p.l'OjiOl'Cia na•l ás SU<1S de '-pCz.a · maleriaes rl1a a c•tUa':ídade. 

iPa·rargwaphú ·u ni c.o. A cada u.m cle sscs institutos s erão olr>.111&f ríd{ls, por acto 

elo ~:rav,erno Fecl·flral, os cclificíos em q·uc ~e ndh•ne m c:Jm t()(\•o o material d e 

ins.ta.Uaçã.o, ou ou.tro es·ta.beleclmento qu e nul'l•hor Jrhe •Ptll'cça; as ·im como "erá 

nssegumdú ás .fa.culda ues e escor!ns, CO lThqU a Jlto el eso.ffida•!izadas por esta 1·~ ~. o 

6"t' u 1t: :o::e-rcicio docen·be etn J•osp:Ha:, la,bQratt()rio e o-u:Jros lug'aTc~ tl c ensi·no qu e l h~-s 

crt1 m •franoq u·ead<>1\ ou 'l'<enlham a •lhes s e r a ttri'!:l'lli•cl·os pelr> o v ··mo IF'rdel'al. no 

r·x• ·t:utm· esta ~~i. 

Art. 3 .o !Fica, ou.t ro«Jan, a.u-torí,ado o Poder Ex~c>utí •vo <1 ~t'IJ.r,ír crerHtos até 

a. COllCUl'r·e.ncia ele õ. 000 :000 $,, .pa.pel•, a.fi.m de dn.r cu.mJH'Lm rn to â.s disposóçõcs soh 

a., l.trtrr.s A, B, C, De E do art. 1·• <la p re.~entc le i. Erieo rCoP,/to. 

PRO JEC'fO N . õO - ·1903 

O C'OI :1•grcsso ::\'ac!onal reso1ve : 

.-\wt. l. " O rlriVr{) exercício cl " toda e qualquer rprofhssão m ú r arJ. íntel!ect ua l 

e \Jl <lust.rial, garan·tído p~la Constit·uíc;iio, :tl'\ . 72 * 2·1. ín clepcncl ~ <le ~Ht o \nl 
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Lhui_u , ... dentlfico, dip:Cm:t Ctu certificado de :HlbilHaç:ões. cnnf>frldos po.r i.n.!"·iltit•uto~ 

rle c·n~i·no ofNciai ou a c~te- CrJ11..1Írparado. 

Art. 2. '' A n 'n~·uem é licito se incu!ca 1·, de 1l.glln1·.1 n1ancil·a. como profis.":ilo

nnl e offe l'('cer os ~·e us sNvlços, não te-ndo recebido ·g>J•áo {)ll tihulo scicn.tl(ko, di

plcma 011 o:l'tificado de habilitações con.re~i.io pM i·~<;•tiotuto <lc ensino o'fficlaJ ou 

a í'He PQUiparnrlo. 

1Pnragrapho un1co. A.s in1 ta.mbem 'nilngue.n te1n o .d lrei·to de cohl'ar em. juizo 

hanor~t~ris !proCVs>Siolhlesl mão se niC'hendo inve. tido ele ~1·áo ou ti.tulo sC'ientlfico ou 

n'' •posse de clip:oma ou certif·ieaclo elo ha•b ilitaçõe;; con fel'ldo pol' ln•> tltuto de "n

sino dflcinl -ou a· elle e']ui.paraido. 

~-\l't. 3. o lRevoga<las :ls l-eis e reguJ•a.mcn tos et:n contn1rio. 

Sa!a d•as Se~sões, 2i de .Dez!'m'bl'o ele 1908. - Erico Coel·l!o. 

Vt•m á ~ resa, é lida, ape>ia<Ío e envi<~cla á .Commissão a seg>uin·te E<nC!Hlü: · 

.-~ccre-.:;cenbE'-sr, sob a ·v-er-ba n. 22! os s- .. guintes dizeres: 

A ;.u.bvenção em dlnrhP.iro, conccd>icla a cad-a um dos >i•nstitmto' el e inst:·.ucç.ão 

se<.•u nda.ria c sutlerior, fa.r-se -'ha eHeot-ilva á med·iàa CJ-tL: o instituto demonstrar . 

'' inwff:iciencia da sua arrecadação anrr:lllal por taxas c emol•uomentoo, a.fim de 

t:ro,·er é.s •necesslclacl es occu.,.,.,,n.te;; do seu cus.teio, •pessoal oe ma.teorla l , .-,os ter

u.c•9 ela ILri Orgnnica do 'E.nsi·no . 

Sala d•n. Sa~sões, 20 de J\.,gosto d e 191.2 . - Eri.co Coeli!Q. 

O Sr. Carlogeras : - Sl'. P•resiclente. oul'i, como -dc1·ia, com a maior at

iençã.o, o discurso cem qu~ o 'hon.rado Depu•ta:lo pe-lo Rio Grande elo Sul o Sr. 

Cul';'1('rclndo Rlh<~S. cu~o ncme, clal a 11enja., opronu.ncio, se dignou d e re-sponder i"t< 

ligr iras con~idernções por m;m i e i tas sobre o O'rça:rnento elo Jn.tcrior. 

tPreJimina.:·.Ill fl'n,te ·noto qwe, tendo .cu .trat-ado ·de pofntos 1Vari0f3- desse n1E5nlo 

ryrçamcnto, S . Ex . t:onitou sua rooposta a a.l.g>uns aspectos do •prob'lemn do !'n

'ino, <tão sómentc . 

•Für::ull ' e te> a pectos os tres segu i nt~s: a inconstiéu.cionalida·clc da m edida. 

:1 interpret·ação 1ni·•üst~rh1l por 1mitn salientada llO procurar desof.6icia~·izar o en

sino, <', fina(mentc, uma incohen:;. nda de rnün~ha pa1rt-=-, quae ·teria ce-ns·wrado o ;:vLi ~ 

nistro •r.or exceLler 3. aut!\rizaçã.o lr>gis..l~ ti'va, emquanto, .poT oorro lado, o cenSiu

r·~p:a 'P{lr não ter tr-:1h1r1n r1o rnslno primario. não ron1t ido na cnesma· au.torizn

ção. 

'Não (tuero rou1bar H m,pu â Camarn n ··m J'i'Ph>ar argumen.tos q·ue ,fO>ram bri

lha·~ tementc exr<>nd ido~ pPlo~ oradores crue me .p.,.eccdemm. Reporto-me esp:cia l

m ente i' OS discursos do Sl'. J OS·é IBunifncio e do .3r . Cnr·lOS .~laximilinno, paTa del

x-ar •bem C'lara a inc,mstitucionalidade da d le,g.a{;.ã.o fci•tn pelo Congresso, vie•io 

c~ te <le orlg;em que i·nquina ele dcflelto iglual suas cons.:qu ndas. 

Quon~o á ,p·ar.t:1!' relativa ao qu.c cu •chamei a intenpretaç.ão ministcl'ial ten

d·o 11te a de of\mcinilizar o <'-n slno, ·peço Ii c€-nça par a cllzel' que n minha op lrüão 

pessoal { .pC':a inteira llbercla·de 'P•l'O>fi -tonal. 1Es-tn 'é a minha Ol}ln ião como .ho

r1l<:m. c .•empre que o meu Yoto. como Deputado fôl' chamado a se pronunciar s.o. 

Emenda 

Erico Coelho 



bre o i1.~JSum.~ptn, a::;:::.itll ... e nlanifesl~u·ã. O c1ue u1c ilnprcr .. .siulla, }Jorên1, é o -as.pectv 
:cgal do JH<Jblema·, po<Sitivamente o q ue o :\flni;;.tro fez- !l'oi estrubelecer, csponl c 

suo, uma. regra, t1rn1a norm~ qu,: não ~-tã de accôrdo co1n a i,tttt-ação J.cgal, n etn 

f a .!ntCI1J}retação dada .S<Jbr • esta face d.o pro'blH'l'la pelo. orgã.o> CWl'l•PCtenbes par:t 

o fnze•·cm. Oerto é crue S. Ex . declarou que in ela, ·;, cessa·t intcl')l1'C l CIIiu e ClttC 

dcnn·c· <lo texto posl·~ivo da .Con.!õtiblliOão qtNtl<JtHlr Lntct'Pr<'lação mttra nfto e 

encontrará csouda<la no estatu.to ba illa.r da IR ~ttblica. 

)los, r. lp.resid ·ntc .. c tambcm ne.,;le QJanto não quero in si ·ti r, porqu o fez 

<l c ~<Iodo brvlha:ntis.simo em o t'l'l'(lll pon.to de vi "t<J. o meu iLlustre collega St·. José 

Ronifaelo, que, no 11H'U ,parN:er, csgoto11 a ma•t ria. Quanto a este 'POnto eu p ço 

:ic~ 11ça para pon<lernr q.ue stamos •num •regim•e,n em que cada pod ?r tem a su:t 

funcção proprht. O supremo interprete da consti ruc'onaJ.idade da leis não é o 

Executivo, é o ... Ui1Jl'e'l110 Tribunx11l IF'cd1E-ral; e e ... toe
1 

etn ac.cól"cl1ão. .r:;ucces ·i vos, já. se 

pronunciO>u co•n.tra. E' ex:>.cto que o no bre Deputado pelo .R,io G•·ande do Su.l llJinda 

lem•l}rou que e.o~a jurlsprudencia Yi<'lla v a a lei. Qt-"e seja! S ria prud•mtc. ent •·c

taJHo, <!o ponto ele 'Vis ta. pdlitico, merecerht. apoio a interpretação que tmnsfe

rissc a in l'<~·pretH!;ão das leis, dio •u111 poder moral, como é o Poder .Judiciario, para 

o !·:xectL!•ivo? .'\'ão seria isto um pa> o fot•m id ruveJ para se csta·helecar ::ti·e nós 

um •regl.men <lietatoria·l? 

I'!:v·so {l'g lwa a tl'atar dn tcrccit·a qbjccção que . Ex. cotn tanta urba•nidade 

forn1l!~ou sobre as con&idcraçõe~"i por n1in1 feitas no Congt·esso e .rcrer~.ntc, esta, a 

.lt'!H\ >nppo :<t inco'herencia d~ min ha parte ·~o tocante ao modo pelo qual o Go

Y\'l".fJO <XC<"Utou, pôz ~m nt·atica a autorização leg·~Jat iv a pa·ra :rcforvtHlr o ensi

no, U ú ,ponto •·elativo ao ~nsi no primat·io. Diz ::l. Ex.: como ce•r.sura r o :11ini ·vro 

por .não ter tratado de •um as umpto que nã.o of'.g·,, ,·ava n:t a•utoriza.ção? LS•r. !Pre

sident i;. o m<;u •ponto d~ Yi ta era outro. Desde q.ue, con.formc m-anifeste i " mi

nha opinião. desde qu~ S. Ex. exo~bitara dos limitês rraçaJo' pela autorização, 

taJ~·c.z ,,·antajo~n fcssc P<HR o problema em seu cOilll])lexo que fosse ei'se rn' mo 

a ~:;;u •m.pru •tt\_ltado Ct11 R("'U tnclo. integraLmente, nas mu>Hipla~ faca-.; tP la~ q~uar-.'i 

$'e nvrcse:nta. 

l:v.la havia, positiv·an1ent~, •r.ll 1ne~.ma I'Ci em que ~ro i ,procurar a~utol'idade o 

:11intstro do IJ\t<ri()I', uma autorização para tra•tar do ens ino t>rima rio. 

C\ão ten'ho aqui a !ei de orçamento de -1911, c "aJ.v erro mBu, que <'OITi·gi: 

rt'l quan·doo •p'tt'I;}Hca,r o meu discurso, no <Ht. 1• da lei elo e>rça,mcnto para 1911, •r.a 

P•'l·rte T~lnü1·a ao :\ofiruistcr io do Interiot·, l'in•b.a taxa.Uv-a.m :'n•t e>'ta•bclecida a f,,_ 
ouldade dada ao Gol' erno de intetwi·r no en · ino primaria. 

C\fet;mo sob este aspecto se encontrava o . r. ~inistro do Jnte•rior Hl>Pnre

lhad.o r,ara tratar elo assumpto . 

·1\ão hauv<', portanto, rln min>o txll·te, incnhri-r•r. Ci:t,. como jul'ga o nr>brc Depu

tado pelo •Rio Grande do Sul. 
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SC:S!::i.\0 DI~ 22 ·DE .\.UU'.:;'l'O 

1\'otação do 1>rojecto n. 1351 E , de 1·9'11, re.J,t cção pat';l no\'a diecussão das 

nendas approvadas e d~stacadas n" 3" <lo pmjccto n. :l51, dl'~te an•n o, o.roenn,n

d > que todos 08 membros do Consc.l·h o Superior do Ensino. inclusi\·._, o. em.pre

~raclo.: da •respccth·a s cretaria, S((jn~u t·emunC'I'aclo~:; 1J)ot· quo:.as do;; in.;;titutos dc

l•nstrucç:ão sccunciat'i'!l c •·:tperior, s g-undo a •reo ' >t·:t escolar de càda qual. assi111 

como fnTmúll•a outra15 prO'\"icl('nCiR' fi,nancc iras, pt·Pccclenclo a \'O!tnoão do r(>queri

mento do Sr . José Bonifacio {d i~c.u>são especial). 

o SR. PRF>l<!DENTE: - .\ p;;t(' oproj •cto foi o~ferecldo pe'o .·r. José Bonifa

cio n .c:~guintc rectuE->ri•nento: 

<Requeiro que a re~peito do proj •c to n. 351 E, c'Le 1911. se ja ouvida a om . 

mlss·ão d l ·ns trucç:ão Pu:hlica ~em pt· Juizo da cNscussão." 

1\'t)ll -ubmeltcr a v tos o •l' ('((ucr imen.to. 

O Sr. Erico Coelho (IJC/a ordem)(*) : - 1'cç:o d ·~culpa 110 ~llu rre S.r. 

José ·Boni.facio, a quem al1mirt1 C' pr0zo, ·~·e drsencaanin1hn·r ele f.:<'H rC'CLllC"rim~nto n 

'. otaçfio cla Can1ara , n!::· .. tt· ru omen.to . 

Não Jalto ao acatamento dcddo á nossa Cornmissão de Inscrucç.ão .Publica 

n~ond.o o JHE:'U -voto ao rcqucri1nento do digno Deputado por M+nas Geracs, vis-to 

que o assumpto do .pro,iec o .. em ord<'tn de 1·o-mç.ãu, não lhe é pertlnl'nte, ma á 

Commissão cc !Finança·, que Jormulou a 1·edacç:ão do •projecto, como oot.ã 110 im

pre>so . 

O '!ltmo ptt s.~ado. a Camara appt'CY\' Ou m 3• discu<Osão do Orçam1 : nto do In

terior, emendas so.b a cond ição de fot·maru11 projecto em s pat'ad•o; e assim a 

Com•ni""ão de Finanças cumprio a re<;·olução. 

IPez~Ptn e lembrar á Camara as ,palal'lras finaes do brilhante discur·o pronun

crndo tP "lo i·ll·us.tra.clo Sr. Jo.é 1Bonif<1Cio, em sessão elo dia 20 do >eOt'rente. 

Declarou S. Ex . que não e t·a sPu proposito cõrrigir os defeitos da Lei Ot·

ga uica CoC\ 'Ensino ou .peecn. her as 11\cune.s re. )) otiva.s.: ma ... estra:çalllhaLa ... 

.O 8n. FLORES DA ()UNHA: - E' o •tt>rmo que cons1a dos jo·rnae: dn tar•de. 

Eu c;ai,et'a vcrif•icar CJilal o p1·oces.<o para es traçalhar a ·lei. Só se de6tr6e ~Hl'llillO 

que se substitue. 

O <';n. Emco OOF.LHO:- P•ll't<1nto. a intenção dt' tS. J;;x. é d-estruir, ao pn,s,;o 

qtte o n1eu ccnpenh é oon~!"uir: e as emendas .c01no t\ 'a!uara a•pproYou o an•no 

i)ar;~ado, na f6-n-nn do projccto em ·votaç:.ã.o. a.ttendcm " ·ponto~ 11missos da [[, ·i 

Organi ('it, ~111 1111lce1· ia excluSi\·am Elntc fina•ll>Ceira,. ae presenr"' c de' ,futuro. 

Em «Jnellusão, s~m .i!l lt,u com as d •fcrenci~ts >10 Hl..tsrrc rc.pre>C>nt,1nte de 

Minas GE:raes:, 1JCÇO á Cnr!l.ara <tliP t•ejelt(l' o seu requrrillnt?nto, cp.1e ~c nlt? affigut•a. 

s lmi)lesrn nte pt·otcl,ttO!'i':l . ( .-t )>Oi(lr/o ?tõo ((]JOiaclos.) 

(O) Este discurso nii<· foi t-eYisto i){•lo orndor. 
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O Sr. José Bonifacio (para ~'1lcaminlt<w a roto~ão) (*) : -S.r. !Presl
d C:-nte, ·d'f:'VO,, ct·n J>'l':tn elro Ju.g-ar, ng.rnd~ecer as referencias o.mnveis e g 2-ntis coc.11 

<'. t•e orne ciistlrrguio o nobre Dep;u·taelo pt>Jo iEstacio do RJio <te Janeiro. 

S. Ex., entretanto, -n'<' fina•! de .seu discurso m~ tDe'l. uma i·n•justlça. &u não 

lc-uhn c.mn o req.ue11iln ento t..'l!pl',c•sentado 1{t cons irlr~ra<;:ão fla C'A ctlHltl\1 o lntui to c1é 

·prot<:liaT o es·tu.clo do p.rojccto. 

,'.Vhmbl'(} cl'<l Comffilssão de lnstrucçã·o lt>ulbl ica e vendo na ordem el o cHa •u m 

projc<:to .t·e la·ti.v·o a1o •c nsl•no, era m eu devc.r, ·Uma vez {tue não via •P I'c.~entcs c;u·h·o,; 

me.lll!brns da me~ma Commii'c>•ã.o, a·ccyuet·e.r que ei'la fosse omniela . 

1::\ofnili de uma vez tenho '!l.ccen•tuado I(]'Ue essa Go:mll'll i.ssã•o ·~xistc ainda c po1· 

l~so ni'to com1>rehendo como, ~endo clr!:a ·uma Oommissão da co.nfia•nça da C.a

IllaJ·a, 'deixe de ser OU'Vida s~bre as;.um.pto qu.., lhe é ·pcrfei·~ amen.te qJr.t•tin'C'ntc. 

O SI~. Enrco ·COELHO: - lsiio é que res·ta p:·01va.r. 

O 'SR. J osl< BONH'ACIO: - O projecto n. 3 51 rE, de 19>11 , refere -se ás fa

·~ uldcule. d>e Medicl•na , ele Di·rci•to, rE;;co1a· ·Po·lyteclmica, •CoLI~gio 1Pedro li , esta

lw iecendo a·l'é qLLe no C>lso de vaga de wl•g.uun e,trgo de lemtes se dê n oSupprcssã.o. 

:\ ·!>~'m c1 lsso, e<se pr()ljecto r <-Cere-se a taxas 'Je matriculas, ~tue devem sct· dcsti

na,;as ·ao pa-gamento dos mem/br.os do co11po d·ocen·te. S·e se ~·e.fere a este· as um 

•rYtos, como ·é po.ssivel •;•usten·tar, ·pe1·ant<c a Callllara, que o !}I'<i.iccto não é perti•nen

tf• ás nttribuições ela Con~•nif~são de In.:t:Pucçã·o rPu1blâ~CH? 

'Eu ·lament() que o voto do Hl ustne represen·tit'!l•bc do •R io de Jane!•ro seja des

l'a·wll·a ,·c I ·:to l'cqucrim c!l to,. on·as estou Coll'l:enciclo d e qu~ S. Ex . nã.o tem Jwz.ão . 

Sr . P•re.,ide ntc, a Cc-mmi>são de lns·tnucç·ão P ulb: ica, etlllbOra nã•o tenll'a ou

vide a •:: 'E-:n1hmn -do-s m eus ·nJus.tre..; coHegas, tet~ft ju sto 1n o:1vo :para t::c conside:Tar 

exau•torada ~c C>'S. : requei·imen.to ·fõr rejeitado. 

E·u ltti~bro á Ca.mara, ainda uma vez, que n•ã.o tr.n.ho o inbuito ele pi'Otdl.ar 

o debat e, e p Ç<' muitt' conftan te '\ 'lP!li'O\'ação do requerim en to. (.11 uito bem >· 

?duilo l> en>.) 

O Sr. Flores da Cunh·a : - Sem de ·ncnht:m modo d!fseja•t· cn.zer af.fen~a 

á nt tiLmle que no !leio da Ca·müt'a o h0111'1'ad<:> c b rUh aon,te Depu·bado QJe lo g lorioso 

r,;.,ta.dc de :Mirras Gera e~ , o .SJr. J oo'é Bon'i•fac io, -assu<wi o em respe·i·to lá IT.J ' i Or

g,'\n;ica <lo Ensin·o, e lalborada ,pelo .Sr. •:.\11in istro do Interior e Justiça, devo, en. 

tretam,to, deela1·ar qu~ o rcqucrlm'Cnto ele ·S. Ex., scgu.n-cio me pa.rec ' , tem exclu

sivn.nwn•tc o ·inrtu Ho de 1>rot llllT a at>provação d o pr~jec to a.prcsenta'Clo pelo digno 

r"presenta.nol·e. do Rio de I.Ta·nehro, o Sr. E rl co Coelho . H ontem a ind a, a Cama1·a 

tev<' a oppoJ,tu'n'ida4; d e rejeitar um req ue1·imento ·feitQ qJe.lo nabre iDeP'utacl•o pot 

:i!. Paulo, o Sr. Ferreira nro.ga , p·nra que e:-:,, envi~;;,p n p!'Ojectn á Commlssã .J 

de CXJnstltuiç.ãiO e .Ju stiça . 

O Sn. JOSJ~ BON!F.·\ C'JO : - T1·a.ta va-:sc d-e u m orçamento. 

O SR. !FLORES nA CUNHA: - .S r. ·P.J'êSfdente, s .:; aJ•gu m rcq·u.cri.men.to havia 

<lc ~r.r •f()!to solbrc •este assumpto,. n tnus-tre :De•pwta<l>o ,por :MI-na,; d•ev ln >tel-o for-

( •) Este diacur~o não foi revis t e> 'Pe<lo orador, 
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1Ji i.lltHlo, 1Jfll\l lJUI' o projt?cto vol tns~e ú Con1.m i.ssão <li' Co_nstirt~jçq_o = J.u..::tiÇtt, 

qut: df:'\' é' D lfln i !\t;;t;Y·-~e A r ê:-; pêi·to, pura d i ZICr se a L'X1 ~ i n :.ç ã.o clC' mu~gos de qu~ 

tr<tta o (l'J'Oij cto, é ou •:-.·ãv ·u-m1a, quC'.'5tã1o con tirt:u.ciona,I. A Con1u1il.:-sàd dte Instru 
c~ão ·P.1.1!b1Hca não tu11 a bsol u.tatnentc o qrue dizer o rc pei to. 

l:ir. IPrc- i c1entE>, ~ão es~n ns ·CO.n si<J.e.raçõEs 'C[Ue e.tl ten·ho u .fa.7."r pa.ra p <lir • 

.C:(tJ:tn JJE'Ç'O ft. Cama r:t, l'('tjf'i te o rrqucrime n to ·do Sr. D :rputa.clo José !=}onlf<.tcio, 

con1o •!10 n•trm fez a n.:'.~J)e i to do t·e:queri menlo do Sr . 'Fer.teira 1B1·agd . 

· l ~u m ·c 1· -servo o 'Cl i JY•lto clP fa:lar rcn ulti rrno lugar ·na CFI.rmartt sobre 11 tão 

deea.!it·adll reforma (l o en~S in o. 8 el e-\· o. descbe ·l'OgO,. as-·ev(~rar a v-. Ex. que pro

f'Ll:J'd rei 1 t->tqJondf't' n br:·:·han tt• (:i,curso do . · :·. .José Boni fac: o. r t'pt ·es n tan t-e ela 

..::-.tit·pp (!•tH:o to-jo~ os IB:·\Si lf i J'IJ..: d·t"'Venl· .r 2.:peita•r. tH>t·q u·e é a tlo n.,brc patria·r

<~ha da •indP.p! •ndl?n .. .- ia {J':.IP .Pst:::tlJP~N'P:I H f tJronu !a - A :-ã polit ica é fil~~~ H .::ht mo

ral P r1a razão. (t.lluito beiJI ; muitu bem.) 

O Sr. Dias de Barros <peta o1'(/e m):- Sr . p,.,,":d Pnt<'. ,, . "•t1<1s cou,as 

n ii r• ~2 n .pt~t/i de~~..;• t: nl no p ;~ rlatnento ·brasilci:·o. aprP.nclt>r - :.;c->·ia u.:n pnu.co dt' Olll 

JalJa t·ic tno: qu-n('tlll'l" ...:ousa (1(' ~~·n,n<lSt i ca ap·p.Dcada - o que clJ \·,~ .fa zer um ho

:meJtl pa1'a :;),• clir u pa la \Ta no Parhlt11~"' 11'to· . 

l..,.so cl(l' .... ~a attit'lt.lr a lH'O:J()·:Ho de •um .pt·crjpcto. ·para dizer a '·g-~J·m:l cn'..t::;a que: 

não l em p"c~>posito ·nr nhun1 cn JI o n11'?'smo . -1 .-::~~a é u.ma pondeJ·.u;;·-t>o n.•,:, - s..~.:n ia. 'E' 

u .n1a (, ... ,~!'11rra <tu c t1 cn,. snb!'r. a hor .. t rC'-gicllC'-11 ta 1. svbre a f a :•tn cl ~ ~lal-. terio rlo 

regu!amC"~tn. no que cljz t· ~IWitu ao diret:to dos l 2:1putac~os ral iartnl s,~l>re matcrht 

<tll e d!g·a cn1 n <lítUiilü qne cloeGC'jaln. 

O •l'C·-t:l~ ~·iJnt •nto do i~llu~t1·e rPpre ... entan~e d :Vlin;L..; pó . : ~~· .:-; r rcgit"}""!,(lnta.I: liHC

n ·ce, P<W~cn. nos.~a c ritica: t1 tn:;nh.a. no casn, ,é f 2il a por u.11 •n r ~n:wo da. Com

nli~são cl(' ]nstri..l •(·Ç·à.Q l'lo.u'bo!iCU , {lo ponto d{' vit..;•ta elas l'l'}3ÇÕ S PSjJ2Cia€ S QUe {1:1, 

-e-JJ tl'l' o a lumnH e aqu.1"'1't•s qur 1) dirige.m 1e (1n qu-e rPspe:til á r~ m·;, t .nera.ç;ã.o. 

B:1 JJa~ (·Gco:<l"" a '!'!' ;uã-.; P r~u- ,triac•h;, a l gun"'.la cousa QUt• c<te-ga pa·:-a pagar a. 

}JJ\>fe . ..:scd·-es t~ cloct':Hes p ELt q.'J uta esta b0lrcida lWlos a~tuunno ~. .X a Crumara A us

lrinca .j e e bate foi .p-er f· ·itam f •rl!tr t:· .. , ,taclo. e . :l·pÓ-; a app: icnçã.n da h: i, o G·O\'el'

Jl·} .Ua ~\•usüia Plltf'ndeu cn~~ar a con coe ssão cr t:3 ha\·in <' t.11Jel ec i.Jv. p•Jr verificar 

:::cr ·e ll:l a·~o c1. dt• n11 "c\lizaclrl· do f\nGin·o. •l-1a tnuito:-; a· :- nns que ~~ Brat;;il '\"ern 

:f.lsp iJ'D.!Hlo :1.. utna 11'1 (1 e ref01ma do ens ino, lei que p.ud 2sse conpurif".C~lT a sua. 1i

llC>nlA 1''· l) e.scl,~ 1 !:\32 q:t-c ~e '.·rn1 p~citC'ando a liber .J-ade de l'llsino e ntr.= 11ós. 

C rr;.1be ao 11'. )fjni· tro do I•:Jt rior a gloria de tC'l' prom·ulgodo -e ~sa. l·a i Jibf'

.:·alissin'a , e Jli.sto é qu a t..:c ·púJe cnc<'rnl r a pe-q,uen:.t· cr iti ca so-bre ns condiçÕ!':."5 

.c_,;:pcc :a e~ ·do p.l\:t.. jungida con1o s e ac~11a a instt,ucção á Hb<'i'dad,, .p rofis:.::ional . 

O SR. Jrsf.; B OXJF.;\C'fO : - \ T . Ex. E-stá (1 tacando o prnject~l? 

O Sn. DIAS ~c B.\I<HOS: Es~ou .Cl' iticando; L~ll.t o ,~_ ... (()U a· ~ :l~ ~· :-;ando. c01no 

qualq ~h.J' de nt1..; tPi:ll o dirPito de o f,qzer . E..:tou ncaminl1ando a c1:s ... :u~ão a pro 

po:-oito ;ia Yotação. 

O 8-R. .) OS!~ HO:\'TF . .\CiO dá o·;.tro aparte. 

O .-~n. DlAS 1n.: H-\FHlOs; E.s.p0ro que o::; llll c US co l ~e~e~ :-; t '•n'1:1c11 ensejo d-e 
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prestar ás minhas Jl•1'!av.rn' de introito razões CJ'll e· explica m cxa.c tau:ncnte mi•nha 

POHição hoje n e.; ta t r i•bunn. 

<:-lo Q!u.2 respe'ita á U•i<bcrdade prof issio nal~ . já o d's.-,e, e~tá ella j.ungida ao e"

r:iino, -c n resp Jto d~sse 1pon lo especial, apres·c•ntare.i an1an·hã un1 UJ r ojccto Cc 1 ir 

:n '.;Jeous ;rne consentir che-.gar aqui 'á •Co mara bE1n c~clo, âs 1 O l:or ... 1s da manhã r 

w ai..;; ,,u menos ... ( H c' algtms Ct]JC!1'/e8.) 

Den> dize1:, entretanto, ·q ue não es tou el e accônl o cctm o projccto CJU<J ma·r.da 

fl!\,g';l l' ao~ IU1L'tWbl'OS do c-o rpo super ior tl·~ f:.\ll.SÍillQ 1)(\.r 111ei0 el as q'l10•~l1S OU tax:1~ 

ptlgas l}JC'IW arlumnos d'aS re:-:;pectivas fac.uldad(' . 

•Era o qu<J ti n1ha a cli"'cr. (Mttito bem. . ) 

IPo'to a vo to>', é app roYado o •refe•·ido requerimento . 

('j Sr. Flores da Cunha (1n•la. onlem): - Tit•que i ro a vc<·if~cação <'a 

vota~ão . 

. .Proctd~ndo - se á. \r.:-Pifi cttçã,o ela vo tn ~ão, r t.: con1H'cc -sc terc1n yclf:ado a .fa \'OI~ 

61J Srs . . Depu-tados c cfrr.tr::t 48; tfrta•l, 10 . 

O Sr. Presidente : -O requer i-m ento foi nJ. JHOVt>do ~ o _piO jcc to va l á Com_ 

n1lss~io de Ins truc~o ,pt11Ulica. 

0 jJrC,jce to S(}bl"·:' O qua·l tC'QllOS de enüttir 1Jarecer rcsu;ta c1 -E '.Jl1Cl1d(IS d estH-

CHIH.s na a• dise.ussão 'lo orçam ento elo Tn tel'ÍOI' em 19·11, apresentadas pe:o ill•us

-tre De putado Sr. E ri cu •Coelho ( •) 

0\ t'\Jlc s e propõe q ue ns Facu~dader:; Superiores c o Collcgjo Pedro 1 [ cqntri 

bl.lam, J::;úi' 1g·u a 1, pata TC'tn'u.nei"<lÇão <los nletlllbro.s do ConseJ·ho S.up :"riorr <lc En

sino, Que os dircctore.s clr.ss· s institutos sejan1 pago~ pela3 re~·~pectiva,s thrr::ou

ra rias c tnw.]s qu e scjan1 con.·si-d· .. raclOcS ex·ti<r:cto ~ os cn rgos d o ·rnagi.:1terio f ed <:ral [t 

n;eà1icla ft1Lle se vag(lrt:an. 

C\rl~ -' po-dLnlOS concordar cmn as }dé~s elo p r ojec:to, tanto mari~ quanto o e~r 

intu.ito (· o <l e cneaJninh.ar e a1brcviar a desofficializaç;ã.o elo ensi no, que v _...n1 sen

do \tn110> la com o mai; CClllJ1l<e to cle~-prezo peloa opi•n ião do J:<liz, UU<tnifestacla p e

ias pt·oprülcS congregações do.s cursoc:; s u periores . 

O Cong lho de En ·ino, a qtte allucle o arbigo unico, :não tem ex is tcnci::t 

:ogal . 

\E' .raci1 pr.FI"al-o. Autorizantlo o 1Pocl~r Executil·o a reformar a: in s-trucçã~> 

au,pe !:~or c S.:' C1Undtu·i{l, o Congtresso não lhe dt~u fclC'IuJdad e Mnpla de fazer o q uC" 

~ut<mclr.'"' , mas f ixou os !imites, es tabeleceu as base,; .q ue Ih<:! cump•ria respeitar. 

Além cl~lla.s nada podia .faze r o iGoyerno. s endo nuto tu.do quanto na Jd 

de f. de Abiil de 1911 !hOll'l'er ultra,passa cl o os te rmos cht tlUtl:oriZ<lÇão. 

()ua~.< essas 1ba.>es? O al't. 2• ela lei n. 2 . 356, d ~ 31 d e Dezem<broclc19l •l

(_•st ~b e-;•E-C t cln ra:monte: 

(•) ParecH d a Commi.,5i'io el e r nstrucç:lo Publica. 



- 133 -

ab"ica o Go\·cr :lo wu·tvriz.a<lo a rcfonnar tt inst1,uc~ão superior c secunda.na 

t'.JAN'rJDA PELA UNL~OJ concedendo aos in...:Jtitu.to~ d: ensino s.upet'ior : 

a) a ,personalidade jurídica e {:ompctoncia para ad11ü11istrar os seus .patri

wvnio.-;, Ja;nç:ar taxas <le n'\atriculas e de cxartncs, c 1mais oo1olum ntos ,por dt~lo

n:tl'~ e -ceTtidões, arrecadant-:fo todas ar.:: qua·n·ti as para. prov•i tncnto de s·ua economia. 

não ~oo deondt) ta lllb€n11 ~en;. an.nuencia. do Govc ,~no, alienar bC'n~; 

b) comp:eta libeJ'cl,url.e na organ ização elos vrogrammas dos rrspcctivos 

cur.so.s, uas condições de matricula, exigind-o o excam1~ de adtni~ão parct o ingr(\<::Sv 

cn! :;c~1-s cu r~os, no reg)men rle exat:nc. e discip·Iina e.o:col.ar. » 

•Di<>•n·te de tacs termos, é possivel •com ·lca.Idade sustentar q.ue o GO<vel'llo po

dia {.'rPtlJ et1rg·os e f ixar vencin1C'll'tos? 

On<:e a ruutorização para organizar o Conse~ :ho de •E. .. ·ta ~o . Uiscriminar o:.s 9eus 

e-a rgos, as sua.s •f'uncçõ~ e ·vcncitnc+n tos? 

Se o 'Po·cler LegiS'lati1·o !>n•:encleu con·1·eniente tprescrev '!' as ·linhas dentro das 

quaf'.~ deYi& .ser fei ttt a refonna, é claro que o !Ex•:cuti•\· o não pocl~e,t·i.a u··!llrpa 1· 

attJ'!,!J<uiçõe.s pril·ativas <h1quelle e que •nem mesmo abusi·,·aon nte 'haviam si<'o 

clcl<.'<garlas. 

A ' <·n••tituiçJo d_, 24 de ·Fevereiro, a.rt. 34, n. 25, clLpõc que ao Congressv 

Xaci-onal ccunpctc prlvaU.vrumente croor os etnpregos ~pwblicos, fixatr-.~hes as at

trlbn!çõ·E:s e estipu.1ar-Ihes os vencjmcnt~, e dah.i se cmnc'l•ue, Q11 o r eceio dt .... 

cot1tPstaç:ão séria e sinceTa, .que a creação dos cargos do C(}ln.scl,ho <le En~jno e 

d : qunrsq·uer outro;; resu·Itantes da lei el e 5 c1~ 1A~ril 'é radiea!•mente n·U~ ·ln, (er•nclo 

gra.ve e acinto a1nentc a disposição confititucional. 

Xão somos àe;fa•voraveis \(\. c reação ele 1uma Ju·nta ou Con~·elho de II:n,i>no. 

Ao contrario, entencle<110S ser de grande utiJidade •ess.c insUbuição enca'JT~g:a.cla cl~ 

stlperin te.nc'l€1', no interes~e por toclo o movimer.<to esco:ar, os sc1·vjços relativos 

ao .>?ns; no 6U•PE>rior, secund!i·rio e ;pTimario da Rep.ub'licft . 

oHepre.sentantr elo Govemo j•U'n1o das congrrgaçõe.> c destas junto elos poderes 

publico~, dan .1o in-formações ao :.\finisterio elo Interior, e.sse Conselho excrcei'á, e m 

nflmc do Estado, convenicnttc a.cção sobre as clivers1.1~ instituiçõEs pcdagOtg·i cas . 

Sem cle,_r SJJ' ' itar a autonomia dida,otica e me>mo admini.&trativa que devem te1· 

a.s congrega.çõe:s, C'l•1e acomta~nhtlL~á a m·:ln.e·ira po.r l(}lue são consumido· <tS clinhei

ros IP't!lJlicos com a manute-nção e custeio elo ens ino. 

g.,. eotamos con•nmcidos d 2 que o en&üno 'é .(u ncção elo E,;ta.do, cle1·endo e,.,;tc 

!)J'Oporcionar á instrucção superior e sEcunclaJ·ia, por outro 'lado sustontannos que 

não se Jhe póclc neg;w o direito ele fisca\i;oar pelo.; seu·.s or.gãos compeb ' n•tes o em

preg-o c a applicaçã.o dos fiu,nclos votados para tnes se.rviço,;;. 

o ·Con.~e: ho Sup ~ rior, composto ele ci da•dãos competentes, de n>conheci clo de

Ytltalnct"Lto á cau,~-a <lo Cln'Slno, 1passa a r:cr o centro '<la vida esco·lRtr do 1pa,.iz, ca

benelo-'h~ •prO'J)ôl' as medidn.s qu'e julga,r conven ientes no clescovolv'mento intel

Jc.c tual, e.o pro.~Te~~so ·dessas j•ns~titu.içõ e-s , as refornta..-, Q1Ue a cxpericncia vai 

aconselhando, a.'sim como acomtpanhar tu•Jo quanto no,< E;;;tadoo se fizt'r cru prol 

dessa causa nacional. 

• 
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\ Tê- se . . poi...: , que ch •se.ian10S um Con5C')ho s ·uoperlor !:Or.ll lf uncção n1Ht·is a.rnp kl. 

de· que· aqucl:t.'l que s t'1e- .p r c t -nde abtt'Vbu i•r . 

Ze~ anclo a instl,Ucção sn.p(lr ior c .secun•la ria ~·nant i cla p la Un:ião, u n indo, 

paJ'a a drfC". a. de 'h•t.dtin1os i ntcre . ~l ... <'", os l' C.i1re.sent<lntcs d os vmr i os c-3!ta·be lecim n

tos, lê •tambem U!lll Ol'gão cre infol' cnaç.ões ·qunnto ao C:lsi no S1U•p eri O•l', ~ccu nda,riu 

C primario dos Estados, estrei.tanJo cl c,sa fórma· ·um laço [<d erativd' lla•ra ~JUe O'• 

•POderes tfedcr3.C's, ao contrar io .cio que ::;c t er.-n '-l ado aVê agor•.l , poF~am co·n1l€C':!r 

do (!Lt'(• exi•stc n ru..; unid,ld e~ polit iCols <la Fede-ração Bt·a~ i lrirn. 

A ll.T1nião t zm sido <'•~nple tam e11tp extranJl1a á vida rsce.\rr. dos Es·taclo~. 

(!ila.n rlo, sem H l!lH'll.O l' off~:1sa ·á sua autonomia r á.." n·u.al;; vrrro.ga.~int· ..;, 1pó cl e 

~l COll1•JJ(l nhar o 'Clest"ll \"tlh'itnrnto m aior o:u 1nen 0r q•ue o rproblcnl•J. vai tendo- em 

toda a extensão do pa i. 

•A i-rlé·a de um Co nselh o ISu·perior •nã.o •é nova, tem sid o defC'.1 clida ha 111nito 

te n11PO, 1h!::t.\"Ondo l:".m seu fa•vo r n1a•nif•e sta'<;;õ~~ positl\·as. ;11e,.:•mo porr pa1rtc do CotL 

gt esso X..:t<;_iona•l . 

J •1i no ·!l iCJj ecto tle 18"2 o cminent" Sr . ·Ruy BARBOSA o k mbran 1, da.nclo- lh0 

u m a orgatnli.zação ben1 •complexa. drn íO IH trrunJo em L"i'CU n •la to rio 101 · n ece:-:~.·~;j di:lclP 

d0 un1a au•toriclad e su.pt' ri or , q u'c r e-un isse em s i a c0;npe tPncia e zcnp ~idfLo suf

ficirnl~rs q:<vra (1 ,:;:. <\lgurar, nn S()l•ução d ·:lR ,gran:cl es q Ur" .tõcs. a t odos us ·Pl'incipio,s , u 

t!.JOS Oti ·cl ilreito.-:. a todas as convenil'nc i as ela ard €!111 tna:s eJp \·ada . u n1 uDfra.g· i tl 

eiiCJ.lrr·c.L}o c <Hgno das i{léas do no..;:o tempo)>. 

t).1)u is r ec('lnrtcm ent'c, c~n 18 06, o ::;1r . T AVARES DI~ LYRA, ~1 in i ~~tro do 1Governu 

_.\FFO.:'IlSO 'PENNA, ~p rOpllll'h:t n SU(L Çl'CllÇã.o ll f'~tes termos : 

<·A crroção da .Junta do Ens in o, com o o1·g·ão consultivo do ) 1ini..stel'io em 

assuun.pto :; de i•nstru cção pu.bli'ca, parc-ce -rJ11 e el e •wt~l id·a cl c ·man~.fe" ta; 1 . .-.c r á Ul'l11 cen

tre de convergE1nci a <l e esforços p:ua ·que se ·po.ssa dar ~•nil'ormid <l clC á dirccção 

d{;s e ~m~por:~o!l llltl' r ::\1111 0 d e ~erv i ço. Sua orga niz·ação 1poderfL spr C'St•J : 

'h ia 

)~emb ros Clffect ivo...; ~ 

.)ilin lstro do Inte rior. ccc:11o tPrC".:•id Ente : 

Um lente da Facu l claclP de :\•I ed i ci na do Rio d e J an<:i 1·n í.' outro 11 a <1:1 J3.::t~ 

rm lente .da Facu.ldad e ·J o Direito el e ·S , ·Pe•IJ'}o ou·tro da do 111ccife; 

l T.m ·!•ente ela E.-..·col[l Polytec~1l:1ica e outro do C -y mnYl L;; i o ~a c i onA r]; 

O cl~:cgado fi< cal elo ens ino no ni,tricto IFccl er al . 

Ser vil-ãO ·na qllali<lacle Ue tn enl)):·os n10 J1 0ir a rius : os cHr : ctO I'("'.; do·s estabeh\

cl•nentn.s fc .:1e:\1CS de rllJsi~no cc cn séd•e nes:a Catp i ta.I e os pre'o:,i,d.en tes dar; 1Comrnir-: 

~res cl<• :I•n.,.trucção Pu,IJJica do Sennclo e da Cam,'lra dos Depu-tado~. 

Os r epn•sentanll.'< das l<'nculclacl ~ll elo :vrN'licina e .el e Di•·eito, •l'A<Cola IPol)·

t:N!;h nicft c do !Qymnasio ::\'n.ci·ona.I r .• C' rão el ei•tos an•nualal1l' n.te rpelas rcspecti\'U o; 

<:oHgn•gnçõc ::; , não pndt:•nr.l o Sf'r reC'leitos senão dou .;; anno.s <lrpois. 

A t:-õ fi tlri.bu i ç0e~ da J un1ta df'Vl·rão Ror, a.Jfó ra a." que lhp forC'm dadas tJolo rc ~ 

gn·lanH·r~to, ns st'g'u i n l es : 
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'<.'i·p:ina c-scoln .re.s. b~rn co•m o ::iobrc crcação de no\·os í•r. stitu.tc·s ou cur30S 

~ c:rea~d.o, dc..<dob:·amento Olt i!Ul)Pl'<V ' ão dl' cadeiras: 

b) in tcrr>ôr parecer ~obsre a proposta•.!- elas con.~l'eg .ações .par a no

Jnracio d .? l l ' l1 tes ou ~profc.:•so.res; 

cn organlztll-. n1 c-·1 1antc concurso de J ti<tu ,Io~ e •ha.bilitaçõ-f'S:. a list;t 

d.a·s •P~E-nas que e.s:t i vereân em .con cliçõl'.s de sC'I' dei.'f:"gadtu. dp t".": s i no e 

c1n.r parecer subrc a Hun. recond•u•c.:ção; 

d) in fotma·r se>brc: 

o ,prdido de premius c gra;Uficaçõr~ aos lPntcs e !HOfP <ores e troca 

de cacleir~1s <'ll •~ l'C'- P-1!('1 ~; e, o1utrc-sim, •d izer a rcspei.lo dO!.; t·ecu rso, .; in,ter

•DOI-:•tos da~ <l··cisJrs dt1S congregaçõ e:., c.s:opccialmcn t e quando cr.t~ninin a

lTtrl }J&na~ clis~..: lp1i•nn re.~; 

(>S r.'<lico,; dp subvenções paro escolas; 

H; prc,postas elas congre-gaçõ s; 

:'\. susprn.:ão .:lc um ou .. mais ,cn,t'So...; ·~ n1 e~ono d e toJo:-; .= P <J!Hl.:qurl· 

EGtabelec iw . ..ento 1 ~·uando quaeSQ1UC'r c ircun,,tan.c io s o ex igirco11: 

e) promNI·er: 

mel!Htrann entos d e que carecr r o en' i·no; 

fl impo.s ição clr 1p C1nas ao.:.:. •ler:1te~, profes~ore::; u docentes; 

a dzs tituiç:ío de· clirec~ore-3 de esta•bt-lecimentoo<. quando se r e1·e1arcm 

Jncflpaze-:; Çtlra o d e..:en1.penf1 0 de suas funcçõe"; 

/) ·JHe-pn r a t' as 'b:w.:es pon ra os r c:.gu1aunrntos e im-.tru cçõ e- s que te 

nham -'~r Ert· expeJidas pelo Go,·erno; 

g) fi,na.:nwnte, em'>ttir ,parecrt· so.bt· e to:lo e qualfJurr papl'l q•ue lhe 

,fôr enviadfl Jl<'lo :vUnistro do Intet·iot·. )) 

Em seu rxecJ.lente trahllho - O 'EillSino f'ub.lico - Dr . Pin.11ciro Guln1a-

rã.(•:. d ~~ren cli<t igual'.; it.l éas. clizl'ndo : t<<não se deve p.rote~nr a f u'::JClaç.~o de u .m 

Cor: . .;e11IJ0 1 fh• uma J11n1ta • clmini·s•troti\·a' que se i'n•c un1ba, crnno cn1 ou,tr01~- .paizc.;, 

<le .gr!'ir ns cou~·a··:; ·: f' ELnsino . 

·Cnm a c.reação ·d·.l .Jun,ta, aecres-ccntn o illu.S t l'Hclo PI'Of<' ..;sf,r. a t· ~·fonua cor 

ri:.d.rá -um cler(~i to õn ·r.1o~:-:o S~\stnrn:-1 fcdel'ati v o. IX Olo\ E~ta<lo:-: Cnic10r.:, onde .!-:a o 

Bn?·ewu oj Ellncotiou : 111a _-\J•genti n a, que se •ufana. dr:·s •Pl'C'- tit!no elo. 13eu. Con,sejo 

Nac iv?ull ele Ed•uiJariun~· nra 1Suissa, que l>.lu':atinatnente cE·r: traHza o en...; i no; nos 

no.'J.;O E"ta•ln< c •no üi·st•·icto tl'~clcra•l, cuja instrucção ê ,·ulgarizada so•b a •Y is 

ltlli <h· utn Consél·h o l ~u.perior. h a a preoc·c:u pnção cl<.• IJ.Jol.'e-nder o.; yario·s d rpa:r.ta 

OIC!fltos e <l e fazer .S<"n tit· n ·imfJlu•cnc!t;;t do· n1c:tr rs. clf)o:.i i111SpC'ctorr~ esco-la r es, d(}.:; 

di:·ec.tor·c~, na~ cl e.UbE·raçõ,.,;:. •Que ~ma is ou n1eno,z :altrram o:; CtUI'Siil'. 

·A Junta, dotada de fo rÇY.J .d.e vomtajc, etn<1ncipada, p!'P<tiginda, OCCUlMt'á o 

vasin .:,ota•clo. 'Y[e io tem10 cn•trc os con ·c.lhos unh·ers.Hari s e o• simples conse

lh os de im·strucção; .;; r•:11cl hantc ao·s prim eiros .pela ·Pl'·CI -~nça, Enl seu F'e in, el e JH'O

ft·c--:so·!·e.s e-1eilo..; pe!a~ rongr gaçõcs, e P €.'~ 0 n:can c(' clP .~uas cll'libcraçõí'~; pro

xlma 1clo;:: ~.e- glllnclos pelo c::wactt::'r of'ficial do ;:::eu pt'c~id c.n.tr r ele !.:·eu,:<\ n1 e n1Jb-ror 
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hc norarios, el.}a repre8enta!'á Ulll) rpasso para a limitaç~o ti a illtcrferen cia da.s fltl

to rldadES e CO.I1S'C"g<U in.tementc rpa.ra O desafogo réJ.ro·s i·n'St ibu tos. » 

No ·r.uruo de~·b1s jdéas ia. a pro.parga.nda ~~ •t ornando n1Ms forte, d e· n1odo qu e 

a Crunara dos 'Deputa dos, pel a sua Oomnü.,são de 1inr.trucção e rlepoh> ![)Cio sc.1 

\ o to, nla.niJciS'tou -sc fa·vora*V'C' l ·á cr eação de.s,<::.a J ·u.nta o:u Consc1:1o ecu11 a a.ttrL 

.lJ;, ~ç;ão de supcrintC'nder todo o · en sino . ~o r.:c u v-oto, como nl·Wl bt·o q.ue era, dos 

m :1.is illurtrcs e COl11ip~tcn,tes, 'ela Com mis.>ão, o ,S1r . A.Cfo'11 SO Costa, r epresen tante 

d B JP.ernallnbuco, assim se pronuncia v a: 

«0 e.E~tabe:ecin1 cnto de rua:n co;·.po consu·~·t i v o , in te:.-n1ediari·o c-:1tre o G overno 

e as congregações dOis diJfercn.t es ·insti-tutos o·f fi'cht es, .C OtlliJo.s,to .ele !P-essoal ca.paz 

d e etStuc\.1.1r e esclarcrcr as m.a'is cleli-co:da..;; c •Yita·es ,q·uestões do ens ino, é -uma rvc 

!:1a ·asp i ração de mu i t r efonn.adoTe.s que viam '11a. ,praüca -dessa m~clida u:m 

p::l.SJ.i-t. de.Hnitivo p:1ra a boa dir ecção dos ~e.-:.~tuclos, d csa.J)pHrec imento de a:bu sos i·n

\'CteJ'a: ""',~;, d t"3C011 f ia.nÇr..l..:; rlcsca·bidatS e Cllais f iel CIUnl'!)l'~ll e.nto d aS Jcis q ue Tt' 

g('!11 •tão i.nteressan te sei·vlço. 

tDndo o r eg imen em q ue v i·vcn1os, ,m-anrt·i cl~:.ts pe-la União Facu.Ida<l cs de \Direito 

e :.\1"edirü1a e maLs cs :abelecimC"n•to.:; ele instru.cçlo supe-r io r , onJ.e só se n1.i.nhstra 

<J t!nsino da !> ma te riaiS q~ 1.e ao jpoder .p;ulb li'co 7.l.p rouve esco.bbcr e d-et ermdnar, com 

p;·ogrammas offi ciae."- e SOib a dirccç:ão of.fickul, o. cx:t.:.ftc-ncia de ·Urn or,gand-smo qu e 

l'C']Jl'es·enJte E8sas IFacnlcluJe.~ e m t1·i-s i'fl';·thbu i·os e que, q)a inando n·t·re es-t es e o 

Governo, po;:;~a cl efencl ~ r .. lrh>E' os direj t os, prerogatlv·ms c inte r essCG, senn csqu ccc,c 

:.~s do -em; ino 001 geral, de ha n1ruito, se faz i(l ... enti r , impondo -se como iJI.n pel'io.sa 

ne<: es5~idadc . 

IPódB ser be m i·n·t cncionaclo o ·Pode r 1Exr'e u.tlv0, "le.;..;ejoso, conl.o o <1Ue m .ais 

f6r, elo .cunl,pr:c..n Elllto ela su.a t11i.ssão adJn~!lüs t, r•Jtiva c f i..s.caliz-a do,ra; mas to<la a 

sua !boa ·vo•n.ta cl e i rá p erder-se ante os 001baraços e dMfic:u.Jdade<õ sem 'C on-ta que 

l he c r·ean• as cl i.-:;tancla · C'"m q-ue se cncontran1 as IF•.tcuLdacler; , as cUvergen cias à as 

cotn:gre,ga.çõcs e ~B exi•gencias de ·tantos o•u•trfJI.:. oor v iço.;; p·u b1icos qu-e t a•r.nben• CO'r

r c,n 1pela ,pasta da ITus,t i ça, a EC <l coumu.la r e.m, dia. a ·J ia. á e-;;:pera ele proonptos 

<l e."pachos oe~ cl€1u oraclo c attcncioso rutu~l o . 
IRt>presentado o Conse1:1o ·Jielo q·ue o m ga·i;;-te·ri o publi co ti-v.e r ..:le mals capa z 

c dev(}lta.do á eua !J.1ropri.a causa, el•Jc ;;erá 1Um ccnrt.ro ·-:1e con,verg-encia ele esfo.rços, 

ih·clicaçõ~ -e lboas vonta1àes, .sempre pron11)to .a indicar ao •poder 'PU1b Hco as m e

{::d;.ls 111!D:is necessa-rias á regul'Rr clirccç.ão d·e •tão hn:porta.ntc s erviço nacionai , 

l ·~· n :brünão cprovià,C':11Cias, ·bu1~Ca'1lclo sa.1uções ilntnedi·a ta.s c acerta-das !ás questões 

c, ~~c· m a is i·ntcressarcnl ao ensino. E.t.lr .SC'l'á •um elemen to rnodcrad or da :im.fluen_ 

c ia e aJ•bi.tl'iO dos Govern<Js so1br e as congr C'g'lÇÕes, Bl1f ra quecenclo- l hes a aeção 

õirc-c t a ·pelos ccms<"1ho.:; d e alta p rud (lnCia e rc.f'1cctido comn1edimento, inspir ad os 

(' ·t·no ·c: eve,m ser todos os seus membros, só e exol1USi·ve. m ente, pe:o -cump·rimen.to 

C: o sua e-l·evad1..:s irm a mh;s·ão, n C'Ssc po;;to de :pe-3a-da r·C~S~pon sa'bHidacl e e r ccO'J"llhect

llb;~i•tHl impo.rtn·ncia, con1o concebcn1013 que · d e•ve ser e e.staquos .certo!.; que o
:-:;c• r'á. 

•A off icia-lização elo ensino perde bastalllte, assim, d e s·u.a q.ua.J idrude ocllosa 

at s olhoz ·de 1nuito.-; ê o pro.prio G()verno C'n:contrará nos -coms·elhos e pare-cer""'S 
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<les<:::t 'Junta que se '""i crcar, elemento de prestigio e forço para impô r ao en

sl'J10 t."fHcift,J as nonmas 'it·nprcschld·i\'ei.") á realização do seu e~cvaclo nlic:-têr . )> 

A ·Cam a·ra <.los Dr>putados, no proj cto n. 2•12 D, de 190 7, que enviou ao 

SP«aclo, e ,n·o crual além da inr..:t1·ucção Slll·PCL" Í 01' e BCcundaria, co.gi,tar:t da opri

""''il'a, in clulo a creaçã.g do Conse!ho de J•n><trucção composto ·de um len-te de 

<"<lda num dos e..:tabc!ec:n, entos fcderae;:; de ensino cioUipcr ior c secu n.Jario, ele i tos 

.l.JiennallJTIC':'llte, clcH2S cidadãos de conl:pctencirt notoria, lDOnlcados ·P -.Jo GoY~rno e o 

<.1c•le::;ado fi.scal do cn.~dno no DL-•tricto F eder<.ll, 0•.5 quacs se J~eunirianl so.b a pre

-' idPncia .do C\1 i·nistro do 1ntcrior. 

Jntfelizmente o Sem a do abandonou c ·se •p rojec ~o ela refm·m<~, deixnudo Fcm 

.solur.ão o.s Ullportan.tes .prohJ':lnas que ahi eram tra1taclo~, c o lanlC;!'l ta.tll CS t~.1nto 

"'wis qua•nto tinhamns fo:·tes C"pel'llnça,<; de q•uc fei•ta .pelo .Poder 'Le<; is·lati\·o, 

cunf(la'JJH" aque:l;t orientüçd.o, a reorganização do ensino vublico tcr:a o.bedeci<lo 

... ;.s tan.d n t.:'jas de ncx-sa é.poca, ·corre..:pon ~.lcnclo ás aspirações e aos co....: tum('s <lo 

fJOVt.• 1iJ!'a~;;He i l'O . 

O /Governo ~ilo Peç~Hl ha, quar.clo ){i·nts.~ro o Sr. :ID~m1crajlclino .Barnclc ira, for

•llalam tombem <um ·projccto de reforma, em cujo estudo se cm penharaJil aque!le 

e minente compn-t r iota c outros distinc·tos c ichtdão.;. L:\'esse oplano foi 'J)roposto o 

ConselHo, ,prc;.h]ido .peJo ).Jintstro c -comJpos~to <los <lirec tores .elos c-~.ta!bt"lecimcntos 

fcdt?rA.es de e:1·s·ino, co.m sêclc ·na Capita·l, ru11n professor bicnnalmentc -c-,...;coi·h·ido pc

l<ls cong regações das Facu:dacle., Superiore· c do Gymn,1sio NaCional (Internato 

e rExtellMto), um di-rec.tor ele in&titu.to ele ensi·no sccu.ndario e um director de 

institu,tC' de c-n,;lno uperior equip:traclCh.:, e un1 de-leg-ado ,f i::;:cal no fDistricto Fc

~·eral, ilJQime-ados .pelo Governo. Con1o 1mcmbros 01()norarios entl·aTam 0.::> vr~~j

<h•ntc,; das •C ummissÕCci de Instpucção Publioo elo Scn,ldo e da Ca.mar<t elos Depu 

iado . 

Dian1te elo que tcn,os dito, chll:i ·razões apre ·.cJ1r tRdas e principa:~J11C'!l'te á ví•5ota 

..-: a.~ a•utoriZ{:l<las opiniões {1UC' a~ü de:xan1os expostas, .cQ'n\·ên'\o inrStituir essa peça 

do a;)par lho e ·Colar, com attJ·i·buições q•uc ~:1e fac.u.I>tcm a su.pePintonclen cia em 

te do o en~~.ino, agk1•do rn1 non1 e do !Esta.c1o, ele que Jé orgão consulti-vo, sendo um 

traç:o de uniã.o entre o~.; insti.tutos fl"clero·cs el e cn&ino trpei·ior e S'Cc.uncl.ario, as 

-€i,n Ct.n1o ·unut. fnnte de i.nfornl<l ÇÕe.3 e ·respr.·ito da in:itruCQão d o.s <lL\·erso.s grãos 

~n-l to. la a Tiêp1ublica . 

O trn.ba·;~,o cl e:e:.a. ':1'0\':1 awtoriclade '\':li se L' ·in-~por·tantc e con.tin:uo .. In dispen

sa v c! ,.. "J"á, ~pois, cruJ r a. ::- ~ua sec.rc-tHrja coo1 o pe~~l()al su.fficicnte .para dcsenl.PC

n ha:· <l,votatl:lmentp o-; clc,·rrfs que n lei traça·r . Todos ·<>sscs funccionarios, quer 

<l·s: -t1oCL·n,tes c dcn1ais men1bros ·d o ColF'e!ho, quer o;; encarr('\ga.dos da s ·cretarla, 

n•cE'lJrrn (1 sua in\·e .. •ti lu.!·a cn1 nome <lo •Es.todo, coiJaboratn CtJn un1 se1wlço d ~Nc, 

-excrcP.B1 uma funcção pu,blica~ de SO'L~te que l:i''l.la rcn1um•cração clcv.-3: ser .paga rpclo 

The.;:.:oui'ü . 

nm nos-<o pon1to de Yis:a, :1ão só o :Co.m;;e.L:1o ISupcrior, ma~ todos os llll€111-

1u·(lcS do magi• -.ter io ~u:JC'l'iOr 0 $1 cun<l arl o rllQr; ins.ti·tutos Olflllltidos 'llC la 'União e 

<·S [unccio·~·ariocl a<lministratii'O\S têm ~le receber ,no orçamento gera.! <l3 sell.S 
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Ycnc:o.n t·J~ tos: }-ào ptt.!.!.Os pelo Estado e •g-o.za nl ch1~ r ("g;llias a q•uc .tên1 di.L'e itü o~ ... 

1 tl'lliJ'·egaC:os pu·bli co-;. 

,Q ta0to ele '·f'r~n os clirectores das aYacu l dacl e:-; elt .... itos pelas co.n,g' J'·C'gações nã(,. 

I)S t•xc;t: C~..:sa c.J tlte.g,or ia ; são docen tes lf:d e-ra C's, exC"rcen tlo a.Jta r~u·n cç:.ão pu

blicn, rnEmnlbro-.; t~C' instjtuto::; a·utonomos, didacNca c ~cl!luini.:.:trativa.nlern,t<', n1a~ 

1rt\'<'.s tidíh na~ ~u;t~ lcnular.~ r E.'sponsa1b ilidallC's .pe lo !E tado. o nunior inlt ret=i~o ·rl t , 

no lfi·e::: r,nYoJ dn1cnto elas lc t tl'as c d as scicnciaR, •n10 rprogTes .. o mc-nh-11 do QJaiz. 

n l'S •( nfre-s l}Ublicos, que e~t .' t:Urigc, eleve t~alhit· a s ua r Nnu.ne·rr.:.lÇàCt. 

'DeclUZ -~C' da-:'i co n..:1Jerações a.Udtu z·idas .que as v e-rba . ...; clr~1till acla ~ ao nsino 

<l evc c1: ~ ... e diTicli t· en11 .pc,s.so.:t·l c rnat't-rial; a,quel·la '.i·er!á ·1 uga pe:o ''Dhesouro ao~ 

di \·rr~o6 funccionari os, esta oé C":ll trC'·gue pa.ra cacl:a Fncu.Idar1c ao ;.:cu •re.;::,pec ti\·t_) 

clircctct·. 

I.!J isc·ordamo~ ainda clõl J:t'lragrnJ>ho scgun rlo 'd o pr0rj -c.t(' . crn q u.c f:·e c ... t atbe

lel·e a t"X tioncçãu dos oarg-os ,fcdcraes .docC'n•tC!.s lá n1 ed.ida que se Ta,guem . lS'-"11C~o· 

Juncçãn elo Est::ulo. n d e pravcr o ensin,o e- cl cn~·nJo a 1J•mião nla•nter ,.;:mas Fa

(U11a<ll':-. su.prriores, que }P·mbram o que o BTasil tem .prod uzid o ele lT>:l·i:-:. alto. 

na,..; ...... t:i enci.as, 'Pl't~·tigiaclas to<"las e llw :; 1JO L' notaveis trad içõPs qll(' ·fvoca!lll gra.ncll''

r:une•.:; do nosso pai'l., não nO!S pa l' f"CC' (!U.e cle·vc.tll11 s : r exU.nctLs e-• ...;ses cn l'gos ifc·

c'L~l!t :.s, 1.-,Qb l'et uclo fJlW•OidO n~'to GC' clHII Onstra a f.'IUa jles\-a,nta.gem ou cl e~nect\-;s i 

cble. 

l'~tli'r sC'jfll11 elo cor po docentt' . qu C' t' do a<:l t:nin istra,ti\·o. ·taes CtH"g-os precizncn. 

ser 1manti'Cl.os, lf-:e-n*Jo .prov idos na fó rrna das l eis IV·igP-note...;, re tnun crado .~ pelo Tlh.·

saurl' oaquc-~ l es que os cx ercC'rem. 

Op1nam06, ·poi';:, tJ.)Ola supp})l '('ssão do ~referido paragr·J.pho e
1 

quanto no lll'

ti,o;o •::~:1ico e I~ 1•, u'bmettemos á con, id eração da Camara o ,,ubst itutivo q c:e 

01':1 Upl'c.sentamo~, no Q'llfll 1 <!r c-ardo o Conselho SIUiper ior dn lnstrucç.ão !f>·ubli c·JM 

c~tão r :xadds a-· -suas fun cções, os !.5C!Us cargos C' re .. .-p2ctiTO.:. Yf"llC ian r-r.tos , atiTi

buição pri\·atiT.-1 (1(} Congresso :'\Tacio.na!]. 

tE e., taanu~ eon\·C'ncidn: de {Jlle a -Comnlis-.ão. a.ttendenclo â n1a.gnitudc ,:;o a ~-,. 
~umr,to e ao carinho CO'lll que de\'L)m s -r tJ·;-ltaclru_~. as cu.esns do ensilhr. ll Cldal_ 

n. cntc u11 uma pha...;p de in cf\rtrz.:t. e descrença, aa11parará cotn se-u V·Jt'J u pt·o

j t'c.~o st~.bs tituth·n qUE'. \·k...;:lndo a~·s gurar lt a uton(llnia. elas congre-gaçõ ~..':-: e n~ con

i·enif'nr·~ns J>edagc~s. i cnS 1 traduz mais .fielm en1tc o 1pcn.sam ent<1 .~,<L g·craçü0 acttJ.al. 

SUBS1'fT1"TTYO AO P!IO JE CTO N . 351, D" .Jnll 

A.t'i:. 1 , , tFica c 1·eado o C on.::rlho Supcrio·r d e Jns trucção Pu~b li C:t 1 ('l)lll Sf~tl'~ 

""'la (\I pita! ~ funccio.nan ,lo 'Il o ec1ificlo c1 es ig n·a·c1o pelo )Iinio<tc ri o d·) Jn-tet·ior. 

Art. 2 . 0 O .Co n-.: c!ho 'uperior de Ins.trucção 1P.ublic-a. -co m,põe-.;:.._"' tl w un1 ]J l'l'

F-:i.h~ntc. J~O'nleado ._p elo Govcr.n'Q -àen1trc <! i'<l ad·ão:· ~ de :reconh·~c ido 't:a!Jc·r c aiiLOJ"i

<!:lrle J11ural; do:; directores de .c.ada .um dos insti butos :fec.lcracs c~\·i:-; de t>IlRin o· 

!'·Lll)Priu,. e cil'CU.n dario1 de IU Jn l ente de cruda :t;l!n desses institutos E-~ e itrr biL'11n::t l 

nH:n!·0 pe1 a r e.;; pecti\·a conrgr~nçã.o c dos pre!=dde nt('tS dn CcuJJlllis~iio de lnsh·u

cção ~'nblica do S0n a do e d<l Camara dos .Deputados. 
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I. ...\ .presf'n ta_ r d·.:-taL:-: a rl :t'lll···, te ao rGO'Verno a· inlfmmaç;õe • ..; presta ... d.:; pel.1s 

co·r~·g regaç:õ&..; ~~o.Orc as ldespl'·zas com o custe io d os re~pccti\"(:>G jn;~fl· utns . 

ll. rP r o·põ r OS m elho raonen•tos nece:-:.Sa·rio::; no en • ..:,inl() e tran snlltt i r 'lS ,'CJH' 2' 

s~·n taç.õr,...; que N1e fürcn1 .f e i h t 4 I)Je ln s cong.rCtga~ões . 
• I.i·I . -J1ul,:;a.r en\ YiPtud = dv n·cu r so as re~oi·uç:õt'::i dc.1s (;Oll6Te_~ açõc:; e elo.;-. 

d i rcc tcn·cs . 

rv. Dar 'Pi:l l'€CC'l' so'bl'(' o~ candiclartos, inc:.u idos €-111 l i E>~a p 11" :.. 0'5 C.:l' \::o • ., d r 

llt)c~ ·n tt."'l o; . 

V. IPro viJenciar obr e qu.ae•.quc r fac tos de que Jhc àêl! co:-~ lt !'Ín•e"t·> os 
<l i t·r.c t o·t "' dQI.; i msti.tuotos . 

. Y J. PrO.jJÔT ao IQQ,\'Cl'l10 tl Cl'ea~ão, trn nsform ação C ."i•Uppl't'<\sf'lo de qua-lquer 

c:u·so ou cadeira, a ... i.G:11 co1n o a creação de n.ovos i nstituto.:: . 

Y 11 . Emi.Ui r .parcc~r s.>bre .pecUdo d e su•bvenção •pa-ra es~ol'fl.s . dr •JH'Ctn•i Os. 

juhi•! a·çã.o, tl'oca ele cadeira, pu1blicação de obras QIU trBJb•..1l'h 01.~ I'C i entifico~ ou d e 

fJl!Hs ·:1qL:cr outro~ <tue se relacionPti1 cnaTJ o el1tiil1JO. 

YIJ I. ln(ormilr ao 'Gove t·no sdb-re quee;"~quer .n•oTos pla.nos d e c-:s.tu :os e Tes 

pc•nder 'fl •t ias as consulit:..-'1::; que t :ll' fo r ec11 fcitdti Qlelo ·Minb•tro do l n.tct'ior . 

JX . IS'o.licitar cl2 todos o ... ~..:.btcln.~ e 'IJoi.;tricto F'.:-dentl infonrnaç.õ f' s rninu c iosru-.; 

s~~J. l'l' a organização f' de!::.en \'ul\'i·m en to elo seu C'P.IS i•no pr:c.n a I' i o. • .r-oundarjo c r-:11 -

r.erio r : ns~ itn ccfl:no pl'OJlÔl' ao ·Go-n.•rno a::; mcdid·:ts que 1!11l e r:o.1reçam con•Yenicmte-:-; 

ú. i n.st ru cçàlo 0lt'llll C"n tnr. 

X. 'Co-!.:1er ·dos esta1bele-c:.n1rn to .... par ticula res e Pnsir.'o 01.; dacltJS ,-:.. in-l'ot·nht

C:.:Ü(l-:5 u.t ek.; á eE.tati:-.-tica escn la·r . f'l acom.pan!l1ar, sen1 offen:o•a á ·~ tberdadP dos m .·

lfl ll~, c QP• l roto J)LBS!vel, a di .;t rib u i ç.~o clu ensino llDi..; n : fe.r icl o . ..; 1nstitutçL~ . 

•X i. FHzer u seu re·g:c lJI n1to .i1ntcrr.•o, c<Pbc-n<lo no :.;c u ~Pl'€.Nidcnte e-x. c.~ntar t o

Cü:--; as s.uas reo -ol•uçõei-i c t'n•tendt~I·-se d i n ·cta.rntentc com o Governo . 

. ·\;:t. J.. o O C·onscL":lo. ele Jn..,, l!,ucção se 1· -unit·á o'rdinariatne·r. 'le 1•.ta:-: v.·,. e:~ 

I"' o :1nn o, ren F ..:!\'C'r?i r o t~ .-\ ~OS•t0 1 e m dia q ue fôt· d <"3·i.g·na à o pelo seu ]H'r:' .... idC'ateJ 

pnde·ncie !lla,~:- r Sf'SSÕ<.l...: I'X•L"aot·cl i n•nrid'..:, qu.e s.erã.o cu,nvo:ca<.' ;ts COiln t1. p1· ec: iza an

tecedrnc ia . 

. \rl. . u O Co-ns~~~ ho ISupericr tlt• lnstt·ucç~o t erá a e-ilt:t ::i("'::! r c:..A.t' ia cc tn.po;o:;t:t 

dp .u·tn Gecr .? tario, ·um aman.u•Ln!-·1' I' u:11 con t inu o. que terão os v en cin1cntns <Lt 

ü1 iJc;!ra wn!fleX:l . 

)~. rt. S.o 0:.:5 cn enuJr<lS o Con~1'~lho que !'orem do. nt(•.s c re~· c1 •1 ! ' • m ~t"H'H d1~r-:t a 

Crtpi.taJ tP r ãn, a·lérn .rJas dt•~. J;e:tas d e via·o·nm, .n diaria Jc ..: in ccu\t:t:.~ ntil :·~i.;;, t-11"'!

c; ua nto dur;N'Pnl a.s t.; ssões . 

~ ·~~rdgrapho. O prc.s 1d<"!"'!te pt•rcEiberá ;t r etnun.eroção t1 a t~abPHa ju.:ü,t. 

.\ l'l. 7. 0 T of10S p 1· \ .S fUll ::!L.: ionar i f)..: ~a l·ão 'pagos .p :a. l~n iãtl ~ '110 ri'hC"3ouro ~·a 

Cion a], i n~o;;cr ip to .... os r-wu-.; n cçn es ·t·lll fol:1a ccwrn:P<'trnte1 rl eduzl d;l d:l sub\·enç.ão 

a inst i [u.to!Oj c~ê e.n . .;ino a. i Jnpn:·. ta nc i a n<'CPSSa J· ia par a e::~se ·pa'~'i:Iun ento . 

Art. 8 . u O.':i \.l irPc tor s do:-: in ... ··titu•to .;· clp ensin·o s·u·p<'rior c srcun·c1ari0 1 ~1.;:::-;in: 

cn:mo o.; ~l'~US doct:~ontrs, r E"c eben?to .seu . ...: vPnc:Jll1 C' n :o.,; no Tl1e~o u ro. 
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P<lra,gralt)~lo. rara este fi m, a Ycrb<l {le . ..:·tinaaa a s.ubn~·nção a institutos de 

en~;j no s.crcí dividida "en1o d·uas partes - pessoal e 1na-terial: a prin1eira 'será con 

scn·ada no 'DiH~s.o uro, scnff]Q a segunc~a cn.tre~ue aos dir,.,.,to r&:; .para o 0us.te io 

do.~ insti tuto.s. 

~.-t\.rt. 9. 0 IR va._~arn - se ru,.:; disposições C'l11 contrt'lr io . 

S'..'t1l'l>rj,mn-sc o .para·grapho 2° 'do artigo unico. 

Sala da.~ Comcui.·'~"Õe>, 2 de •S·te m1l:>ro ele 1912. - .]o,;6 Bonijaoio, relator. 

'J'abell<t dt> \'c'ncimentos do Conse<l'ho Su·perior ele Jnsl rucção: 

f'l'friidente <i o CC}ns~l•i1o . ... .. . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 :000$0010 

Secreta r lo. 

.:\mann.ens~. 

P•ürt.-iro - contin~uo. 

9:600$000 

4 :000$000 

2 :<100$000 

JoSé Bon;Jcwio. 

Sill=>L3.'-0 D-E 26 DE •::\0\'81'DBIW (•) 

Art. lFim o .oon·rno au•torizR<lo a entrar <'lln accôrdo com p Conselho Su

perior àe 'IDusino c con,gTegações do5 cst8Jbelecitnent·os de en:ino subordinados ao 

::\llini-~te.J~io do Interior, para o 'ef(ei·to clP, e.ntreg.ando a.o.-:; mesmos &Lias· õotaçõer.; 

<'<H apoiiceil' ela divida -pu'b~i c.a inaHemweis, 'libertai-os UJO r completo da tutela 

official. Os juros das apolices que serão Cllli ttidru - ·pam. esse fim corret<ponJ rão 

ao cl.L. .. lp : r:tClio que o iGov€·1'!10 t~an actualmentC' co1n as ubvenções a~os a:Hudi,do:i 

cs.taJbc.Jec im en tos (•\·el<bas 21" a 26"), o,; quaes •ficarão obrigados á amortização 

dPs titu10s q.ue receberem pela acqui ição ele outr<>s, na razã.o de 112 •1• anmlOl

m<:nte. 

•Sala das S'es~õ..,, 13 de Agosto de 1912. - Joaqnim J"ircs. 

tl-Ja evhle·ntermentc a'lgunut cout3a a ccmsidPrar nesta em encl<:1 . O vensamento 

que a ·in~pirou confol'ma-5e pcrfeitamc-n.t , com o principio da desO>fficialização 

dJ ensino, pe>~o qual o Governo procurou nortear a refol~lhl au.torizada expressa

me:l te ~~c· lo Co·n.gres•o . 

Ser ia 1111Uirtissirm o vantnjoso 'qu-e ::;c_ a·p·re:--,...:as..::::c essa désofficializaçã·o, liber-

t:• nGú ·lle[iililth·amente a in..sti·u.cção Rl'cundar ia c !-YUpC:rior da tutelü do Exccuti vq 

lfi"e<lc•·aJ ·PC'I'L •formação elo pa:rimonio das , ]-i\'€d'S:1'5 escolas 6un.dad,1s pc.la Uniiio . 

A:;:-.st:-gurados clC!...;t\lrt: os recu rsos ele <Ju~ esses e .. .;taJbelecinlentos •necessitam !Para 

Yi·:~r, e~1:ar ia a •sua rcspecltiva autonomia didactica exce!<lentementc com,pletada 

'J)C~::t indepenJeneiu econondca, .tão c~>Sencial er m o a outrn pnra o li-vre cl esen-vol 

v:u, nto c <'XlJRnsão ·das grandes institulç;ões 1Je cn.s·ino. 

Pa.rcc r sobre as emendas ;1o projecto elo OJ'Çamento do interior ( 2• discussão). 



- 141 --

Tod a.;.; a5 €BCO las superio rc . .; c o G·yiin lltlSio pO'..:s u e111 UtTl co meço de patTimo

n i o, r e·prcsen ta <lo pelos L\dlfic io-3 e n1 (llU•e fu.nccionanl c tna•terial de qu e d.isvõ cm. 

O ultimo contn m esmo a.J•gu.ma apolices . •Só a \Facu.ldade de ;:.vredi cina do Rio de 

Jant' iro 1funcc iona üi•!l'Ja hoj e em um pardiciro alugad•o . Um projecto etn anda

UIC'n•t o n1anda o Go\·e:·no a uxiliar a conatr ucç:ão de un1 cdificio a .propr iado p a rn 

a rc·C<:riàa €SC'OlH, cccno ê de urg-crutc e inlpresC"in cliv 1 nccC~.:sidade . -~S.if!1 s e-n do, 

fi cará tn.mlbCIIn el~a, a e:;sc ~· e:-rpe i.to , no n1~1no 'Pé cn1 q'ue se encontram os ou

tJ'OS ~'sta.bclecime n.tos <rue a !Xação creou e a cuja ma·nu.tenção con:timÚia a pro

'" C' ', -por m <:io d e su.bsiclio$. 

•lils.-;es •s•u•b&idios const itui rão sempre como que um J.aço de ·dependencia, que 

t l .r:hor fôra nã'(J exi.. .. ·•tir. 

A. 01peração pla n~ada. na cme:1da seria, en1 t ~lC:::ie, d e indir:cu t i,,r 1 ''a·nta a- ec11 

;;:et'al. •Dcsa,p pareccrialn do O!.'Ça i11 €•nto 01~gumas IrUbl'i cn.s ,pesada:;, e, cmtb or o:t as 

~uh.st i tn isse uma clivlcht, tudo tende ria para a diminuição d o otw><, -uma. vez fi _ 

:':n·Ja P... o'brLg·ac;à<' ele amoTti7.~..'l.r -se grardu al11n cntc setncJ:han,te divid a . 

t.\l iás ·não ch~\· f nl~ no,s .preo..: cupar nnlito com as de51pezas que •noo forem 

1m.pnstas .pela nec •s icl acle el o <l eo,envo-lvim cnto do ensino . Te.e-.; d CSlpezas r epre

.,en-tam atn t e.; um ca[p it·n·l e juros. Podemos cortwr em coo.>as sump t uat•ias, o<l'"a

,· ri~ ou el e uti!i cla:cle contcs tave!. t:.VIa-s não el evemos ratinhar mi ga•l:has coom ,, 

i m;.trucçií.o. 

A. •ti esoofficial ização elo en sin o não qu.er dizer crue o 'Estado d C'va deS!interes

t--rtr - . c da BoT'~tc c futuro do m cs.n1 0, coen o intclligentecncnte ·pond era, •no seu l'e

cc nte e •brilha.nt r clator io o ii!u.;;trc Dr. ·Dcj,fim ::'11ore ira, d igno SecretaTio du 

1 ntcrio r de ::'1/fin a.s Geme~. •Sem intervir ·PTOVriameontc n elle, ou na ma nc.ira por 

,JUC é minist,·ado c a dministrado, ·n r rn por isso pócle a Xação f ugir -ao a.Jti•'·">irno 

:l e •: e !· ' de a·brir coan ,g-f!lerosiclad c a sua: 'bo-1. a ·panl atten--ler a todas as neces~idu

t~ c-_; ~:uate ria-e~ ou fina·:Iccirns q1U"' os diver.:::o.s ct3- ta.be.lech11Pnto.s po-rven1tura .te.n1ht1rn 

o u vcnJ1am a t -2 r . 

X tunca fúi'am ele tl : us-tar a ning-uen1 o ::.; nos:-·os ga::: t <'s co-m a instrucçã'O. 

rod<nHJ!.; a té ~f-finnar qu e, a e~se r espeito, t cn1os sido d e runm ~orv'i• n·ice •vergo

Pnr•s:.a, s~.n1p.r-e csq•u cc i<l o~ de que o cl inh i ra ,g·as•t·o co.zn o ensino ·não será l1!'Jnca 

ttnl dinheiro C?'•ba'l1ja·d o . 

:. ... \ !t:.ltim a. r ef0 nm a cr<'o;u tl '~gumas caclc·il\lS e a nl'pl i ou certas d•ki.c i pli n.as . Gri 

tnu.sG ~ G.go que a d e-;:rp 0zo:t aUJg m enta ra.. E nin.g1Uem parece le mbrar e da vehe

T.1<·ncia com que todo.; ele lnnga da ta rccle rn avatm , ·po r cxemp:l'O, CQ!n•tra. a i!nsufrfz _ 

' i cnc·a pa1tpavei d o cu ~·so t11Edico então v ig €nte. 'E, enuq ua.nto se d·isout en1 as ver

•b as C'• em a insti'UC~ão ~u:Jer io·r e :-:~c un cl-:1 ria, c se i·nclaga d a ·fló nn a qrue ha clê 

1'(1 \.4..\.;lir o auxili o para a cli.f f•usão do cn.si·n•o .prinulrio no paiz, cre '" : e de~sHncs·u.rn.

..:: tl. m ente a d <'SP("Ztl con1 o.::: inacti\·01, e alarg-<-llm-:-:c os ga::itos inl pr()d•u cti·\·os . 

~~\ ú CCitaç.ão d a f'nlE'nd::t elo St· . Joaq·u itn IPü·e .:; teria, ao . me.·nos, a ' :ir tu<le 

n:publicana c dcmocra-ti c.1 de drmnnstrar que o Congrrs;;o, parccen.clo di.;;•posto 

a (CO·ncrmü~or Cllll t udo qua·:1to fô r .possiv€•1, não t-.:c.nt-e in 01irnação nenrhutm·a. .para. 

csn··iucar o po uco, o quRsi nada qur ~e Jo:1e ped e em b em do desenvolvimento 

r í'g'lJ·:a·r das grande~' institu içõrs el e en<in o ex1-<te.•1·tcs 110 paiz. 
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~~in .I:!Íg':Jifica i~ ·so qtoe a CnmÍlli~.;ão 'l n•tr·nda a cun:-;e!1:1a r a Cam~r~1 a. ace l , 

t:1r c1~..· n fogadil,ho. em 1.:n1:1 c:-ttHla df' orc;•.l lncnto, ·Ulllla c11rlida 'tão in1po r t-ante corno 

a c1Llt• l !a q·ue :1 EunPncl n co1:sigr.n . 

.:\las fltltleo:-11 1nnito bem o...: S:·s. Oc.pu,taõos apprtllV<d-a rpar!.l o fi1n ele r.::cr dc.:.

ta.eada P con.:.·t i tuir p··•>jecto t'~pccia.l, .s_urjrito a o -exan1c r pn r zcer n1a:1J.;. d Cn1orado 

ela. Cf cnmi:-.,.:õps dt· lnstn.Jcçfto T'u,IJ!·ica e .J p Fin~.1nçn.s. 

,):e~·t€: sentido :t Conlnli·5<Io opk··u e r e:qucr . 

s. llQ 

A c:..:ns::ent('m-sc·. f:oh ::t ,·r1·ba n. 22, os •. eg,tli-ntcs dizeres: 

. .\. ~ ~ub\·cnção t~n dinh tiro. concedida a cn.C,êl um elo:-; in titutos de in1~l rucç;ão 

seC'unda.J·ia e c:;u·pprlnr. far-$'J-·ha Ctffec.tiva, á m.eclida ·que• •o 'i·n··.utu,tu demonstrar 

,1 in . ..:·t:EHcic-P.cia 'l..i a sua artecadação nnn.ua·l, por bxa.s r L"'l110 l L:cn€ t1l O!..:, aCitn ela 

.JII'O\'L'l' ás ní'c~sidades oC'curt·ente~ l!o SC'Iu ·cust":!:o, pes:-:0:11 e material, JlOS termo.':) 

cltl L ei Or.:.;·anica do E:;B-ino . 

..: ala das St•:-·) õe:. ~O d e .\go:-;to dl· Hll ·~. - Jl]ricrJ Cocuw . 

. \ C'([1lr:lli~S·"ãü s Pnte não pt ide;· ncon:elhar a adopç~o d ·.l í' n;.c-nda io:·tnuóadH. 

i~~~: o ili· • .l~ ·tn• rr}H'l\SL'ntant .._ ... f!ulll(nensP, c-ujo vaJio,.:o u·poio -á r ecrn t:e TE"f·Ol'~tna {le 

("n.s ino, como se y._; c~e ~ e us tnc•moraveis cli~cursct.: nl?'~ta. Ca:-;a, l':OffrP alg-.un1as 

n •.:.t ricçõp, .. l,-,éri•.I.S no ~toc.antr ~L '\'i Ja econnrn ic,J l' 1HnancPil'a das c··co'aiS C' acn

dt->mii-ls, que amiJ: c i u namo~ Yêr desligada dn tut0Ia ot'ficial. 

,E' i n-qui'! .tion:n·elrr:ente rnoi.to reE•pcita;vc-1 o fPO·r: to clt' \'ista ccn que se co~·loc:t. 

o <~oz·linente DepL:tad •1. pru.i.t•.s..:or dos m,ais c-:t·pazes (' .Rervidor ctmst.an.tc C' abnr

:;ado rla cat7sa <la ill~tt·ur..ção. ~. ·Ex . 1ll'ocura h:a.!an e-:lte enqund rar ()" .F€'U:-; aJ.vi

tr··s (lran.trn dos termos ·d a L .. l'Í Organio.l, üulj os principil~S card 2 af"~ se.gut\:1111C11te 

n~ c ,l ;offeren• (llUitt~ clfHJUl'l 1·(·_..; n1esmns .com Que eli'c tpro.prio. nos pr'cnor-diüri <la 

J~ppubl i ca! -cnn1o ] Jirrctm· ela F:tcu'dade de .).1<Edicina elo fR io. a·ba .l a\·a a escol<ts

ri< a .t:lo;; •Vt• l :l o_..; tl"!e...:trl'S c •:n sP t~vadcre: e ·~ ·J·nçaTa, com. su;p-erio r e·:r•\·ação -J e 1\'is

r c··~. os fou n<l\.\13nrn.to:-; da l" l~ fo~"Qlla, q'lle 'hnv·ia cl C' e:;er a ceita vinte e tantos n·nno•t 

dt·pn!S ri""~J r . .; SBUS iiTetl•Uctin,>i-.; ad\'(-'T~~ :l.l'iOI ' da(JLlPllC tC"111tpO •.• 

)J as llã.(.- Vê ·O d!gl"JlO l'CJJ I'E'SC":ltHnte f:}.U illillf'llL' e (.(ll(' (1 acu.:o.n f'tllia clidclCtiCa . 

. ..;piJ\ 1 .Jwlo 1111'llO > urna rr·~: tlnl. in.clPpend nc:n e folgamça oe.c onclin ic.;t, scr.á. !Jcttra. 

1:1orta . O Gov2rno tl'l'á •nas n1ão ... o a!)lJaJ!'ell:lo ·1<"' com•presl':ão CO<!I· tr~l <1-3 docen te.s, 

a·t);S qu::tr!-i prTc iz'.'llr:..ns cnln t~: lr a r espons,a:b~·:ül!.ilclt~ i n.trira éa d·i rr-cçãn elo C"nSblO, 

r~, rn 'q ue· aman'.1 ã., qu:lnrlo quizrrem attrltbU.i r a cul1pn ao 'GOI\·e-"no rm aro Oo·n

g t· (l.:so, qu e .pft trioti co t 111C'"IÜ ~ •}) rncu 1'2. 111 aJjui.laLos . 

c mendot .ra t't"CP esU:dK1 cE-r o •PrC51UipJ)o..; ·o d~ { (Ue a nnda dot~ €·3·tn b Eeccl

'Tif·ntos d tV<' I'á l})a ~tar ·pnr!1 q.ue C"lll'.; se mnnten.hatm. O sub..;,f.clio, a=--s'uu, virá como 

un1 rPstr, d e .lesencn rg-o, um supph:· Jnc+nto .qu.r sú ~c concNle e.m caso dr ncceESl

..-l aclro tth oluta. l"!nl (a\·c,·r fast ifli oso, que se }J1'f l ll t;,ttc-, n1as que in1timam ente não 

St• d··Sf'jh l! t11'. 



- 143 -

Arg-n·mcntn-~e prosa•i Cil.n1Emte QUe d c•:-:appareceu da r!'cei ta uma im.pnrtante 

rul·rica, atré 1911, ..W1li in .;;cri 'P:ta ccuno pJ•ncluC'to 'Cla1..: t.:txas d e n :r.ltr icus1a8 c cxa

I ""rs: c, ·qu e por •o:..1tro Jarln .. as vePba.s drt clespcza cof11 o en.·üno augmoe:ntaram. 

Cri.ticam-se as <t l'l'<'rações intraJuz·icl<l,; quanto {Is taxas e em olum entos refei' ido~. 

D•i:;Cl.He-H~~, I1 1P\5ot ~ .parti ctUl:l. r. a ap-pHcação que 1.:e \·a·i dn.nd.o ao p rccC'itua.l.o na .. 

r ef:.;: n1a, q:uc e m a.I.gu.n.!'5 ca"·OS tl·ttri,bu io a(XS ·pro[t'ssores t.l opereetpç:ão de 1tal J'Cil

d.'\ , sob condições d i vc·r sa..;, Entre as quacs n dispen,~a c10I3 aclclicionae.; r.:oijJre YCn 

ci n "e ntos . 

J.nwgina-s-e Que a renda dos es~,.1 ·b~~e-c im<' l11t·o::; tPnha ~~ubddv r.nuito e ningucn1 

F=(: ,Jf' nllo:'t:.l Jc qu e o e.;al uht•ri ld5~m·o exame 'd e 've---tiJbu~o acwbou C.e V<'~ crm o <':-i 

Cf.:..J,dalo do ingr,~sso faril, l' d:cnin.uio a.:; n1atl'icu lns. o qth' quer dizer, redu'l.irtl 

n"ntl~.l. T i'i o pou co s.0 rP cordan1 que !-·,6 .~·an~h a1·á r.11ai:-; quem maL-; trabalhnr, 

nC'siL ha au.tro meio de intPl'f'sEer o p r nfeEsor no en~ ... i ~o . 

• -\>.:; sub ve·nçõe:; C'8tão ~<'ndo entregues por quotc1..:, .parcelladas de d ous l'•m 

d.ous m ezes. rm.pôr ao~ l'Sta.bel ec.ium:"nto:-; a Olbri.~·aç;ão pt•é-via d e Clll10nstrar 111 

a insu f ficj encia de .sua an·ec-..1daç:·ão (:lntnunl é, praliC'2l!HCntt•, inva•liclou· a rcrurn1a ... 

'E'astn que <:>sse..; cstabc lPC iJn entos pres:l'n11. eon1o na \·er dade prCG,tam, :.h3 ~::uas 

co-ntn.:: ao dc.Ye:·no. 

:Vê-se- que o eml,nente auto·r d<t ememla. quPrendo <I·po iar e ele :fac to apoiaiL 

do a r C\fo rm·a. co-m un1\1. '\" i vac i clrtclc- de l1 i a:ec.tica e um •bril.ho <~C ·cúJqu e.~1 c1a qu e 

ningUl'tn .pócle exceder, n1a~, •por outro lado, desejando i.:;.UalrnL'nte ,.:::.rulcvar ;l)OISSi

v e js ·n·tcrC'·SClS d<; T hesou.ro , illJ\"aolida <'111- partp o"' seu.::; proprios at~.gcume'Tltos, pois 

que: resLaura o direito <1:1. intrccnissão do G o \· erno ~nrt \' i 1a in•tin1a Do C"nsinn . 

O 'hu.milcle rel:t~or não ~í' C":l'YCI'gon::, a cll' conlfP:;;:--ar Qrtl e ·nãt) Ra•be pôr nPn;~l'J'2n 

f'Sph ·ito Ge econvn1•ia '11'0 exacne desta~ (J UC'Sícit'"' . A a•p t:><licação de..:L.:e l!":5!pit·ito <.lrve 

~e:· rPser\\_H1a 1JHnl oub:os ~eP\·iç:os c lra·bal!l os, ond<' se gaS~ta àe mais e ondf' r-: P 

po·~~ a cor.tar r:;·em• .pr~juizo . 

. '\"ãu lf-:·1gnifica is.:;o !JesconlhccEr a ·procc 1C"n cia de cel'tos recC'i•o.s do prrc la ris

~icno c est im a•do •p.rofe:::,SOI', ornlat11Cnto ela Carnara. 1g·uüt e n1estre à{' scu~o;;; pare'' 

'1H'c~·taL..; clPli cacla..s c im1port..:.111tes ·que~>;~tõcs , que ha }(longos an n o.; IV €01 pcr!11stranc1o 

nc-6-la e na outra Car:ia 't~·O Cong'resso co·m sabedor ia •provada <' linexcedi vcl t <' 

nacidadeo . 

•8-ómentc o a11fsmo r C':ato r ref.Iccte QU<' e::;sa 1·e rorm.a é de hon.tcm. A.s fluctuH

<:i)e · Uc c ri te,J·io na ~JU<:.l ap.p.licação, parece m naturaL'S. Estan1os a~penas •no .cnmeço 

~lo .'ll"duo ·pcrioc1(\ ele tl:ansição, que de\· l"rá. c oncl,uz ir o <'llKino tSUp 2rior e secun _ 

d Gll'iC ar• i<lectl <lt:o.S·('õjaclo por •todos. A. t'l' forn1a fni radica.l cl t• cnair~ pcu·a qu-e pu

'l t\."'~t' 'JHl!-.sar scn1 a.bailos 'C' Y·.l C·iliaç:õ e.s 11o.s S( ' lH prim L•iros h'-m,pos d e cxPcu.ç:ão . 

DF.-rnm-·lhc, P<lt"a m~eal e gu ia, um aJ>parP1ho a.clminil-~tr.ativo. i l lle a l!11Uitos p(lde 

tal·vez pn.recPr turna sup~rfcblção . \:'vias •I: tH c1Pv€tn1o~ ser opportu11's tn s e l'G)Wl'a r 

que os 11: eoqucn0\..: ~ efdtOt5 se corrija·m por ... i m e~11110S. ::'\ão 111 ?1·tu.rhemo::o: con1 a uo~sa 

inil' l~\·cn~ão :ntEn1r[ll\<:;ti·Ya a abra qfU Sl' proces..: a c dct q ual .s<' C'S.J)erH"n iantns 

bem>firins, 

O (Jllc nó~ .:!al.:. tan105 con1 o ('n.s in o -- ee u~n 1 ,nrio e ~u p('ri o r é u n:~_l irrisã·n, com

p ::ll'atiYÂ•nc.n.t0 a outr.as dP..,pezas que .Sn·b T" t'Ctl l' l'l' ~:lm f trl p ura p rrd n os orçam e·n -
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tJS. }\. r cente re[()J I!lla [,,i fei-ta con'\ tão tigoro:-'0 t'S.l:!•irito de econom ia q.uc não 

l\ Ugt11en.tc,u vcncimPr.tos d ninguenl, apczar de haYer o meLSmo {)rç:an1en to que :1 

àcterrnjnou a·utor iz::ldo o G·O'verno a equ i1JH·rnr os ·v nchncnros. elos lentes dlêls cs 

C'{Il~tl \;::.uperiorcs aos .de seus eo~lC'gas da de ~\Unas. 

li'<ão a~tereuno~ ·p<>r cmqu;wto a situação actual dOti esltl•belcci m entos em face 

do fi<tn~·rmo, ·nem. focultcn1o:-; a este, que aliás n.ã.o ·· ~cscjll, tned i clas q'LlC lhe pcr 

tiJitlam jnten·ir na econ 1nlia ·i nterna dos 1111 ESun.os c . .:,ta.bclecimcnto . 

. PcH· este~ fu·ndaJncntoL.; c nutrc5 1 que se flc :1 ;1n1 inlplicito . ..;, a ·COrmmiso:.ã.o acon 

sc~La n rej eição da CJlH?ncla . 

Dis~uesão u.nica do parecer da Cocmm<i:::iSão de 1Finanças 01bre as cmcnL1as 

nfft•reci daJ> na 2• d iscus~iio do pro.iccto n. 155. c~c 1912 . fix;tnclo a dcspcze. dn 

::vtinis~.e:·io da Jus~tiça E= X egocios I•n:~riores para o rxercici·o ele 191:J (•\'ide proje

ctv n . 155 A, de Ja12). 

O Sr. Erico Coelho : - Sr. T'r"'i~ent . não tomare i mu ito tr.mpo com 

t1 que.. ten:1o a dizer. 

Bn1 primeiro ·lugar o:;radcço ao Hlu.stl'c Telato-r da C{,nlmis..:ão de lF'l na.n~<l~ 

n..; l'l'fercncias ben E: volas ... 

O Sr<. 'FELIX PACHECO: - ·:VI•uitas justas. 

O :sn. ·ERrco COELHO - ... -ccano fez, aos meus e:·cri;pto .... c di.scur ... >O'S, a r~

peifn do ensi·no .pub:ico, na t_"":"nião FecleJ:aJ, de qualqtLJCr grão ou na.ture r.:a . 

. :.VIa;:; re1Jarem os Srs. De-pu ta-dos que o cl1gno rc!a.tor ·S•r. \Fe)lx \Pacheco é 

st::·pc·i~issinlo no elogiar a nlinha pe~oa, pc r qu.anto fui aanlgo e ru&m1lraclor ele: 

~eu Yene-rando ,p(li, o 1nn.gi·•tra 1o Grubriel F rrcir~l. <.le raros t})reJicaclo.s de cara_ 

Ct"r e intelligencia . (Mll·ilo bem.) 

Em •H""g'undo lugar, d c\·o explicações so-bre a eclH"r.cla n . 119
1 

'P'OSto não 1ne ~ 

rcc·t'StSe, dn Com.auis....:ão ele Finança"', 1Jarecer favora v e1 . 

. \n;uanento com o que occorre na Faoul<lade do H.io de JanciTO, cu j a eco

:;nJilitl não 1ne é extranha, tanto F:t'i surdir f.::.ua.s •ncces..o;;.:iclades ur-g<'"llte.s. 

_-\. su'bve.nçã(J ''•n dinheiro qu.c o Congrc.sso Xacional concc.1 anmualmcnte 

f c: uns.un1ida Q'Uat..:l tod.t em pagam0ntoo ao r:e . .:so-:11 aclventicio-. doc E" ntc c adtlli

r.istnl.iivo. 

C'hamo .n a.:tenção dos Sr.". lJeput<tdo.s •]lat·a a rcclaanação. que J;lC.< foi cli

ri:..dd;. .pe"a Congrega~ão <.la Facu•lJn<le, nos •te rn1o.-:; exarado~, pag·ina ,J 3, Uo pa .. 

l'(·C"L'l' r!t;t !Se discute . 

Da uhvenção am•uaJ concedidn a este ins,t ituto de ensi•no, deduzidos o.s pa

g:ament()i,.; do pessoal novo, re.~ta can proveito ela lFacuL1acle clp .ME•·licina, no ma

ximo. st',rn("n;1C', ·para conservllção <la •limpez.n in·terna rlo edificio c ecquisição de 

um t>Utro EliJ.it'cto lmp,·Pscin~li\'~1 : tri<te ,.E'l·cla-dc! 
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Notem os 1SL''l . Dr:p·utado~, á YÍtHa ela lTieEm a reclanlaÇãf•, que .não ten1 a 

l".tH.:uldaàc ele :.vTeJ i cin::t. hnsta n1tes ln1bO'rator ius c as ,c;li'nicas se acha111 ccn peti

çã~ d<· nliserJa. 

_..\.. e1n?ntla n . 119 .:-:e ju~tHica, por conse,gu1nte, ·nesta opportuniclade, en1 

bren>t- r azõe:-; de ordem economica c financeicra. 

A su'b-venção pectcniarkt pa:·a pa~umcm·to do pessoal achen.Ucio na Faculda

de do iRio d-e J :H10ir é d0ma"iada, Yi to que cs doccn.tes extranhos ao magisterio 

orficia] não S6 l'CCê·bf'nl gTaUfiC:lÇÕCI~ q u.e o Thü-8(}Uro Na·ciono l SIUI'tanit"L:stra ao 

cfre rlo instituto, deo,s;- modo aquin hoado, cc on o tamll:}cm ruhi >e locwp~ctam, fm

bo:sa·n<lo taxas de cttr~u . .::o c taxe:.1os de cx~tml" .... , q•U'antios que unelhor revertesscnl 

para occorre1· â.-; neC'('~ i<la~"lcs n1ateriaes do €nsino. :\"ão :o:<"nclo m.:sim são umn 

!'in!hari:l ns naventil contt:s qu ü {'·mumi....:sã.o çle Fiinarmças r:;e üig,nou fi x ar em 

nrba 0om c1e,üino <. Faculdade ele ).-f t'dicina, aflim ele in ta,I.Jar la.boratorios e 

actHli'r ás cli-nica•5 de-o.na•r. t<'llnctai> . 

o <.11gno rekttor ·io paree<.'r rnt debate ai'l•ucl.e a um projcc·to .J a ca~mara , em 

aJJd:tmEnto, que a ·brirâ o crc·dHo de quatro mil co·ntos, preeizos; cC>nsb'llcção dr 

.um c-dificio contlign r· da Facu.ldacle -do llio . P<l<r emq•uanto no ,parlieiro de aJlU

.~ut.> l , e do ho.spjtaJ .j, .. c~tnicas r~-,pectlvo. 

São obras de lu•ruro, a boo1 elo ·nsino vu•blico; c.n•t.rc-tonto, no p rcsen te 

n.c·.ha-sc a Facui}dadd de ::.\I•.'d icina .bal ~ a d.e ·recursos ea11 dinhein\ para a .ttencler 

ás :1·€Cl'S~idades matNiae.', dceorrcont~s tla transf-ormação do instit•uto de ensino, 

f'tfl1 •YÍJ'tuclc da Lei O::oganica dl' . .\ bdl, ao 1Jas. o q.u.e ·a CowJmiss•;Lo d e Finanças 

nãl) coJ·•·f'spon le, n o n10 U1 f'1Ü01 á reelam{1ção do corpo docente . 

H a r e ria urna proYi ~..le·ncia na a.J.terrnath·a: ou de aconsc~har a Gon1n1d.s;:ão d e 

Fi·nanças n1aior verJa L.qn dinrheiro, par.;:l occr~rrer ás •Ut"'gc-ncias n1atc.•riaes ào eJl

~inc•; .ou p·ropôr QUt: a s Ü1x :l c-; r enlO'hi~ne.nt~ que a Faculdtldc do T...io al~recu.da 

:;. jar. ~ üespenàidas c.c.a.n labornrtorios e o~in~cas de pr~fer(.l'!ncia. e1n YCz de se co~

.su:nirF.m em gratificaç-õe-s no pes~onl locc.IHC e ~dminristrati,·o, já remu.ncradt' 

pe:o Thcso.uro Xacion;\1 , S•'não .pelo cofre elo Insübuto de Ensino, i nctu<ive os em

P'·e.;;-~Hlos swbalrtennos . 

Não faço cm.pen·hc. pe·Ja acrit<Jção da em enda n. 1·19, ta.nto que •r.a occa

.~1:111 de .~er vota-da !. e- i d~ r e tir:tl-a, a rcquertmento. 

)'Tas, qtuando se apn ·5 Enta.r en1 :!a discussã.ll o Orçamonto d o Interior, for

tuu 'ü rri outra crhen.cla, •n a e::;prr<lnç:a dt' que a honrada Con1mis · ão ~ e- Flinançari 

n a i opte de algum modo . (.lfui!o bPm.) 

.SE:::.-;.\.0 Tliê 20 DIE DEZIE:\IBP.O 

_~\.' Plllbrjca (*) - f-.: Ltb n:~nç:ão nos Tn.stitutos de Ensino - a:cc•re·•Ccnte-se a 

s<:gui•nte regra: Os !pecf·:-:-:·ttl' l'..S oi·dinario;-; C' <'Xb'aordinariOS1 (~o· an t igo c.na.gistcrio 

(•) /Parecer so b re e m r- ncl;ts ao projccto elo orç . (lo Interior (2" disc .) 

Relator o S r , F cli x Pach eco. 
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\lfficial ou d·;t nnYa orgar! i ~nção, f't, '\· ir tude do cl?e<r t-tn . a . S . 6'59 , ode 1 de ~.\Jb rl-1 

de- 1 '1 l1. uns (JU? n'Ct'bem YCI1,2'irner·tos d·it·rc ttuu rntc d o T:h e~n~u.ro Na-c ion a'l e

outros J)(lr intenn•·clio Ja-; pag-rlclOot'hu:; aos i·n-..ti-tutO\.::i de ft:1Si·Dl()
1 

não 'POidei!H se r re

nlu.nerado~ p,:...Ja-;; tax.1-.:; d~J.:;o cwr~rs ~eraPs, n'!m p<":ati ·f.nxas elos (•x a,mC's a·es}H'

ctivo.s; s-u·btend~nd<' -s= tftue t:-"e uc11am pag·o:· ccn1 ctinr:l~il'Ot:; pu.bl i cos alftlrm d e lec

c iono I'<"nl e <'Xi'rll inn rFrn. --\. fi~~.:..: ~·iza(!ão <lC' df\O:I~JC'ncl'io clns õ i·r:~lC it ·o:;; ]Jtu!blt:cos, c.x1 -

giàH rl' '"3 ' (' 'Ctm.gJ'PS::;o :;\~H:icmn~. cx•pHcita n1•en1te . . no c-n·t. go 111. l i da l ei n. . ·'3,5.6, d~ 

Rl d~ n~zPmlbi'O ·if' 1!)10, 1\.llttotn'Clc CORH ar~ dkr(!tOr('$ d o.s in ·Ututos 'l.le n ··ino, 

pe.;:-3oas da imnlP·Y:l ta confi:tn;;a € n nm~t çJ..o elo ::\l tinh.;. tro Uo I nter i1•:·, err.q u arnto 

receb1•t'('n~ s-·t.,bYt't•Ç'I-·t·s pt•r.·tn·iaT·ia::; pHrtt ~:u cust2io. 

~a ·~• dflS •."-'?SSÕP:";, l -1 .J.e Dez(':mbrc• ele l 912 . - Br iro Coe fho . 

. ·\. C-onTnlis~ão !'Lào póU.e rl e~ m·olo tnen h um aC(l'll-i( .. ].;la:r a ac 2 i t~1 Ção da en1.:.:ncla 

:lC'itna ::t€1-'·l:g:ut·d·.t pc;" i!·l·U&trc IOcp·urta~~o D·r. ·l~·r i:::!o Coe:ho. .\ s mecHda,..; que e.~iJn 

consuthstanc.iH icn;JN:·-t:..lr i:.-lm ·prat i cHrr:rnte 11:1. revog-ação total da ·F! efoi,ma -C o ]'.:n

sil)O, 1t. u~Ct~ prinl~ip:os g-e!;:lPS rnco!l·tt';ll'a tn aliá.;; .no f:J d n·P ntc e r€SJl€'i ta·\·-~J reprc

sentanlP •fl'uJn:n".TIFI-' tu m {~f '!'e11-={)r caloro. o e ;.;cinti1 1a.ntl."'. 

O {JUe ('s!-U rr~"orma co•ncretiza <le pr inc.ipa1, confOJIJne d.i!:se o auto1·izado ]f'Ct

der da h}tnc:a:ia dr .:\.fln:tl":;, ·q11e est(l Comrm i.~~ ã-o ~nuito .. ·-r 'honrr\ <].e ·ter co•m () J'Te

sjdpnf<'. é n dr-~()ffir.'nl!zn~·rio. 

~.·\.h i não ihH tq1!1a~-'i 14..lit\'('l'·g2.nc·ia . ..\ c:oncliçã.o l; <1s:.i ca. do prngrrs.c.:o e rne1·!1 o

ria cl<' C'-11"ii11o f:UJ}eriul' e ·lilbe rtaJLO dcl 'tUtl'•la ot'(icitlL que Sl?-lllt)l~e rhr• [I)IÍ [Ullel.-'ta. 

a COI:'l!_!l' ~sn cl (' t fJ(IJinnu \'XJIJ'~.:~·.anH"11te <tU-e as.-.: iln se 1f i i':::GsP . 

Comü .ha ele a~;ora \""Oitar J 'ad i ~a.!f11 .. f 1 nt·e <ltr.:\a a J)rotexto de •f'h;caljizaçlão da. 

ren·-:a esco l:t1'1 ·pe~ a p1 coccupação J}2.<('LIC'nina de ec01~0111ia. •Jüvclatfldo n o n1c:-;mo 

pé ::u..;_ taxat., ·do -.·-:l•S'inn con1 os itnUJO-"'tos t.lr; corr.mC'l"ciO e da i,J·dusbr.iu c as outra.s 

tributaçl>cs P·1JCCificnclas na l ~eceita? 

Que tc•JIIos nós ga-.;tf'l com o en.s•iJl"o? C~1 1 a ( ll ig·aJha das- re.n c1•1S pl!.b:üca . .:. E \"\Sf:a 

n1igcdba ainda a 1· =-t.in hamo..c:; c...,.m :::o,·ini'C<.:! 

A 11 ·Ce ih1 :ge ra·l o rç;acla pR.r-..1 19·13 . con1o a { . ., ,1mnra acaba d1• despaehnl-a par<l 

o Scn:lfl c., coJwerticl" a parl0 our o em p>!pel, é <le 5.9 0 : S5i$·~··1 8. 

tr~f.)i··a ,pro \ig,10t..;a co:,Jecta c;::;côa -.:-:e por •u'tnn in fii n iclade .:e ~~Jng.ra•dryuroG cada 

f]Ua.l m.nis :lt11J}~if' e mai.c;. ,yasto c não ch~-ga e lllá{) basta. .força:ndo o appcllo an 

cre:.! it<\ qur ~ quem ac!lba ~en1,pre suppr indo as d<'nnasia·s da vnr·1c-iJaJe inr-inciavE'l. 

·:=:.·i a..; a 1t·Lc;te, a tri~ti:.::;o!nm. a Yergctnho..~c1 yer•d.aclc é que a instrucção ~upr .. 

rior .não n•n1 :1-.:sentn á n1 Q~a dí'S-"<' l'atbu l oso lban1qUC't • de qUC' :o.ó ~.; ... <" ..-l ão os re.;;

tos, ye~·dH 1ri l'<1R t-10·bn'\l-i e apa raR 111t: 11úm:1s, ce'Cl.i.cla."' ·talvrz cnm et:Jf'ndo, lJOr um 

g·e:-;j·o (1e pif<ladr e CCQ'l1misC'rat;,;ão. 

\S(-'11{~(. :1.s ~u.bn~ncõP~ :10s ·ins-titutos dt• p,n,ino no valm· total d~ ·-!. 7-15 :790$ as 

c:e:-.pl'zas c·on1: os e..;t·Jrbc·Je._·i.mentOtS .Ci'-·calizal;t~ prlo ·Consel.ho •"'ulprl'inr co.rrespon

d(n1 e-l rl ct~HIH'ntt' a SOt3 miJolesienoa J)or cen•fo ou püuco •nlaio;;, oito dccimCls por 

C.:('Hto dtl recriL1 total!! 

'T ('olll tJS as n1ão .-; l'ôtas pnra os 111!(•L:1nran12ntos de tocla or1eJn, sobrnn1i-•:lO' .. 

rtcU.L;;o~ J)ara. 11ão imporia que clP::-ntir11o-."' " <le .. ·o('r<lic io ... ; 1mns procurmrno.-; Sl'rll

pre cl}ntar a-3 lll0E'ci:l'""'· c l'f~:\tea~~ - il qua.ndo se Vrate c1~~ ensino. Por Lo::so n1C':·m1o 
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é q1ue, SP o 11a-iz cresce e progride p~lo lado material, re-troee~-:e e dccahe Jatncn

tnvelmen te no tocante •á insteucç.ão. 

R espeitamo; •muito o penS'amcnto que d~ctou a eme.nda do Hlustre re.prcsen

ta"' te tflLmlincnse, rmas i•n\fc1izmen·tc não pod,etnos acCimp·aruha.l-o ne.::Se tcrr no. E• 

a repetição, 1JOr dhvcrsas fót-mas, eles suas ernenclas do anno /passado, dcstacn

ll<.:s rpara. projecto c-. ...;pC'cia,J e 'Clc ·unut üutra cl:este ann(), so·bre a q•ual ~·ongan1cnte 

' c lH'Onu.noiou, de um moela de Yista -geral, o obscuro •relator deste parecer, o 

quol se en,contra ele tnorvo .agora na a~Jnarga co,ntingenoia de opjmar outra v ez 

a1c:a rejc·ição elas 'icléas elo cl·i.gno Deputado, a quem ta·nto res.peita e admira. 

Na 2• di •ou.;são, ·qu•eria o Sr. E rico ·Coelho que as s<Uibvenções fos,,cm en _ 

t~·eg1.1<> .. .á :mc .. Uda q·ue cada instituto demonstrasse a intsuf fiiciencia ae sua arrc

cachção annu.al por taxas e emol,u·mentos. 

Agr.ra <ruet· qu e oo pru-fc.;sMes que recooerem dinlneüo clirccta ou i•ndirecta

ntente do 'Thcsouro não possam ·€r remu•neraclos pelas ltaxa'~ de o u-rso. 

'Por esse proceS'Ilo não crea.rem os nunca o ;verdadeiro tnl elo !)l'Ofe'sor, ct:ue 

sú 6C O<}aup e Llo ..seu o1agisteroio e ,pQ!s-Sa vi·ver de suas I.iç·ões, scun e.nca•rg-os outros 

qu.e não o ele en.<ina·r. O prCYblemn da ins-trucção, por mais coonp-lcxo que seja , 

r e.-cluz .. se, no fi•m de cCYntas, a isto : 1•ntercs.,Qr <> ;vlumno no estudo e in-tere ~ar o 

prol es~.-or no c-n~ino. 1Para inte•re.sf:: ar o all:UIJ11lno no estudo só ha ru1n n1e.io: dar

lhe mer-tr.cs que ele facto o sejam. Quanto a esse prQ!fess oraclo lcgit'mo e authen

tlc", 'ffllC tpdos desejamos ver occurrando as <;<1-thedras das fttcu,J.dacl-es, é ola.l'O 

que nu:nca o teremos emquanto •nos contentarmos em ar'bitra.r-lhe um orclcn~d'' 

mensa-l fixo pa!·a 1que el.le dê tres ou quatro a;u:a.s· por scenana, coni::i·tl·gran...:l o o 

t'eó to do seu tem~lo a outros s e.t'\'iGos ele sua o:naior pred·Hecção ou conve n-icncia. 

Os pr()[essores que ganham mar" são o.s q·ue na ' '·N·clade et,sinmn mais e mã o 

(azrQJ.1 .C o n:ottgis•terlo uma sinecura cotnpativcl com outros e·ncar.gos . 

No seu tnanlifef.ito inau1gural 1 o Sr. Ma•reoha•l I-Ie nmet; accellltJUdu cs o:-a ~xtra 

n :la anomalia da exios·tencla dos profes.sore:.s 1que só o procu•rara'm s er pura IJ.}l'esti

;:·io de s·ua c linicn, de sua -ad,·ocac:a ou de sua engem'h.aria.. Ahi é qu.e está o 

g rande maa <rue a re'forma .C()rtou pe.la raiz~ assegurando aos 1rentes, qu e qu1z c 

r em d e ,facto s er principalmente lentes, a obten,Goào de maiores proventos. São 

I ucr :--s horn~~ :tos , q•ue evi t::Ll'fto que elle.s con:'i•d erem a cadcirit con1.o nn1 siunp:e.~ 

ach< .. go ou. ornamento clecorr.tii'O. 

~~o IPa,recer sobre a emeon,da qu e o iHu .s tre De putaao ap.resentou na 2n dits 

cus, ão, deixDm os dito cyuc era Nroneo o presupposto el e crue a renda dos eatabs 

lec: im e nto.s boa E·ta~.e p·ara o prolH'io custe·io . tt\.. rten-dencia é para a di.aninuição da1.s 

matrieula:s. O exame de ve~tlibulo já as .recl·uzio ele 800 a pou.co mais de 1!00. 

-Eilll outro ,parecer mais ~·ecente eobre o credito r:ara a 'construcção do no,·o 

en'•ficio para a •FacuJodade el e l:.\1edicito.a, Qcoentuamos .](]ngam ente a eterna· e ver

g o.nh osa. ·pat'cimonia do lEs.taclo em rc.Xtção ao ens ino s·upm,io,r, cuja t.ütuaç-ão é de 

vcrJac1e jra penurhl . 1E:)i.~e:1. estre'iteza de IV1hstas foi ta.n1be!Tl1 posta, en ergicamente -en1 

f6cc c em re levo tPE'Io clistincti~simo repr~s enta,nte •baJ~ iano. o Sr. Octa,·io LYran

ga.t-eira, tna bri lhnrnte -recapitu;1ação qrue fez dos tnotivos que .Je tL':cn.in.arratn o flo 

rescimento e ex;pan<.,•ão do ensi•no livre, ·forÇQndo por fim o Ge>Yer-no a cl e>officiaH-
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zar os ·Inst·it u tos fun 'cldos pela ::\ação e elos quaes e.: ta c uiàara lão neg-Jigente

nle.1tC. 

Conferi·ndo autonomia clicln c tica e ad·mini;;trat'll'a aos est<ltbe lcc:m .ento•s ele Ch-

3ir.~ su·per-1or, o Cong:1·ess.o cleu - l~1es «1J 8'J'S011ct..7icladc .iw·tcUcct e C01111l'et·en.cia 1JCf?'Ct etcl

nti1ii8lltm·cm oS patri.monio.'f, lançllrem, ta x cts ele ?nCtt rlcu.Jcf..'s c ele cxcancs e ?na:s 

c;•110lltH'll·llfos 710r diplomn.r.; e cer l ir1üc8_, mTecacl.ct,ndo toc~ns CL8 q1u~ntia.s 1JCt1'a. 1J?'OVi-

1:tcnto de S'lUL eronomia~ nc7o 1JOclencl o t"cl?ll'bemJ .~c1n antJt1t.encia do Governo, aU0na·r 

lnrUn>. 

rFtli o tlCto cautelo~o cl f\ abdicaçã.o \·o~unta1ria; ncnn ·de outn1 fórma· o h (\ga ria. 

<> ·Pccler íLegis.Ia.U.vo ao id eal que procun11·a a d CBotfflc!<ll ização . 

Com que al'glu:mC\ntos iremos nós a~ora· cle~n1anc~1·ar o que e~Stá ·feito? A·utono

tnia. ·dâ-.se, n1a1.s nunca mais se retira. Q·uando a le i crêa utn direito no·\·o de~t5a 

l'Spccie, 'Pel'de CO!!lCOtnitan ten1en1te a faculdade de Bupprirnil-o. As Cll·U til·aç;ões >Cla 

liberda:de são p.rocoesso.s ilflutci~, pOI'que ncJija e par el:a twclo ;e pe-rpetúla e se r e

n~Jva. I)Jão se volta in1p·unemente de un1a concru.h::ita cyu~ enut.ncipa a uma sujei

ção fJU~ outra Yez escravi ze. 

O ensino ,'llperior do Brasil!, desligado du tu.tcla official, tem doe segUiir o de"

tln,o que as corporações docentes lhe traçarem . O E ta:clo, no cum]>r:rnento d e 

ut:.a. ubrig~1ç;ão nHHtl :J. i·nilludivel, ajuda, a1uxil'ia tran,si.to.rian1ente, rfüsca;:~iza pelo 

org-ão !(:·ue crco·u pal'a esse cDfclto rtemporar io. :VIas não lntcr·\·enl. •Sa ha: .falhas, se 

hn e-rrosl as c-ongre.gaç;ões e oo sew.31 :r.nem1bros que os O.Jrrija~11, m~·hfi·q.ucun, con

ce.rtetn, t:na rpor "'i e entre si. O Congpess.o não t em mais nacla q1u.c ver con1 

i.~so. 

il\ão .!cu reformas deJ'initi·vas em •na teria de instru.cção. O mov imen.to 1·e.no

va·ào r, no etflsino, é, como o -drus .icléas, dia rio, con bi.nuo, i~n.in tcrru1pto. IRi·ram-sc 

mt:Hos elo paradoxo WPJ:>arente do Dr. IRiYaclavia q1u·ando di,.<>e que um·a r 2•f()rma 

rlo en sino, apena.s ccn1eÇtH]a, preciza jlá ser refortuacla. '.:\Tunc-a: se JJroferio, cntrC'

tanto, maior YercJ.adoe. 

O ensino deve '\~irver c expanclir -sc como ·utn ongam•isn1o dotaJo de f()l"Ça l!)rC\

rria. f~ão quei:·amO:.:; ·irr11E3Jr a-s reformas da momarohia: (\ n eronn~l.·vam se1n r e

lformar . Quando n1 uito creavatn l•u.gexes QIU nulgm entaNanl vencimentos aQI~ fun

cioruario>. ::-Jisto ~ C]UC C> tava O ta!eJr.to das ol'CfOl'lTI'aS»·. 

T~stas palaivJ·as s•ão elo '[Jroprio e em':n&Hte Dr. Erico Coelho, em 1890. Pode

J'Üil110i.-= l•edir venia ao do.ut!ssil:no .col1ega. para l}e:var ·UJ_n pouco alé1n a: tra~nscriuJçã •l 

das phras <"o arde-nles qu•e o seu scntime<n·to .rcp"Uobo!icallo ;mtão •The inspirava; lUl a ; 

prefe1·ilnos pnrar aqui, poi'CJUe o vehemente trec:1o ·ci.tado se.rve p e1·feitamente para 

drfim ir •tom1b em a situ.aç.ão da ·1·eforma Rivadav'a em face dos reaccio.lltarlo.s t1 · 

tn..Jos os matizes . 

.São e~~es ~JUe queren• a volta. ao passa-de, e restattraclo o direito da i·ntro 

t" i•'São official p ?lit nomeaçã.o od013 clirectore.s pelo Go~erno. Reti'ogradariallllos a s

.sjm pa.ra ante..s de 1,832 . .. 

lSe h a rrmod c-laç-õC's a fa·ze.r, ns congregações que as procmovaJu e reaJiz0n1 . 

Lei Organi ca, com a sua odmirave! eJa.sticiàade, as ,permitte e >deseja . J:i a 

Fac.uJda:J r ele :Vt•cdicinél do i:":io, 'Clepol<; elo memorial decreto de 5 ele .AJbril, pôde 
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a110difi<'<lr a ~ua le i i·ntcrna, crcanJo disci plinas nova~. aJ.te.rando a. '~ria~ão c fu 

.ze.ndo 01.1 t ras mocHüicaç;õer; que lhe parec!.'rnm nccc.;;sar ias . E' a evolução qu·e não 
pára . 

A;.t si.tu(lgão fi nanceira do ensino superior e ;o;ccundc.trio ci v il ruão ê de d.,o~s 

perüicio; ré de extrema polJ.reza . 1Lon.:rc de 1·cstringir clcE1pezas., o <tuc nó.; devc 

o010tS faz:er é Jibeoral i ~'lr os rp·c~urso.-:; ás conl ·g rcg-aç;,ões .pa1·a ·que eNas p(k;;Satn n1C

lh orar as CO'ncl iç;õea materiaes elos cstrubclcC.iment<><. 

Um 1Jaiz que cl('Spenrle ·m,Lis ele 6 . 000-:0:00$ por a:n.no com a instt·-ucç-d.o m ili

tar, não tem o <l ireito ·de regatear os qtuatro mil c paucos contos ·ct ue 1:1 e ;pedem 

·Os sei.~ cstabelccimen•tos de inlf·truct:;ãú c!vil ·q:ue .a. ?\"ação fundou. para.. o ensino 
<la Med ic ina., do Dire·ito, tla gng·~nt~laoria <' das H •U tlJanid'.ld.es .. 

A. esta tísticas con:clu cl cn tcs a pr e.; ntaJa.s a e;;sc re·s-peito á .Comm'ssão de 

Fin;lnça.s pelo ánsuspcito e a·bali,ado repres nta.n.te r ie>grancl nse ISr. João Sim

p.icio, este an•no, CJ•ua.nclo relato-u o Ol1:·3men•to da Guenra, l)Oderiam ser ne.;tc mo

r.wnto in~·ocacl a•s como uma clemons·Lraçilo el o n ada <JUe tcm oo gasto ·com a instru

cr.ã 'l supprior . e r.ccundari=t civil , en1 conCro.nto ccan o Sll•PCr(tluo de dc:.;pezas ana, 

logas noutro ramo a.Jmin~strativo . 

. llefenclenclo a emenda do cllgno l'&J>rPsentantc flumin:E n.-e, o il'lustrado 0rgãy 

O I;,o1z af.if,inna com S . Ex . •que «a su•b'·.ent;;ãlo p.ecun·ia.r ia Pf\ll'a 1)agJ.nnonto do 

pessoal aclventicio nu Faculdade el e .:VI N:licina do Q=tio ele J atneiro é dcma.<iacla , v1Sto 

•1ue oo docen;tes extran hcr; ao mag•isterio OIHic'a.I não ~6 recebem gratificaç;õcs que 

o T hesouro .~ac i o•nal su•bn1ü1istra tto cofre do i•n t.isbuto, .a.·sjn1 a:qu.in.hoo. clo, corno 

t:unbcm a·hi se loC1upleton1 cn1lbGl~anclo taxas die CUl'sos c taxas de exann.es». 
lCxí:,tc um eviden-te exaggero · nes5'8.s ])rQp~iç:úe.':l· . ~ão ~!:a de ser COilTI as ni

,, ha•,· ias d.cs as taxa5l, ente a p>·op>· ia Cong-regrtçâo tlct Fcwnlclaclc c1·eou, fixou e 

di.'il1'ibnio.J no uso de um~ attrilbuic-ão ~1-~~vati,·a Que o co~ngre~S~so llllC eutorgou, que 

pod?.riio sN· smbwnaclas «as n·~ces;>-.iclades materiaes do en>bno, pa.ra inslallar la 

borato.r ios e acud ir ás clinicas cles·manteUada.s» . 

&•<Jüé'Ce o emLnrnte autor. da em·encla que a nova lei w~a.b(}u com as gtrati

ficaç;ões ad·dicio·naes, ü elevação autconatica. e mec:l•n•ica dO ' ,vencimentos ,por tem

po cl·~ Gerviço ... ou ele dessrJ•,·iço~. T aes a~l clicionaes , pelo srstcma o.Jo;Jtado, não 

~· ... h iniarn da renda ela iFacultlacle, srnão só c apenas do ThC."-O uro, cudo i~n•tercn.se 

-o ma.gi"ter.io o!ficial ·quer zelar <1.c fónJ)a tão cxtrao11tha c contra:p•roducente. 

CO'gi t 111 igma·~mem• tc a 1'.:-~ i orgunüca ele 1perm'ittir que o nente que Uvcr addi

~ ionaes pos.sq. opta.r .pe!as taxas, renuncia•nda 'â!quellas. .J-á a.s..;·im o f{'z o cs-força

,;o JJrof.cssor Dr. IPeccgueiro do Amaral e nada a.u·toriza :t crer qu.c outros J.en tes 

t!a ·Facülrdade, que .qu·eirFan realn1ente cne:_..inar, corno elle ensina, o não imitccn 

110 Eeu procedime~n•to, •fa'\rorer~ndo o Theso·uro corn ·un1a dimi nuição dos onus, aliâs 

ie'l.rissimos, .que elle carreg-a. 

,,-ão estão de modo ncnJ1um em jogo, ao contrario elo qu.e ionagiJH nquclle 

lJr i ~'hant~ orgão cln impr nsa dia•ria «(}S bons creditas da !Faculdade ele :\Iedicina. 

~lo IRia de •JMe.iro». Esse:; creditas, rque jaziatu por terra, a fRefDl'ma os rccrg-ucu. 

<'0010 :::c fôra um r.:.ang~u.c no-vo i•njectrudo e;n Un1 Yelho or.ga.nitsnlo decrrpito e 

<2xn at.:s-to. O ensino med·ico re ut·g•io cCOJlO por <;ncan to . Todos os cursos adquiri-
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·ram vida e moYimento . rm director esfOorça J'c;;simo, com meia duzia de 11omen:,r 

cum,petcPtes e d e b0t1 vontade, rcal'izou .fa!Cil mente o nli:agrc que parcc.ia i.cmpo~s!

vei. .E o progresso e o m-elhor~1111ento co.mU.nuam. palpav.ei:; e \'iclcntcs, cotno o::; 

acccntuam a.s ·pa!lanas €loquen-te.s do tSr. Min'istro do lntel'iol·, na .;n,~ro ducçã ,. 

elo se>u r ela torio a·nnuaJ, recentemente dis.tri,tm;i•d o. AcalbO·U {) escanda.lo elo i·ngres.;;'l 

em m~ts:o:a . O exam•e do ve:.-tilbu1o IDlot·atJ,iz.o·u a entrada· g1as .Facu l c1ndes. 

Na de :.\<Iedicina, cleEta Capital, Jlor cxempJo, m qne .n•o anmo <lc 1911 ~e 

nLüricul~.ram no primeiro an•no, mediante oo arte~tã..los e diplonms druJo.s pe!c•s 

insrittttos secunclru·i0s. para mais de 809 alumnos; neste a~•no já a ·$Clccção Si' 

.fu .natura:rnentc, p~la simples exigenc:a do examp de admissilo, a ponto de fÚ 

~e aprffie-nt<t rem cerca ele 2GO candidato~. dos quites tão sómc.nte pouco mais de 50 • 1• 

foran1 admittidos. 

Não tê utna ren Ja •q·u,r ruugg.ne.n te, p~H·a .g>a ud.io 'll e cct.,tos prosa ices son1.ma

dorcs ll e rléis, 1quc teiman1 en1 não di~Stingui.r entre as ·Laxas de C•Ul'~os e o;.:i illnpo~

tos de C()nommo, <le exportação e outros. :\Ias ê, sem clUI'idn, a mo:·aJidade qtL~ 

se esta:belece, Jl!'epamnclo um futuro melhor para o ensino superior do paiz. 

Que yai o Esta-Jo :::~unlitico e p=rn~Tsor fa~e~r outra Yez nesse ran1.o do ser

~iço? A sua -volla a c.ssc 'lominio espiritua.I. que lhe de1·e ser vc<laclo, só .serYiri:t 

_Qara !'P$ta·urar a confu~ão ~ o atropelo, em ua.na pala:vra, os vcxatn~s ma·tcria·f 

r moraes por que elle .ha m.ais de un1 SJecnlo YinJha dbrig·nndo a paE:sar o en ino 6U

pel'ior. 

O emi•nente •pu·tado flumine!1se, que rcp1·esrnto.u aos primol'<lios ela IT"":é-

publica o pen,;:amento democmtico emancipado. na direcção el;l vel•ha e glorio~a 

Facu;da·õe ele t~Ie<licina, ~ que, ainda hoje, vinte e dous an•ncs dcpoJs, tim'bra Em 

onilitar na ronen-te iiberal adiantada, não pôde e~ta.r e de foacto nã{) estã. ond~ 

as sua·s e1ut~ndas npparcntE:-mcn.tc o querC'tll situar. O ~E·u l1u,gar, e tugar de desta

que indisouti1·e1, é ao .!a'io dos 'Que pu·gnam pela ver<lade do <m'ino dentro ela 

Jiberdade promissora que o.s estacKstas ])rivUegiaclos dos tem-pos au.rco · <l<l rl·

gencia Sl>Uberam antel"er com alih{)S mai:s claros elo que nós nepu.bli•canos. que por 

mais Lle dous cleccnnio; anclam·os mer·gu•l'hados obstinad(lmlente na escu.riJão elos 

preconceitos e elos priJI·i!egoios rcacciCina.rio~. 

O humi'de relator d-este parec=r pediria ao eminente me.<;lre que reti-ra ;e 2. 

sua prc']losta, se o Tiegimen·to lhe permilti,._,e a •famili<ll'i<l<~de desse appel-lo cor

(1ial c t·espeitoso .• ·ão sendo d'"' o po.::siYC~l, diante da nossa I i interna e das pra

x.es '7larlamenta!'l'S, Nnlita-se a opinar peta. reljeiç·do l!a emenda, ctnn o que con

Ctrcla a Commi.;,;ão da cr~1al se ihonra de fazer parte. 

Yotação dü eguinte emende. sob n. H, <lo Sr. Erico CoeLho: 

A' ru,brica - • u.bl'encã.o aa· ins-titutOc;; de ensino acorescente-se a e-

guin te 1 egra : ~os professores ordi1r.nrios c extraorclinarios do an i igo n1ag1sterio of-
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fic ia·l ou da •n ova orga niz:1ção, em virtude do deorcto n. S . 659, de 1 de )~Jbri l ele 

l.!i ll, '1.1 11S qu<! rcc..e.b~m Ycncim cntos ã i.reC·tanll: nte do Thesou ro :::-ro·c iona.l e outros 

por inteu nccl.io das pa·gadQr ias elos . ini!ititutos de e'nsino, não podem :ser r emunera

dOL.:; p elas taxas dOci ou 1·sos gcrae.s nCn1 p ?l.as taxa·s dos exan1.es tr c·.5pectilvos, sub

t~nde·nclo -S·C 'que se aclham pago con1 dinhei ros :J.Ju•biiJcos af•im el e Jcccionarem e 

í'xa(]1i naren1 . .1-\. tf iscal·jzação d e clc.t~1Je n<lio dos d~n.he iros pu'bli cos, e-x.i·gid a pelo 

Con grc.,~o .1'\acicn a•l, expli<Citamente, 1no art. '3 o, n. fH, da 'lei .n. 2.35·6, de 31 dé 

Dczr. m bro d e U10, e!ltcnde com os dircctores dos Jn·stitJu.tos de 1Ensin,o; p ll~i'O<lS 

da .illl<ned iatu con fiança e nom-eação elo Ministro do Interior, emqu.anto recebert>.m 

sCJbYenções pecunjarias para J!le•u custeio. 

O Sr. Erico Coelho (!Jela orclem) : - Consinta a Camara que .ou tome 

a lgum t<'flllPO, afim el e ex-p·licar a eu1c"da, pela razáo de que motüvo de sa•ude me 

Jnlli:IJio (!,e compa.recer á sessão noc turna de uwntcm. 
ü preclaro r0Ia·tor da CommissãJo -cie IF'inamças criticou a emen da sobre dous 

Jlnn tos . 

0 primeiro ponto, por consiclcra.r mal en tendiàa economia (! OS d•Ln.hekos p u

hl ico:.• recuS<J r aos ))roofes.sor~;; off.iciaes c professores oCf.iciosos dos in.stitutos doll 

<-:JSino, os .qu acs rece•be m ·vencim entos directa ou ind'lrectam en te do 'I1heo&ouro ~'\a 

·: t on~ll, .1,e~nume ra ç;ões pC'las taxas ele ~Cursos g era.es de cxa 1ncs r espectivo.:; , con1o 

<1 emenda lhes ne.g-a. 

E' o mom ento •de pcrgmn,tar á ·Caouara dos Deputados 1,;e as r em·uncraçõcs pe

];1.S taxaf; esco1are5, 1.c; to é, reccHa·, por tr1bu.tação di•recta ela 1uocicl aJ-e .estud.iosa, 

s~ porv(.'l!lt~Jra não in cidem na J·e i ·que o Congresso <Nacional aca·ba d e .fo:·mu.lar. 

Jlorq .1an to ·prohibe o accumulo à,e •·e m unerações. fRes,ponda-me o talentoso rc

L1 tP•r dn. ~comonjssã.o de Finançrus , se pelo nl'esmo serviço cffectivo, de .. leccionar 

c exant iuar, o cht't !S. E x. legaíl <l•Ue os pror~essores oflfi ci•aes c os •professores of

fieiosos accumulem aos ~·encimen tos como o 'Dhesouro 1::-racional Jhcs paga e ain 

<la remnnNaçõe.; pelas referidas taxas; em summa, oàlim,heiros por d·ua s >fonte~ di

Y•e rsas de tributação p ublica? 

•::-rem pot· e rcm arrecadadas as taxas d e curso e taxas de exame, p elos insti

i ntod de C!Ilsino, n en1 a-s.s·:1m es tes din'heiros deixam de ;ser 11~ n1un e.raçõe-s a ccun1U

!,ulas J;elos proCe.,sores officiaes c of.ficiosos aos vcnc·imen.to;; qoue r eceobem d.~ 

rnião !Federal cl il'N! ta ou indirectamcn te . 

.O Congrcses(> N'ac ional concedeu aos 'ins titu tos de ensino, cada uom de per si, 

a Jill.,rdaclc de ia.nç~r t·ributos Gohre a f ina flôr da população, arrecadaJOdo taxas 

f' cn1oiun1&n tos, a·f im de proyer.em, ca da qua.l, a su a econom·!a. ·interna, fonte C.e 

rec.l'Ha CSJJCciaL elo Ins tituto de En><ino, ass im c mo a·ux.Uio pecunia.rjo, que 1·e

cc1>e elo ·T,hesouro •:-\n ciomnl, pro'"êm el a fo nte g eraJ ela reccita pu•b~ioo. 

O segu.n do ponto da em cn1da criticada pelo estmn av(.\1 r ela tor da Comm.is~ão 

tle Finanças, 'é no sentido ele cor t~ig-ir a lacuna. da LLei Ot·gan ica, a,fhn Õte que o 

C on~rno F edera! nomC'i e pe::;sna:s da sua cscol11 a ex clusi va nar.a cl.ircc tores dos cin co 

;n~ titutos ele ensino, ;:ubor<li nados do PII.Ssa clo no 1ll'Cscnte ao ::vr ~ n i;;ter io elo Inte

l'icw, até que se emancipen1. 
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O ,fundamento de~< t e trccl1o da em enda acha-se nos tc1·mos explici.tos da a u

tc.riznção que· o Cong"'""o .'\acionai deu, em Dezembro ele 1910, ao Pojer Exeaurt•

Yo, pil.l'a r efoPn1ar a .. in~tntcçã.o superjor .c secunda.ria, matn.::..ida 1Jela U nião F e

d6rnl e confom1c a·s cxprc.,sões do decr eto ele A>bril d e 1911, isto é, a Lei Orga

~ica a;::sim chamada. 

'Vou reproduú 1· textua1mcntc a autoriz-Jção consla.nt-e da lei n. 2. 356. ele 31. 

de Dezembro ele 1910, art. 3° ·n . 2: (Lê) : «'Fica •O .Poclcr JExec utcvo au.torwaclo 

a reformar a i'n.strucção su·perior c seaunela<l'ia mantida pela União, dam do , o\J. 

con\·en1t--ntc fisca lizttção, ,o;:e1n JJr i·\·He.gio de tqua.ltqucr e."ilJec.ie , aos ·.iJ noSt i tut0:5 cl (;"' 

"n~ino s uperior e secundaria a persona•liclade juriclica e competencia p,ua a elm i

njstrac.· os seus patdtnoni os, lanç;.:1r taxa c.le matricula, de CX(liTie e ~mah:; etl10-

lun.•entQis ~por clitJlo;ufhS e certi 1õc~, ar reca{lan(1o todas a.~ Q'Llatn·tiar.:; pat\.'t proTi

nJento de sua econo·mia, não podendo sem au<licnc.i a do Gove1·no alienar !bens» . 

1Qs cOll11111 Cn•ta rios vêm a ser o.; se-guinte .. : 

Os tnsNtutos de e~n,;;ino c.1ntin.ua m mc1n;tic1os pela !União ;Fed e-ral. Compet e· 

ao in~tituto de per s i lnn~ar tt·i·buto aos seu· nlatt· icuhtdos c cxa·minandos . O 

det;ti•no .das qua1n lias a lT cad{l'Clas e ]Jara o fim de 1Jl'OYer a sua ec non1 i·a. 

f.\1as .peço ao.s S1 ·~. Deputaclr>s attendam á a:loloC'Uçã.o na qua.I o Congressf1. 

::-\aciona i cxcg €:XCl'Ç<'1. o Pod e-r Execu trvo conYC!n ion t e {iscal•iZ>ação d03 d ispenclio . 

elo InstiLUto ele Ensino, não ~6 p ela receita escolar, como tambcm pelo ouxiJoio 

pecunia.rio oriu·ndo ela· rece ita gera l. 

Agora Yejaunos de q'ue ~11oJ.o a Lei Organjca, a r t. 5", or.lena a r:s.;;a lizü~ã~ 

elos di nhcit·os ·J)ll.blicos. 

«0 Consellho Superior do F.m ino, .cn~ado pe-la pr<'o'cnte le i, .;;u,bstHu·irá a flln

C{!ão tf i.~cal do E~tad o; e .. ~tarb(\lecerá n.s 1i.gações ela offioia;!,ização do en .-ino. ora 

l'igente, á ""a t'>tal ind~.!)endenci a futura en tre a Un·i•ã o e 0\S esta·b l·ec im1'n t<><' 

ele €nsin o. >l 

IO.s commentarios são este><:, primcir·o, que a c-fricia·l ização dos in._;ctilutos clE.

cns ino {I com•pletü n .o presente ea11 vir·tu .lc da L e-i Or.g i:t nica c:"m vigoT; sC'gun<lo. 

que :oerá .ele 1\u lu.ro a in<iep en.dcncia ()lfricial dC>s i•n<;titutos do en.sino,. por cm

qua,r:to sob a ma!nopJ.a da 1!n lão \l?erloe t'fll; terc~i,·o. qu.e a .conven iente .fjscal izaçãf1. 

do.:.; dispcndiog, exigida pelo Congresso Kacional, é artr·:·buicla :por cm·quanto a o-

Conselho uperivr . 

1rassemos a. exa1111inar o a.rt. 12 <la a11 esma L 0i Organ~ : c a, a respei.to da com

P•\S!ção <lo Conse]'ho .su~pcrior: 

«0 Consel.ho Su·pcrior elo EJn:~i·no compôr-sc-ha dos directores da« FacuWa<k.~ 

de' :\Jeclic ina do R io de O"a•neiro c da IBa h'ia, de Direito ele \S . !Paulo e de P e.tmam

Lt.:~o , •C:a IE>c<i1a .Polyte·chnica do \Rio de Janeir o. do eliTCctor do CoM•egio iPeclot'O If 

c d e ~•m docente de cada •Um elos e;taJbelecim entcs c i t<1.d os. 

IPamgTapho unico. O prcsidcn,tc do .Con ei'ho Su•pe.rior será n om eado llne

mcnte ,pé lo Governo. üs docentes serão indicados por eleição das con-gJ'C ' 'rtções . » 

,Re<;;ta ponclemr que na TMma da Lei 0J'gnll1ica 0' directores elos i nsti-tutt\s sãr• 

e· c i tos lJi('nna~:rncn t e •peln.s congl'egações !l'eE;.p'?c ti\·a::;. 

'Por con>egu:inte, •Srs. Deputallos, org<ão de fisca•lização, ao qual o Poder 
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Exeouti·Yo inc umbi a ela fisca·liz.ação elo.; instihutos ele ens in o, comprehen cl endo ca

da um <ie per si o orgão fiscal el e fu•ncção trrun~t~ i'torin, se •Cccn põ,: de Ul<ll eó agê1n•te 

d' Gove rno 'Feder a 1 - o pres idente elo mes mo !Conse:th o Superior, ao passo q ui.! 

sã<' -dez o;; ·reprc·;e ntantc..; elos instittJoto..; d e ens in o, c inco clirecto·re-.s e c·inco clcle

ga.dcs, eiei·tos e i nc1icados pcl·as congregações, .biennaln1ent~c . 

De ta·l modo a fisC<1l iz·ação indirecta elo !Pojer 'Exe<!Uti vo, a respe•!il:o do di.s

peru:lio da r ecci.ta pccrulhu· ao ins·Ututo do onsin o, as.:.;in1 cou10 a f·iscalri zação incH

rec ta do d·ispenclio elo a·ux.Hio qae o mes·m o in:;;tibuto de en.si no rece'be em dinheiro 

Llo T he.sout·o ).Taaio·na l, pe.Ja receita geral é exercida a fisctll>i·zação dos d inheiros 

publicas por dez pe::;soa:; e!leita~ ou in.clicada.~ pel'fls congrega.~ões de profcsso·res, e 

·só un1a 1)eswa. <i.e esco~.ha i'l11Cil1CC1iata· do Governo é da confia nç-a do Governo Fe

.Oet·al e s·un ·non1eaçào . 

luf-:! re- se elo a.rt. 5° pa ta o art . 29 da iLei Organiüa rCJ•Ue os cHre-rto r eti dos 

institutC's do en,i·n.o elevem prestar ·con'tas ela. sua a dmnnistração pecunia1·'a ao 

Conselho IS•lllpel'ior em o·cca.sJ.ão OlliPOrtuna . 

'l\1as, s~ aca.;;;o os clnco dlrecto.rcs e n1<a is os .cinco -dei e.gacl os, -eleitos om incli

c n~tlo:.~ 1,:.eJ8Js con.gregt1Çõcs d os 'ims.titutos, se acha rein ele accôrclo 1lltl prestação .el e 

con tas, <.• pr ~sid c.n ~tc c1·o C&n~O'lQl o Superiot' r;ó ·t e rtá de hov.nolo.gar a tal fisca•li.z-ação 

illusoria . 

E' a essa la cu n:1 J n. .L ei Or-ganica, por in adwertencia do ,Poder Executivo que 

a cl c•cretoo.t, e á anoma•li a fL~cal de uma só yez :no Conselho Sup·o ri-or, C0!111)0sto de 

or:z2 pcs..;.o-as, <J!JC a co1enda con·ige, con-ferin:-l o ao Go;venno Fedcra.l -a il'l.Ofi.1eação 

dos rh1co d:recto.res dos institutos de ens ino. 

;En,te ncl.e o ·iHustrc rchüor da Commi<;são ele Finanças que ~c r ia uma sovtn ice 

,n•Ec!5"ar aos .professores QEfiCi!l eo; e professare;; <>Ef.icio.so.s elos •in stitu.tos ele enlo in o 

as quotas vor taxchs ele ex:1mc e tax-as de cursos e en tc ndg;ain.Ja que a nmnoo 

ç5.o peJo G overno Federal elo di.rcctor do i•ns•tHuto d e ensi no cas.sa -·lhe a a uto

nomia. 

rt~llC l' t1le .parecer rque o p e n ..:~uncn-to do meu .g·e-nltiltl sshmo a n1igo Sr. [F'clix 

Pacheco, a quem a!Clmi!·o e p r o:iOO. 

!:v.I.as torno fl pcrg·u1n t ar a S . Ex . com q u en1 está, a autonon1ia, na ,fór~:ma da 

Lei Organ ica, nil pe,,.oou do elü·ec to.r elo in~<bituto ele ensi.no, porventura na CCN1 -

gre.ga ç:'ão d e JJrofcssorc~· ? 

.-\ u.tonouJia à iclactica.·, au·to'ntO<n1ia economica, auton o•tnia a d-m~Ln istrat i va. so

gun<:1o a L ei Organ ic'tl , são nttri1buiclas ás congregaçõc.:; dos institu.tOti \."! o pra 

Selntc ao ct'•ut uro. 

iPor consC'IC]Ut'nci a: se •v ier a r~er de esccollila e no~n·Cê1Ção do GoYcrn o FederHl 

a lJ(\';'SOa 1do d'irector do imstitutu de ensi no, 111211n po.r i sso será ferida a sua auto 

rnünüa. em geral; autonc11:nJa cllclacUca, 1sto 'é: -etn todas u·s questões elo ens ino; 

~Lutonmmia econrcnj ca q u.;:rn to â tJibu taç:1ão C'Scol·ar e deo3t ino dn receita; a~u .tonomia 

aclmin.istrativa, concer n0nte <~os dispendio.s <l e d·inhc it·os. 

AJs cong regações d :> profC!ssore..'"i são os oo Dp O!$ CLe libcra th·cs; os directorcs dos 

institut:o.s d e ensino sdo ns age n tes execut ivos .... A.. autonom.=a é ·da co!,Iectividad e 

cle.l.i'lJere:nte, em vez de S:e r do~ in\.H,·iduc-;-; r:n clire c~or i a . 
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Reb,,·a notar : eGsa decantada autonomia q,ue a Lei Orga:nica attr ibu e a ead ,t 

um dos inati.tutos d e ensino de per si é o Juclilbrio elo Con:;;eJ.ho Superior, pelo que 

se .o-b.scL"va . 

. E' um ·bel•lo nome - nutono,mia! IRecorcla . me Angelo Petú~ <> per,;o:nagem ela 

bnrl <ta franccza, pois (JUeria dar no baptim1o ela primeira ofilha o nome de Pro

pnr.an el a ! (R isos .) 

_.>,utn nomia ! que 'bcMo nome para .uma crian GI.l. ! (Risos . .l:fnito bc1n; muito 

b(m.) 

O Sr. FeNx Pacheco com bate a fm enda apre.~en tada 1Jc:o 12·r. iErico Coe
Lho, defendendo a Comm:a,ão das acc·usações que lhe foram ,feita por S. iEx. e 

t,rmina QJEodindo á Cam ara ·para ''ota.r con.tra n. cm<nda do Deputado ·Coe]ho, em 

h omenag~m ao P·rMe;;sor Erico Coenho. 

O Sr. Dias de Barros (pe la ordem ) : - Sr . Presi,lente, o longo eli;;. 

Ccli SO, ocJmirtlVCI, divinalorio e b m a:petrec:mdo c m que S. Ex. o relator do or

çaml,lto do Interior, nesta C<tsa, aca,ba de l!lOS mimosear, pro luzio-me o effe ito, nv 
qu~ toca a es·te deba,te, que se pôde ter, ·Q uando, com o a ppetite de.senvol>vido e 

complet<>, se chr.;:a á m esa da refciçã.o ;üg>Um<lS hora-s em atmzo, apoo o fastigio 

'laquelle evento phrsiologico ... 

J á agora nh! l1avia pas3ado, depois de o ou·,· i r, o dese jo de fazel.o .. . 

CEu e.stou, r<n these, de accõ rdo com S. Ex. ; tenho o dcs)J\'azer de discor· 

<lar, nesse assumpto, do m eu eminente colle,ga c m('i;t re, o honrado rcpra.;-ento.nle 

do lf:io d.e Jam c:.ro, votando c<>n•tra a sua emenda. CVIas não sel'á isso razão :pa.ra 

que não a.provf:ite 1an 1•bern o ens-ejo de rc'bater, d•e rev.idar, ou/ pe:l.o m enos, ele 

J)Õr em para.J.Iclo as id..,;as de S. •Ex. o no1!Jre n~lator com as mi nohas , a p.mposito 

<le eertrus affirrnativa~; existentes no helio tra,b<üho, to·lvez um pouco ;,njusto em 

ecr tos .ponotos, a que m e ,·ou refet·Jr agora, na ,.,,piJa analyse que J1:1e vou fa:>Je,._ 

S 'Ex. ,, que se u1e a•nto1l1a. com·o sendo uma Yocação m·eclica· admira1vel, 1en1-sc 

tan.bcm reveia do sempre on•esta Casa um dcfenso,: acerTi,no, 1.1<11 advoga-do com

pleto e perfeito dos noSISoo interesses profiss ionaes. (Apo iculos). :.vlais ele um f\ 

nz o jornal! de que S . ·Ex . é tão insigne e capaz r.e:lactor teve nsejo de ~·Ir -em 

soccoNo das cot<sns medicas do BrasLl, 'qurun·lo .se tratou de reformas, que l·he 

fos.;;em lbene.f icas, ela~; qu~es a •ultima •é perfe itam.cmte uona e.J.evacla 'h onra parn. 

o Govcl no qne a decreil:ou ... · 

::vias S. Ex . , co.mo hmnem de Q.ialectica, é tatnbe~tn , iâ.s ,·e-z~~~ como disse, in

juc::ito e a ]Jrova d·l~so es·tá na. attitude un i.J1aterRl, quasi ini·qun, <JUc S• . •Ex ., ou. 

melhor, o seu jornal tomou no onno antc- paRsado, •qualll<'lo. antPs clc,;sa re-f<>r ma. 

t~ve ensejo de agitar no jor.nal de que S . •Ex. é tão digno re,pre~entante, a ques

:fio do ensi•no, c<X1 Ber'vrunclo 11m a attitucle ~crfe itamente parcial ao ponoto de coll

S(lntir que se l:ranca:::sem nas ga~veta:s do seu grande or.g-ão ca.rtilG co=mo aqueJ.la-s 

que ·l·he tive cns jo ele dirigir, esclarecen do •poonotos ca1pitacs e p repa.ratorioo dclla, 

pondo em cviclenei,l erros ca:baes, palrnare , manifestos, nos quaes Ln•cor.rero. o 

JJcriodico >Cie S . Ex., então co1~ plicuo secretario .. . 
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'Es tá En~anaJo . 

E.<ta é a verdade, QU e V. Ex. me não contestat•ft 
con: •\'a'llrtag.enr! O nob1·c Deputado é o ma i g ntdu-rud o repre.senbt'nte do quarto 

J1vclcr nesta Ca~a; tC'nl, pois, du as repretSentac;;õrs n1esta Can1an1; é o n1 a is cons

Il'iCtu o do$ .r t·pr·esentantcs chl•C!ltt'lle fo1 c.nL.lavcl poder, ·q ue n to 1o·3 se sobrepõe nos 

pttiz e.s adiantados. 

Ora, apczar di ... u. S. Ex . não 1106 clã., cm.no GePia de tnir.t-êr, por assim di 

zer, iDO :Seu re1ator io. o con~crtu Jlare. o caso da dLpen:sa das g·ratificaçõc.; aclll!

cionacs por par te dvs profe.,sore.s <lntigos ela Facu.!dade, q uan lo debate e · e ponto 
nG seu r~la o rio. 

}~. l ei, parc i~ ~n1ente i njuESta, que Yotámos ante-•hontce:11, por exclusi•\·a c .s~ 

,·era IÕ.i.:;cip:ina ~pa·rticla.r i a, ma s na qual se fere-m inte res.~ers dos n1ais in.s.tatntes e 

rE .~pe.ita.v ·i ·, c m o aqui demonstrou, el e modo caba•l c con.vinc!.'ntc, o t].]ustrc ,,, .. 

Erico Coe~ho, dctcnninou exactam cnte <JU.e ~•-tcs 1Jrofes.so res novos ·não dev~m 1er 

.w; .gra-t·i ficaçõcs adcl ic ionae<>, em contrario ao3 anti.go , que a e!las podem ter dr 

lCito lfJ t~e l1hes fôra astSegurado por lei, em r ecOt11·PCnsa do que S. iEx. na sua iro

n ia ama rga, di,;se serem, .ta!Ye:<>, a.;; de ser>,·iços qu e pud essem ter .prestailo ao t-n 

;-;ino~ e J)Or proc~so ·que cstaYll, é certo, in1n1anente no acto ele cntrarent para o 

corpo GC•centc de que fazem pa >·te . 

::lm, pe.!•a pro•pria lei orgnnica, que o nobre Deputado deccnde tão bem, o. 

a ntigos profe~sores po 1Hn, .ou con tinuar 1no re.glhmen anter ior, percefben-clo os vcn 

c i.m enttos pelo; ~ C•l 1fn .. :;.; do Esta..lo, ou. ao invc- r~So, fazer !Uso cl :1.s gratificações ad 

diciona es, á ~sua cecol'ha . 

'BYide:n.tenl("'nte, profe~sore-s ha, corno, em J>r i·meira lin.ha, o insi.gne 111 es·trc 

St·. l"eccgu iro d Ama ral , que la nçara m mão dessa tal\·ez m ediJa saJl•vadora do 

progrc.sso elo en.,;i•no. pelas garantias pro,porcionada.s aos seu cultores de recebe 

re n, ~-ratif icaçõ es add•icionaes pelo tmbalho :que possam tet· no3 in..> titutos sup~

r io res; 'ê J)reoi.zo, ,porün, ·que não se e.squeç.a: ·ne.J.Jes ex listem homens de !Valor.

rcspeitaveis, qu.e, da cl ns a.s . condições espcoia s de no~so melo e de l!los. a raça, 

f=~ ~habitt~aram, pern1ittam a cxpre;; ão, .a desdcnl~1ar um poucq as 'Vdntagens n1o

ne.t3rias . .Por uma nobreza m al ellrten did a, t(L~Ve.z, falscaJo o t>rirnc~pio de in te 

J' P~.Sl' }Jf?Esoal, c._a.:.la um ele nó. r;c ha bi tuou, n ste pmiz, de accôrdo com as con 

di~,;õ Ps ~ntr.inseca~ de nlB.c:a propria c!a!~se, a não s-e nttritar, a se não esfregar n o 

-::zinha.v.r e elo dinhE'Iiro rq.u.e rcc€'l>iümos ao proporcionar o en~ino á mocidade ... 

lB ' i so un1 facto itnne.ga.l\·el. 

( )ra, e :::se-s .J)rofessores. homcn: crue, nào raro, Ci~ têlNan1 nas Filcu lJades h~t 

Yinte ou <trlrnta an nos, re.gcn i o caclc ira.s com grll rn 'Cl e C·Oonpe.tencia e •brilho, n1om c.~ 

qm• :1fio qttcro citnr, pa:-a não •ta.bel •c r carretra ele competencia, nem prcce

ch·n~e~ (\ntre notaveis , €"Si'ie . .;:; homen-.s. puderam ter todos a .e.nerg'ia - oconsin,tan1 

('(UC as.sjn1 o diga - que te\·e o honra.(lo rSr· . IPecegueir-o do . ... L\.fflaral, de .preferir a 

~mtific'ação addicional ás .rem une rações da da,; pelo T he.souro? 

·Crreio que não, .porque doo; p:·ofessores a•n t:l<;os foi e!.le o uni co. se me não 

eng·ano, que o fez, que 'tceitou . .::ta si tu.aç;ã.o: achou-se com energia bns·tante, 
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com vitalitcl.aJc sufficien.t . p:l ra e11tt'ar en1 con1.1petcncia c 111 o c~·e m entos novoo 

que <·ntraram para a FaculJade com a lei Rivada,·.ia. 

Os outros pr€4fe:·irncn, por motivos varias, 11ão aceitar aquil~o que e~.Z<l le i IUlCcl 

pt·~Jorc.ivnrlTa . 

A reforma, com tooos os yicios particu•Ja.res de minucia; com t<>dns as ia

lha·s l(jue, acaso, pos n ~ter, -é u.n1a l·<' i a<Clrn.ira.vel; con~Sa.g ro-u j nrn·eg-avel.mcntc 110 

JBrasil a t]tiJbcrcladc -.. ~a ens inar e libcrJ.acle de apre.nder, que fo i sccnprc, por a:-:s1n1 

,_u-rse>.·, o len11na , o htbn. ro, ao .qua l s eg'U cm todos o.s centros wnli.versitariur,; curo

p eGs, e qu e con.stitue o cnalor titulo d g:oritl dMJUelle ponto da terra, em mate

ri a de en~ irno. 

O d:gno rc.ln toi', po!'ém, que defende ·tão Pl'00.ciet11'1:e<me n te aq uej,}a reforma. 

nr~ qu.a·l cn1 es(orço poder:a apontar e acctll5'a•r falr~le:1S s.anaveis, o JC! Ul\ l)Or dis

creção, 1p0r pO!lliticu. nào fiz, nrm o tentei, o illu·s tre rel.ator •foi Gu•Micien.tement~ 

i•·il'o'1:o ICOm o QJas~ado dn. •Faculdade, de que . •Ex . .se pódr reputar um di.>

cip u.Jo in fie il'i, um doutor a ser collad<> opo.prtunam1a.nte; foi um J)Ouco injusto, 

repito, '<Juando <.l i s-5c -que a ·Facul.clude estava no chão qtu.ando .uppareceu a lei niva

davitt, que o seu passado não tin ha absC>!·utamente a C()tação que se lhe attribuia .. . 

S Ex. u.;ou de Hll<l phra.sc que me ~)areccu de tC>do o ponto in.jus·ta e merece

dora de repa ro~ • . qunndo, :ü!ud :1n :lo no seu J)arecer á qu ~stão da reforma c ao 

caso IPt:cesg•ucil:o elo Amarnl, d.isse qu.e «1nã.o estão de 1110Jo ne n1h'Un1 em •jogo, ao 

con tra·!'io elo qu.c in1agina aquellc .])r'iJihante orgão dt1 1.n1pre,nsa dia r ia, O-~ bon 

creelitos da Faou.: daele de )J!ed•icina do 'Tiio ele Jmn'Cir·o, esse., ercd itos que jazi.am 

por terra . .. » 

'OI.; eredilos eht !Fac-u1 .1a tl e nu·n.ca e ·tiveram por te•·•·a; e: la ·tem S€oJ111)l'e Gid() 

fi t' l á lei elo p r o.-re~so . ( ~11Jfll'les ao S1·. Ji'elix Pacheco e ont ro.s S·n;. Dczm

tarlo.<.) 

. Scn.hores. ·ti\·,. ensejo de dd zer que não o Depu.taelo, mas o red-ac toi' - ' <'Creta

riH do Jornal elo Coin mercio, o .Sr. Felix !Pacheco, foi p.nciaJ na questão que s e 

agitam alli a proposito ela refor ma de 1'911. 

ã;o ,,,e !'el'tlli·tto Uizc1·, agoi\1 1 Sr . 'Presidente, n·ã.o clirei taZ1ve z., jáa11ais, eln

quanto tiver aJ.:S (' nto a <:JU:i os tnotivos .que 1n e levaram na Facull(la - c <:lc i2Vlc)1:eina 

"- assumir aque.lla attitu de ele fra nco combate •que se conhece no.s succ0ss c.; que 

;precederam e . ..;~a refonma , os quaes nos "·e·nham trazerudo, co.m·o .as Ya..g't3s <lo oceíttno 

f!Uanclo tO'a .in.tumt<..;cencia ela pl'C'ia...orno.r aborcl·am á J)I'aia e a base ÜO' . .; rochcJo.-s, 

n"tes d<> d•esdo<bram ento ela> .~ua.; yaga~<, diante de s i na Ol'la da marNa. an,tes 

·Ciuc ~e expandam. dt· todo n salsuge1n, e ·OS 'Clestr·oç.os, i'mcn u,nd•icies e itJ11JJUre zas 

de tudo que o vl:·ar recE>b~ em Sl'tl bojo, no seu corno que no e forç.o co:nstante 

para r::e d '-"]JUrar delle ·». l\ão d irei: pois, j.ân1ais~ ao Congresso., o n1{'U rno<1o de 

,·cr de entiW, [Wr motivos ele cortez ia J)Cssool e da d·isct'Cç'ão ·poJ,itica que timbro 

"' " rnan·ter, para com os memb:· s do m eu paa·t:dQ ~11Csta Casa, c Cthj a <1 Cfcjção t e 
nho na mais a~.tn C()n ta. 

De qua•lqu.er mane il11, po t•ém, insisto em affi rmotr que o i!l!oustre relato r do 

).[.ini; lcrio da Cflust iça mcl'ecc apo io i\.0 beHo tra.balho •q•ue acaba de ap resentar a 

e .. ta Cttmaro e 'no conceito de seus coclcgas, abstra.h inelO-"'<' dell e essa critica in-
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justa, .ta lvez P·l'OP"Sitalmcn tc ce>n·stan•tP, .que faz do passado ,l a Faculclacl2 de ::\ie

<lic.ina, por i·ntuitu:o:; oum qu e não atino, cada. vez que ten1 en~ejo ele t::iC referir aos 

pt·ogrcsso.s que a ·le-i Hivacla Yia nos trouxe e que vem apenas so•bredou.rar, melhor-a r 

o que tlnhamoc; de tbom, nãQ ~c podendo r-elegar 1J&ra I.ugar excuso aqui'l:Io 'C!ll<' 

a Facu.Jdaclr tinha ele seu e ele v•~lúr, aquiHo por que e·~:.a se imp.u nha, <lescle s

tL'Jnpo5 em qu.e foi creada, •nn pe..: . .;;oa dos seus l})l'O'feB;:;orcs, c 1mestres, ca-da 1vez 

...tn::de:-; capaz ~!.; de ll l(·l'cCProol a -con fiança da Nação e a gratiJão dO IJOVO. (.lll t it'o 

!JC'ill.; m'lti·to Ue'm. () o1·aclo? · é V iV(I IIImlt e C'lttli1PI~ntC1vla_clo.) 

O Sr. F•erreira Braga (pl'!a onle>n, 1HL?'a cnaami>,hc,. a vo taçüo) diz que 

!Eg;l JiclO o .seu \'C•h) á emenda n. 1~. O'b~<leC'c a .inrtultos pro[unda·m·C'n tc di\·ersus 

J~~uelles em •que se 1ns])irou o il·!u.<trc ra-lator do or(;amrnto do Interior pat·a 

fund;u.,cn ta r o seu Yoto. 

oEntPr.dc o orad(JI' qu.e umrr n•fo·rm a de ens ino que subverteu os proprio.s al~

cérce.; {~a insbi'UCÇiào naciontl'l, P-ão cCilnpcwta etll Cndas que po~..:Ham n1inorar os seu.s 

f"·nc.<tissimos cff<i lo''. 

Embora mC>raliz".d m·a. a emenda do Sr. Erico Coelho não moclificarfi. a anar

C: 1iia, n deRO!'d0Cll. a confusão 61!11 Qll.€' a ·pavorOEíl l ei O?'OCMtioa ITI'C t·g:ulha a instru

c,;ão .c..e cunc1aria e- .s uperior. :\-e m os 1111alis soliclos elemento.; b tlsicos das .in.c:.:tl

lu ições ele ensino rP>'iStiram ·ao sopro do tu•fão r evC>!u·c.iomario de .0 <le .A!bril de 

l~ ··ll. ·~ão é por n1 ei't1 de sLmple.~ e me-ndas qu.c se conseguirá tornar m eno.-. S()ffi

l>ri<L a •per5JJCC.th··.t sitn·is bra, o qua<lro aff•l.:cti'\'O e tenebroso com que o Sr. ~1.i

rni lro oclo rn.te l'ior procurou demonstrar ao ,paiz, que exerce mel-hor as funcções 

l~·g·b·lRtiYas elo que p.odf'ria faze·l-o o Corug.res..:o Nacionnl. CJrUe, talvc·z, errada

t11L\nt.e. ·rtLcebeu do fe,g:s lado r constitu i·nte e· a o.rclua tur::fGl. 

O ora dor pr<"fet·e que a or;;anizac;:ã.o elo e n ~ino contti.c.tue como a d ecretou o 

f'r. :Vlin.i bro do 'Interior, ab~urdn 1 in.c.onr.;titucional , anarc.~üca C' fu.n~ta . 1...'\ssim. 

n1<1ls fn<:.i:rn ente e mais t\1pirlan1rnte e!r!a cah irá, ao peso de seu, .. extl'avagatr.tes db

P·lSi th\~Os, perm•itti-ndo que uma r,t·gan ização racinnnl do ens~no, que o :Poder {Lro_ 

g-,s· n-t ii'O ha ele ser força clo a decretar, 6e to·rne a au•rora de uma nova l):,a~e da 

vid;t in teJJeotua l clCt povo bras.i'll'iro. 

·"\~ ota, por e~:--e-..: motlrvo;;:, cvntra a e.mcnda do seu i Ilustre amigo Sl' . E ri co 

Ceoel·ho. 

Et n o que tinha a cl izc1·. 

ltejC' i tada a Nt11e:m'Cla n. 14. 

O Sr. O·ctavio Mangabeira 1 ( movimento de lltteuçüo ( •) :-Quando, 

SI'. rP r0f,ide nte, ao occupar, peht pttin1 eira :vez, a 'honra clc.s t<t tri btU.JHt, cr.gul unt 

bt·a;.l o sincero cl guerrn ao an.alpha.bctistno, J)LI·gna,·a p c~a o,Pra, C\'iden·~C'on cntc 

(•) Di. c-u r o proferido mt hora elo expedien•te. 
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hl-"nen1crita, do ~n<$ino •popular; hoje, invocando a attenção ela Camara e {lo Go

Ycrno, n1cximé, a elo s~u ecnincnte Secreta.rio, .na pasta <lo Inter'.ior . . . 

Ü ~l!. IFLOB IA.NXO DE BRIT'l'O : - :EJ1Ü11Cll t:Gsimo, 

.O Sii. ÜCTAYIO :.\IANGABEJRA- ... 1)ara o que se pas..;;a no clcn.nin·io àa nos

:-::::ts fscolas 11vre-;, trag·o a boa in ten~ão de pugmar, co In a me-s~tna sinceridade, pela 

oobra, :tatn.ben1 .roleva1ntc, do enr;ino ·s·uperior 110 •n1eu pajz. 

e\ão .foi, 1S1· . IPre.:;idente, sem m oti·Vo., que a exp1ica.SSC'm de 1nodo .c.aiba.l; não 

fo i, Sr. II'resillente, sem razão, que ·appareceu no Brasil, ha cerca ele duas déca

<la<, pouco tempo depois do advento da .fórma republicana, a iJnstiltHç.ão do ensino 

li ne. Pc>ndo á pa ''te as escolas mi·litarc.>, a.penas funccionü vam na IRe publica, em 

nome tla instrucção supei'ior, as faculdad es d e direito, de S .. 'Pa•ulo e do !Recife; 

n.s academias de m ed icina·, do •Rio de Janeiro e ca B.l\hia; as c.scolas d e engc.n•ha-· 

ri~ élestn Capitn·l c ele Ouro J?reto. ID;;tava, portanro, offic-ialmente, ·restricto: a 

T'~mau.buco c a !5. !Paulo, o ensino das aettra.;; jurid1ica.s; á IJ3ahia e ao iRio d e 

J a1•eiro, o el as sc-iencias tnedico-cirurgicas; á CatPitrui elo J)aiz, o da. engenharia ci

vil; (·, {1. a.nrtign. ln eh'OllO·le n1ineir·a , o ela en,gen{ha ria. {le nlinas. 

lE' cer.ro, Sr. rre: !dente~ 'qUe ia•m bcn1. 1on.ge os tempo.s <Mll inosos, cn'l que os 

n1o~oe; lbrasil<'iros, p.a·ra. terC'm a 1nstrucção •sUperior, se resigna:va•nl lá con·ti ngen

cia de afastar-se da patria quei'idac, 'batendo, como aves emi.grantcs, para os famo

sos ban~o.s rJc Cuimlbm. ·Dada, por·é·m, a diversidad e entre a <> ~pocas - a d a· ci 

vilização co1c·nia1 e a da civilizaÇão l'Cl)Ub:icana, .ter-se- ha ele vcrif·icarr .que, ntbo 

<.~ dispondo, no Brasi·l, s~não .das .;;6ls in sti tuições a . que me reporte i, ,p..u-a oc.~

tudo <h• Yarios ,profis;;ões e para os 20 Esstados ela Republica, e ntão ele algum~ 

!.~ r,rte se nwntinhn como •que un1 .typo <lc aristocracia acaclcn1ica, por üsso que, de 

()J"dinario, sómente aos preveni{]o.s de recur,sos era dada a fortuna de emi:gmr. 

núc, con1o a•r.t.e :":. em I,u.mo .do extra.ngeiro, n1n..:.::, ainda a~~sin1, de pontos bem d·is

rnntc•s dos no.;;.sos dil:.tta<los teeritorios, para aquellas cidad es, anele hou.vesse o 

cUlFO ela in.~:;trucç:ão su1per ior, no ,qua.l pretcndessctn ter n1atnicu•la. 

j,;m •uma tal conjunctu·ra, creio, S·r. 'Prc. iden·te, ·que , a m nos c1ue se d eixas

·~ <·m n() aba.n<l ono, não só ·as aspire~ões da moci dade, emJJCI111aila j·ustaancnte em 

que se amp1]iassr11n os n1 eios para a educação -elo seu espirito, maB, a-l~~n d isso, o:.: 

l •l~ae.<; do regimcn, qu e natura·~mente 1bradavomo ,pela effectiYidade da cultura, ln

tellec tu~l ou scicntiCica, de um povo que se p1·oclaanar:1. cmancitoaJo; a m enos (!U C 

.o,, Hroja,.sem para o olvido, h"mrunados no infortunlo elo mc~ano e ·~n.j-u.sto mallo

gro, ·~.;:;a,:: aRpit·ações ed•i.fican.tes e e.sscs ideacs pa.trioti cos ; - creio, .Sr. iPresi

<lr·~te, •que, na Yerdade, em tal con j u.ncbu.ea, o que se i•mpu•nha á escol ha dos Go

Yrrno, Ha um, en-tre os dous ca•mumhos que os ractos ll·h e.~ in.d icaYam : ou a 1nstaJ~ 

laç:ão ele acaclen1ias, Et'l1 out1·os pontos do paiz, que revelas:::em, .pcla.s circwmstan..~ 

cia<, a n.eces~idade das orteom<Js; ou a pe moissão aos !Estado;; O'U a a.ssociaçõc3 par

t i c:llar~s ,para crcarem jnstitutos co.ngcnNes ao.> ela União, e aos q•u.ae.s esta de

YI:sse confet·ir, SOib cleter~m~nnodas conJições, a ,gara.n•t ia <la rvalidade Jegal, para 

o.'S seus curso!=l, na t·a 03 seus ex.ame~, cn1 sunnna, pa·ra os seus a ctos escolares. 

A lll"imciJ·a Rnlução, não a quiz o 'G()vcrno 1Federa1, fl Ue ainda 'hoj e po~sue, 
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,. iutc e trcs annos ap6~ a i·undação t1a n epubl ica, exactatnente as tnesmas tFa

(~ti.klades, Ptn nun1ero t:e seis, que já a mon::trchia lhe ~trouxera, carrt-gada~ de fru 

et<•S c ele louros . 

Ü c' l<. HAPH ARL ]['JN HEIRO: - Muito bem. 

O o:Om . 0CTAV10 ::\L~XG.,RE inA : ~ M•ulto ~mbor.a Jh~ .ten:1a cab i<;o, n•l paytülha 

dv.-· cn-ea.r:gos q;.te a CL·LStituição delimitou , a a.ttribuiç.ão pa t·a ~p ro\·er sobre '"l 

i llf; l!'u·cção .superior no pa i·z, o facto •é ·ct ue mesm-o a.,s·ora, se tn e:m'bargo de lodos 

'"~ progTe sos, o que a l;niã·o cle.spcndc com os tra.baH1o3 claq ue lle ramo do ensino, 

•1e eu1o provim~nto se iin·c-~t·n nbi ra, não excede ta l vez a. un1 por cEnto da receita 

gcra.l de .seus úOfres. O!:a, Sr . ~P r c.,. identc : dcf!·c ientes, como, sctn dUI\'L~tl. o era•nl. 

a~ acadrnl'ias federat'.. ·t:tt~e se r e-duziam sempre ás n1e.;ma s, ao longo de var ias 

Pvorns, no decurso d~ ,.<1ri2s geraçõ es ; c, ele out.·o la tlo, não se ttbala.nçanclo o Go

Yt?rno á .fun{1ac;,:ão de nr,vv:-: institu to~, Jie:n Ltrun•do-se apenas ao cuidado ele npcrfei

ço2r O:S cxiJS tentC'.s, - não ha CQimo nfigar que, m e:~m1 o pondo d-e parte o an1or. pe 

lHs con,quiot as l iP crae..s: entre as qU'(tC'S cHa vinha incorporar- e. era ·r.ece ~sario 

rtLLe sur,gi s.se, po r ben1 c; a tnoci<lade brasill·e ira, a i nst·ituiç:ão elo en:-:ino livre . 

n~iera, ne~te p onto: accE-~ tua r : o ;pla·no, ex-e:cutado na Rcpublic~l. c-: e haxi-::t 

)ft ronnu lado 1nas le is do yelho r~g im en. ExaminnnJo -se ús a.c tos de l~ua )faje~

taclc o Jm pt?raclor, cot·re"spon..1€-lntets ao an•no .d.c 187 9, e ncon:traan - sP, no art . 21 <l') 

<~t·cre to e<Mb on . 7.24í, ele 19 Je AJbrll, referendado Pelo então )1ini;tro l:' ·r. Cnr

h's Leoncio ele Cawa1ho, e em virtude elo q ua-l ~e reformaYam ao er.sino pr!anario 

c secunJar•io no municipio da Cõr tc e o super ior em todo o ImpErion, a .• J isposl

<;õt•s que passo a ler, •Ú p~1g in-2. ~106 do \'Olu·me n. II, dos a~tos do Go\'ernt> Inl -

1)\,;'r!al no anno a- que ti\·e e-nc:;ej <-' de a1,~illdir : 

«Art . 21. E' pcrmitt irla a associação de 1Jat ticulares p.a.ra <1 fun

dação el e quah,uer curso ofrfici;ll ele <"D:s in o s uperior . O Go1·erno não iiL 

ter virá na ot·gan ização de~ sn . ...; a~sociaçõcs . 

§ l. 0 ... A's in:stitu1ições deste gen·ero que, .funcciona n<lo I'L"guiannen te 

por c~paço le ~ete anmos conscéut ivos, provarcn1 que pelo menos 40 de 

seus al•um nos dbtivera m o .g- rio do curso officia·l correspondente, poucrft 

o Govem o concecl~r o tiohll-o ele rFt1culdacle 'Ltvre, com to·Jus os prii'Lie

g ios c garantias d~ que sg-o zar a lFacul:rade ou esCC·la ófC ial. E>~ta con .. 

cessão ficará d<'PcnJen·te cc approvação elo tPocler Legio;lativn. 

2. o As oF;1CU!clacles Livres terão o cl·ireito ele con{erit• ao. eus 

A1umnos os gt'áos .3.caden1.ic.os que concedem ã.s escolas ou FilCt.Llda·les ·~o 

rE~tado, uoma Yez que elle.s tcr. •'•a m o•btido as appro1·ações exigidas pelo~ 

esta tu tos desta·3 J)[l ra a collação elos me mos g rão . 

~ 3 ." .São extt•ns ivo.s ás IFaculdacles L>vres as üi~po.<içõe.; c'o (lrtigo 

antecedente, §§ 1°. 2o, 3°, ~ o e 5\1 , Os -e xarn e.-5 nas 1UCElllHlS ~T'acullades 

serão fei tos de conformidad e com as •le is, "decre-tos e instrucções que rc.

rgu.larem os elas -Ftlcttlda cl es ol'flciacs e valerão ·pnra a matricula nos 

curse.:; des tati . O Guv•:-.rno nounoorá a.ll;nualln:-nte com.a.1li·sn.rios que assis 

tam a ee:ses exnmC's e infonn in ::;o.bre sua regularidtld•_' , 
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Os ~ § ~·' . 5°, 6° c i • detPrminam sobre m u ltas, de 500$ a 1 :0 00$000, 

suspensão <.1~1 iFacnlcladc, por d nus a n nos ou• prazo in.Jefin ido, o u, •fi na.l 

mcnle. caL.:~'clção Uo titu!o, co·m ap.prow1ção do Co;, :gr~~...:: , n.as di.f fc r en

tes l!r,pr .. thC':'·E'-=i 001 que se c1·-:..Stl'es[>'.?itlren1 -.nais as normar; uu a pre;:;cripçõe.':i 

estabt"leeida~ na .lei.» 

Xã c r-:<'i, Sr. rrc~-:.·idE>i1te, r;e •n1a engano, attrhbu lndo, sobretudo, ao lacto dt.tS 

oxigene1as ·que o G11vcrno jtnpunhn, par<t que pudesse gar a•ntii-a::;, a circun1stan,cin 

de u~ ão ha;v{!renl medrado, con1o efrfec1:ivamcnte õflão tt:ncdraram, á .. ~omQra das il.d:-; 

uh'l:w.rchicas, a~ Faculodade.s ou as esc01Jas lil\Tl'IS. O funccion::(nento re.gular, du 

•·nn te .<ete <111110' in~ntêrl'll.ptos, e a prova de. que pelo mcno' iiJ <le seus alu-rr.nus 

hu \·iat11 já consl'gui-do a forrna tura ou o ,gT\.í..o do r;UI\'50 oCfic io.ll co rresp0101denrte fo -

11?.n;, na verlade, cnnd·içõc.s dii'Iic~is <le preenche r pa r a a conqu'st<t <lo t i t-u lo, cuja 

eonc .. ~·Fão me:..1no assin1, não obt'·Lga:torin ao 'Exccwt ivo, depenclin, ele outra parte, 

U.J voto do Cnn.!.!n•s.so. 

ParEce f6r:t clp cluvida que a idéa esta1·a lançada . Era precizo, POI"ém, que 

~c li1c p1 omn\"L•..: . ..:e a excc·ução, porque, ao depo i~, coan as ex·p~·t"il.!ncias de. pratica, 

-•c ·lhe propüriHm o; çorrectivos. De facto, ~<;r .. Pnsidc.nte: i:•stit ui d1!- a tnepu

b'ica, as..:cm CC>'nl}Jl'Cl:lendeu o grande. esp i rito ele rBen j amln Cr)I1S:·h.1nt . Aqu•i , ll CS~ê 

\'(•lume (nw.< tnmâo) CJC>e ê um do.s qua c~anpenà'um o;; a c to,; Jo· IGov•?rno Pro

v!.<o rio, de l·S~l. ~-e inol.ue!ll, >no regul'!lmento que .bctixou com ·• dPcreto n. 1.232 Ir, 

de 2 de J .u neiro. n~ disposições qrue vou Jcr, nas quacs se moditi ca, ccn certos POD.

~os , o cilada decre to imperial: 

« .-\ rt. '2 U. .-\os esta.bcleciomcn tos part icu.lar ea, rt11e runccionarcm r e. 

guola rmpnü•, poderá o C: o vemo, com aucl ienc ia do Cun,;elho de I nstru

cção Su;wl'im·, conceder o titulo ele Facu lJacle Li•vre , com todos os prh·i_ 

l eg-ios e g\1rantias de Que .gozarern as F,lculdades .fe,.lera€'t:l. A.s Faculda

<ics !in·es terão o õireito -de conferü· aos seus g.lrumnos os gráos acadculi

l"O~ que c•rncecl3ln a.s I.Facu.Idacl~ fe~..leracs, uma ve-z qu,~ cH-oo tenhaUl1 oll

tido :v ;l!JPl'OI':1ÇÕP6 exigidas p elos esta tu tos àeo'tas pam a cO<l'lação dos 

n1csmos g ráns . 

. \1·t. i~l. O~ e~wmes das Vaculda<les Livres s~:·ão feitos <le con. 

fot'nli ~a~1c com as lei:;;, <l.ecretos e inst t·ucçõcs que re~ulare-m os clFts Fa.

ruldad es fe<lcn1es e valerão para a matr icul;t nos cur.,o5 ,!estas· . O •Cvn

r.:.ell1o dl' Tn:::tt·u.cção , 'wpePior non1ca1'á amn,ua'JJnente CLn: r:nirsarios que as

si!=\ta 1r1 a P.;;:~e • .:; exan1 s e informem s01bre sua regularitl:tde . 

. \rt. i~~. Em cada Facu·l<ladc Livre se ensina•·ã,, pelo menos as 
matel'ia·3 que c.lnstituircom o progran:ana da Faculd<t<l •' fe 1errul. Caca Fa

eulclatlc u.,·re terá "'•ua congregação de lentes com a;; nllribuiçõcs clad :!S 

pe-Jo r-e:1 rf\gimento. 

o~ Art< . 42!, 425 c 4.26 reproduzem, mal;; ou men••', as disposições 

ela J'l'i do Jmpcl'io, com rel<tção a multas, susp()nsõ·~i; ou cassação ele di. 

reitoo '" Facnlda,les que desattentlercm á legis:ação re,<pc~ tiva. » 
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tFui isto ~-.. o Go\·erno 'Pro·vH(}rio. Q unnclo no a nno seg uinrte, rttn pleno reg-i

men con.,titucional, o :Marechal ,F.loria~noo , ténclo ~ntão por ~litJ.istro -da J u~tiç,t 

o Sr. >Fernando Looo, fe-.< a r e.fonma ·do ensi no, a q·ue csk'l\'a a utorizado p elo d e

creto n. 1· . 340, de 6 da .Fevcrciro -d e 1 891, e :pelo art. 3•, § 3•, orçame•nto -da des

pcza, rle 30 d e Dczem•bro do m esmo a.nno, reproduzio, no art . .. 'll·1, capitu:{) epi

grapha do - Facu•lclodcs c ·Escolas .Jiivrrs - elo decreto n. 1.1 59, de 3 de Dt'-

7.embro de .•1S92, approvad·o com .r estricç<Õ <s pelo Co.nrgresso, CX - li i do -d ec reto legis

i,.;pti\'0 n. ~30•, ele 7 d.e 'D e zcnl,bro .ele 1S:J•4, - reproJuz.io, cHg·o ou., s a liv o- li.gciran 

rr:odri{icações, por a.ssi!11 d i z{~r de redacção, precizamente a.quel·las tn€smas f or•mLI

Ju.s -ás •qua e.s s ·e li·g·ara u1n n.o-me que v·in.:la g"~}.Ol'i03o da ca~n.pan:la peh\.s Lnotitui 

çõe. 1 ri llll1ldJJl.a'l1 tes . 

roi,:; bcnJ, 'S r. Pr-es idente, sob a vigencia da 'l-ei el e \B e.njaP..lin Constant, fun

{.l aranl -.~:,e na tR\ ... P'Uib llica cliversaLI)· acadt'mias, ou dot:; E::;tado "', o.u <le associações 

particu·l:t res, entre a.s quaes a~~g.tllnas J1a que, thoje cor0ad,as de s er

viços 'á causa ela instrucção pu.b1ica 1 fazccn a g·Ior i·a lcgit!o1a -elo in•3 tituto liberal 

que 1 eprcs!'n'lam. (!lh<Uo bem). O setw iço, desde <>n lão, do en.,ino su·perior, ficou 

e l'identEmente di~ trilnvldo em -daus ramos - o c"üs F acu ld'ades fcderaes e o das es

colas ;livres - ~u.11•ho.s mais ou tn e nos acls.tri c~ ·os ·á a·u.toridacle ocent ra'l da Uniã.o 

'I'a\l:;:gara•m-sc oito àn1nos. A' .re.fo-rma elo c n<S ino, · de 189,2, .fei ta n o Governo 

Fl ori a~to , ·:\IJli·n.is tro Fernanc1o .Loibo, seguio- se <l de 1901 , ,prc.s ici encia Campo- 1.3atl<>s, 

2\Iin·istro IE'pitacio \Pessoa. Ai.ndo. ·Por disposição orçaorn en•ta·rJ.a, n . . Il, § 3o, da lei 

n . 7·1 6, de 29 de Dez<m!bro de 1•9 0•0·, foi autor iz.ado o GoH~rn·o «a rever o co dig o 

que lhaixou com o cl e·cr eto n•. 11.1•5.9, de 3 de 'D <zembro •d.e 1S92, fazel-o compre•he.n

cler a ;; di~posições commun s a todos oQS cs ta~bel ec i.m entos d e ensin·o superior e s e •. 

cundnt'iJ, e rever ao mesn1o ten1po os regula·mentos especiae...:;, restringindb-os ao 

<! '-' C f õr JJecunlia t· aos jnstitutoo r espectivw», poclencloQ fazer as al.terações que en

ten,jesse n.e•cei'sa rias pat·a os interessrs do ens in o . iFirmadoo nessa ruu.toriz.ação le

g;..;la tilva, expeclio-se, a 1 de Ja.uei·ro· de 1901, .SCllb o n. 3 . 8910 , o decreto que veio 

ac( ~r~pa·nh•a'Clo p~Jo que de então se c-haan ou o - Cod i.go do !Ensin•o - en'\ cu•jo 

<1rt. 361, so.b o ·titulo d~ - :rnstit·uições ele ensino supuior e secundaria, .r unda 

C: as pc~1us Estndos ou por l)articu.lares - se atTI'l)l•iarnm a.s exi,gcncias .da .Joe i iB a·n

jamin Consta n.t, prescrevendo-se a.J•ém de varias ou·tr.as, cvmo condições cs en

daes pnra o recnnh ec-itn1en.to . das eRcoh.1s, o .patrimonio de 50 contos ; a frequrr.

cifl. mini ma d e 60 altt.tnn·o~. ·pe·lo m enos , o espaço d e -dous annos; c a fisca.Jização 

penwoan·cntc, deYenclo, n0stc caso, as ·F acu lclaclc.s entmr para 0 The sou ro :o-racional 

con1 a~ quotas rt?spectivas . 

•De 19 01 a 19'10 não houve refo rma no ensin o. Temos, portanto, em r esumo, 

']ne, de •18·91 a 1910, fl.O lon.go deste pcriodo ele ~erca de 20 ''""'o.s de vida rC\p U

blic2nü, o>bedecet'>lm as escolas livres á<S normas de. dous regimcns: de 189'1 a 

; f• O O, o do decreto ele Ben,jamin Gonstant, conf>irma.Jo na reforma d e 1892; c. de 

:901 a 191(}, o do Cod igo elo Ensino , esta•be kciclo com <l ref0rcna de 1901. Fci:a , 

pot·~,rn, lflJO anno proxi.m-o pa:.::sado, etn 1911, a 1101\·a reforma 1..10 ensino, que se o c~1 a 

vigoranão. - ei.5 - nos agora chr.gados ~o ponto prin.cipal: -qunl vcrn a. ser o rcg i

nten l)IJr que se regutlam actua:mentc as Fclcu1da.1es Livre::; do paiz? 
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O caso, Sr. Pres idente, pertence bem ao numero daquc-lle., que convém discutir 

e e!Llc!da.r. 

, •, :wtorização ~eg i sla tiva, por cf.re:to da qual se executou a r cfon11a do en. 

:sino CtTI Yigor, CO!T!('ç:a n.estes termos: C1!Fica O Pocle1• ~xecuti\·v íltLtonzado U re

((JI'tllal' a in.st ru c:ção, .s:upcriur e S<'cur:d·aria, n1n nticla ~l Bla Un ião . . . » .\..o passo 

que a autori z-a ção para a rC'Jorma -c1c 1•8 9·2 be rcler:a, pos iti\'MllCnte . á· ldnsHtui

çõrs de instnJCção, c~cpe ndentes do :.vii ni ter ia lla. I ns trucção Publica": ao passu 

que a au toriza ção para a r~[o rrr.ü el e 1901 abra n:gia·, nos se q ~ ter•tno.s , a. «todos 

os e.s ta bele-cjn"lentoti de ens ino eupcrior e secun..la rio )) ; - a autorizaç;ão para a 

reforma d e 1•9 11 a!!u cl e, textualmente, a. «in ·trucçJo, superior e secundaria, man

ticla JJC' /(j. Unieio,,. Por ont ro Indo: ao passo que, na reforma de 1 92, ao passo 

CJL c, na -!·efortn~l de l :lOl, se con-=agrava un1 c·J,pi tu_.l o para a Iegis·lação espec ia ~ 

das ,l~~a c: u Uad&:; Li\·res, ~não ha agora, en~trctanto, dos l...JO artigos da re.fonma ele 

1[111, 'll1111 .só em que se al ~·u.d a propriamente aos in.,titutos a que me refiro. 

O I.Sn. IFL<liRLIX:<o OE Bnn'To : - -Era perfeitamente desncccs~a rio . I'e>is se at~ 

no . .; i.nstitu.tos offieiacs se daYa autonom!a? . .. 

O Sr.. OCTAno :.VIANCADElRA: - Accmpa nlle -me o nobre D ·.puta elo no meu 

•·ac i<ocin io o estou certo qu e lm de 1·er que é improcedente o seu apurte . 

O ISR . GuMERClxno .RIBAS : - ·rõclc ser que Y. E·x. n o~ co1n. vença . 

O 1SR. OCTAVIO )1:ANGABElRA : - A o n1 enos, discutirem os a 1111a·tcria que, co•nH" 

àhH~-c c repito, n ecC'ss ita el e f;;er escla recicln. 

Pnrece, effecti\·am~nte, qu.e, se a autorização IegislatiYa ,c;:e l!1nitou, cOtllO rd 

mo~, l ara, prec.lza f' taxartivan1ente, á lnstrucção ;SUperior nH(IIticlet pela, Uniclo.J ,por 

.>cu tlwno o Po ler Executi1·o, agindo dentro elas orbitas que lhe circumscrenraan 

o n1ovi·mentos, ;r.âo ca.g itou, n-a refoPma, senão elos institutos que mantoé:tn. si

lencianó.o J)Ol' a·lJ . ..;o!uto .,o•bre as aca'Cl.CiniaB dos -E~tados 0~1 das aStSOCinç;ões l~tlr

ticular~s. 

O SI~. ::\TAB!'CO :;E: .GOl:vftA : - !Foi exadnmen.te o CJlle se fez . 

O ISR. OCTAYIO :.\1ANGABE.IRA : - Então ve-jamos o que é que Ja!;ta. fa7,er. 

IE' \·crclüde, 3r . PrcsiLlc:nle, que a drnominada_ L ei Organ ica, oriunda do Cc

ereto n. 8 . 65'9, de 5 ele .-\.'b riJ de 1·911, d'ispõe,. no art. 1•, que "a ims.t r ucção u. 

perior e a fundamc"tal, d!ffu n licla~ pc:os inst itutos creaclu.< pela União, não go. 

zr,rãc• ele privtleg-iu ele quai•1Uer espcc:e,. :.\Ias, o que é ,·enlacl~ tambcnn é q•u.e até 

iloje não se tem firmado, como é razoavel que o seio. ele modo categorico e for . 

mal, a intrrpretaçãu, iiqu idn cxacla, sob t1 qua.J cle1·c entender-se a.queHe clis

JH ~ ltivo. As p1·opri11s .autori·1ades con1pet('lntes, o::. pro,prios orgãos o(ficiaes, {le 

(ll·Iihcraç,:ão ou ~.~-e con~.::u1t.a, YllCiJtlatn , Be não divcrgen1, na comprehensão de.gta 

r< !·m ula. E' e:1s.sin) que, por cxe.anp1o, E·mquanto se dizetn extincto.s <<os prL\'ile

;:1 ~ c;e (Jllalque!' e>pc·c iell. a collgJ·egação da Escola 'Polytechni ca do Rio de Ja

n<~rc. que ê un1a elas acaclcn1ias redcn1es, rcsol\·e pU~)licamente só aceitar os cer

tifi cados de exnmes d e certas e dete:·m inadas Faculdades, excluindo mesmo al

g'1.lllnas !Que, eq_uip'3.n1.c"!as u rcco.nthec idll::; na Yige-ncia rlas •le is an.te-rlores, tên1. 

c•,m,o é f6ra de duvida, di reitos adquiridos . . para a YaliJade ·clOti seus ~urso.<, pe

n.tntl• a. a•u.tori 1ade ela l~nião. 
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l:)l Sn. DEPUTADO: -.:'-<;Lo ha qucon tome fé . .. 

O Sn . .OCT~\\"10 ,)JANG_-\BE IHA : '~ão 'é só ir:ato, porém. Er5C()\ls J1ouve que, 

.a!lte a nboli<;;ão do.o:; privi l-eg·io.s c sen1 o 1m enor abo5taculo da. parte do Governo iFc 

<le:·al, v.uc até 1'1cs p0r!llittia prom ptamente o !evantam ento das quGta., por:Yen

tu ra jt'ccoll!lid<:tS no T heso·uro, dispen~aram-J os St'US (•ir.;caCl .. . En•tt·etanto, o •Sr . !Pr~

.sidE<~te do Con>elhn rl,• •En >ino, em r espo-ta a um o[fi c io originaria >de u-ma das 

ncssar; acndeJni ar-; ·l i'.T0S, lhe cc n1munica o scg~uin.tc, a 27 JE:' Seteanbro ru.a·lmo : 

liQuan tr. á f:scali za ~ão, 1)\lrcccu ao mes mo Cons e1M1o, <'llTI se~ão <I-e L-\~gus1o findo, 

que, se tl tFaculdarle" Lin·cs desej am gã ranbir aos ~eu~-; a·1Utn1'110f::~ srJ1f-itO.S ao Co

di.go dO g.n.;;in·o, OS d irPit•lS QUC da h i lhes ad•vêm. de\·e;n !11an ter a l]sC~l. liZO~àO 

.an t ~ riOl'Ji. 

O 1SR. ,P IRBS DE C'AnvAJ-HO : ComprC~:len•da-se i~to ... 

o ~~~ . OCT AVTO '.M: .\~GABEJRA: Fi.nalm(llntc, por-que tal\'ez não ..;Jo.ssam a .c re-

ditar 'fl llt: ~.:;. te.ia llCk:i intuitos d a refon:na considera r con1oo igru.:1ln1 en te vuHdos, ]Jnl'a 

<>3 effcitoil da l<>i, to ·ln.g a' ca1·tas, todos os tit ul os ou todo· o-s ccrti fica,rlo~, é1uaes

q:..1er .qee sejam as suar; proceden·cias , t emos visto o :V[,in.lstro Cl'l IV·i<tção, o Dirc .. 

dor •Geral da l::iaude Publica e creio que o P I-e5i dente de um dos nMsos tribu

nacs •jtuliciarios r~ci·upuliza r 0- m fl'arn,catnente rn o reconhecirm en-to .de à i p.lotnar;-; ~Ut! 

ll1es pFtre-ceram suspP i.to • ..:, p-elas odtgcns de que proman.-M .. am . 

O l"R . GU)H~RCT:<Dn UmAs : - E' uma iilegaLidad~ . 

O ~'R. 'FL•PHAET. ,PINHETRO: - E' o exemplo ,Je iPhiladeJp;,ia . 

O •SH . JOSÉ BO>~ II'''"~lO:- T udo es~â fó i'a, da lei, a cr.m eçar p ela refo r ma. 

10 SR . OC:DAVIO :\f.\"G.~BEJnA : - o honrado s.r. ,:\1inistro da J·us:i.,;a, em nome 

~le ·U ll~íl convic~ão -muito si!lCCnl , ftnrna no seu r cle tor1o a liberdade pro·fi.-::siona-1, 

cc ,,~iderando-a .iá prt•cei tuada pela C'om'Stitu içao da IRepu.bUca . 

O 1SR . GIC't>:r.c-r:<oo .Y't!BAS : - A,Ji'âs ibriihantcmente. 

O ~~R . OcTA\"~JO :.\'1AX0ABF.JRA : - .Ma s, qu"C knpol'ta . . 

·vozEs DA BA?\C.-\OA R10 - GHANDENSE :- Xã o é O ~1'. ~Iinistro da Jur-:tiça; é a 

Con~titu.lção Felcra •. (~l pa,-te".) 

O IS.R . OCTAVJo t:VI A:<GABE IRA: - :VIas, fi'UC importa, St·, Presiclcn.le, que o 

llnnJl.Hlo S r. )1inistro da Jus ::.iça, 'êln .no!ln c de Uln.:;'l con,,·icção n1uito sincera, finme 

no eu rc:atorio, e aliá.<, 'brilhantemente, <:omo pondera o no-bre Depn•lado, a li 

be: dadr pro~issional , com,ideran-clo-a j'â preceitua<kt pe:a Con<tituição .la iRepu

b~ ica'! Que :rnporta, se agorü n1 esm o, ha repartiçõcd feclcrn.~s o.JUe balxam cir

<e-~ares detc:·n, tnrn1Clo .ao.;; seus funcciona.I'ios Que exercem funcções tec(lnicns, o 

1·cg'stro dos d iplnna', !;ob pena oc perda d os cargos? ! 

O .SR . OSORIO : - São i rregu•la t•h1ades que de1·em des,lpparecer . 

O 1SR. OcT.\Vto :\1A;o.~r:ABF. I RA: - Que impo,rta, se o Supremo T ri'butn,ll, que é 

11 1n>le •·tHet e mais alto de n' >ssa :\1a.gna Carta, npregôa, em accórclãos re]Jetidos, a 

in~:etencia de.<sa l ibC'r>iade . dentro <lo nosso re" i-m<n?! (Jiuitp bem. APOiado.~. 

:;,'\Tão <,r,oiacl o.q.) 

1C 'SR . P1 REs ;:>E ('.u"'AJ,HO : - E a Camara e o ,Scnatlo Federae.s ,,c tê-111 ma

tiifeê to-do do ll1f\c:n1o tnolln. 
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O L'' ~. GUMERCINDO H IDAS: - O tribun,,.J ,pronunc ia-se co ntra a Con ti tu i-

ÇilO. 

O ·5n . . PIRES o.F_; CAHVALRO: - IE a q ucn1, emtão, con1pete i nte rpreta~·-a ? 

O SR . GU).lJ.iRCJNoo J1JBAS: 01111>. ·te inte rpr(\tal -a, mo.::; 'Jlào derogaL:t. 

(J:la oul t os apart es . Soam os tympanos .) 

O SR. PRES!DE::-<TE : - L e<mbc-o ao nobr(' l)epu.tado q ue está quasi " tormi

~:ar .. c a ho t·a de;tinaua ao expeiliente. 

O ISH. OCTAVJO :.\1ANGABF:IP.A: - A liberdade profJs,; Jon<I I, CC>lllPJ'ehcn d'da com o 

u :iberd>ltle que o' profissi o'lac,; devem ter para o exercício ·l•i•berrimo d as profi<

sêe-s e·tn que se habi1!Hal·aaJI, cs a, Sr .. :Presidente, toja~':i a.:; le is 1=s ta-cl uaes a con

'"'P'II Ill . (Apoiailos . Aporte>). :.\1as a •Hberdadc profi~:iiont>tl, comprehcndida comr 

:1 libe~· d:n.dc que ten1 ·qualquer in}i v·iduo, JJU ra qua1! quer 1n·oCis~ão, c~a, S·r. Presi

tTcntc, s<· esbá nas leis elo INo Grande elo S.ul. Somos legisladores do !Bt·a.,il r 

(npoittclns) c, f:e, <l os 20 Estaclos do Bra~il , a.penos un1 .aceila c:.-sa cl ou•tri·na, que-

03 outro:; não co.nsagran11:11, se-não até repelilinuu -de suos PI'OdH'ias ConS'tituiçõe'!!i~ 

c:·~sa doutrina, sc-nhorrs. 'n ão Ll'evc preponderar nas nos.-.3s lc.!s! (A7Joia.clo 1:1 . Jl p a?·

tcs.) 

O SR . •PEDHO MoArYR: .- A lillberelade profiss i onal. tal• qua•J a e.n t cndeom .. . 

( Troca?t1--'e apcwt es, en /T r os S>·s. P ecl?·o Jlfoa cy,· e Gtune>·oi'llcl.o R i bas .). 

O SH. OCTAVJO :.\•I AKGABEIRA : - Não tenho. 1St·. Presidente, o C\eSpi r ito <le 

R;-n;.g<>gc>>. o que alludio, ne la Casa, o erudito Sr. Et·i co Coel ho, e que ha poucos 

<iia6 foi .gJc ,zado pe:o Jont'<l elo Comnte>·cio, em um dos ,;eus .brilh run•tes ecl i toriaes 

u .. ' ~ua eàição da tarde . ..... in to m ebtno rtl'll!_lellCb\.;;; f.aToraYe is aos n1olcloes .allc~rnàl'•3. 

com.: efll :gera·I ás dou tri•nt.!S que firunen1 a li berda de 11c1 instru cção. (Porém, co·nlet 

a 'Jiberclatle do comm0r0io, com o a !Uberda..le do yoto c mesmo a t-é como essa que: 

é: a !11ll i6 .g'€ncro.;;fl e brill:1ante Jc todas a· li.bcrdade~ - çomo a •Hberda·dc d t1. pa

:aYrr~ (1nuito bem!) são tlc al·gu!ma sorte rPgula clas p0!a soibcrnn·ia .el a iei, qu l' r tl 

que o eja i gualmente a Hberdacle do cnshno. 

O ,sn . Pm0s DE CARY'l.IIO: - E onde já se ,-io Hbercladc sem flii mites? E' a 

o.narchia . .. 

O !::'R . OCTAVJO :.\1.\ XGABEt RA : - Devo, oHás. confcs~.ar. :\Tão vej o mais a 

que.;tão no campo elos principio;. Encontro-a já na plenitude elos Iacto.s: c ha 

dip:cmns (]uc são recusa.h~ . é preci Z<J qu.e se dign quaes sã<> aqucHes q ue o nãc> 

poc1em s.~r (apoiacLos), al'im de IC]Uie se não deixe para o anbitri o de q.ucm quet· 

qu~ ~e.in . ."'Pnão ~:tos •tl'rmo~ preci-zos e tc•nm•inant€'1.' da lei, a attri.buição parél ju L 

;.rar Stl'bi'C a legit'OJJ iclade dos diploo1as, o qu{' pod erá <lar margem ás incron(!.ruen

cios c 

o 
iQ 

o 
lO 

aos 

SR . 

L.~J{. 

tSH . 

!SR . 

a.busos . 

JPIREs DE <OARV"\LHO: - Pet'feitamrnte. 

OSORJO: - .Tão a,n diplomas rrecusaclfl..; . 

IPmEs FE.RUF.TRA: - Oh! Corno não? (7'roc:cJJn- .<~ outro,. apw·teo•.) 

OCJTAVJO :VlANG \BEfRA: - Pom fallar mais cla r o : a.<s im co mo cxistr11: 

no rma s 1Jara o mmo d a i nstrucção "upcrior mantida pel>il Uniã.o, é m1ece•sar io Cill<' 

flS haja, seGll ecubargo clae-; pri-m eiras, como se fo:-:~ [1!111 linhatS parall C'las para o rn

n o ela instrucção superiot· mantida pelos Estado; ou pe·las as~oci ações P•trtieula-
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1~~ (ctlJoiado."r) : e, en·tão, ban·eira.s erguidas ao nlerca.ntifi .... mo Uo cn,Sino, abolidos ou 

nãt o~ privi:egios pa ra as acad mias fcdcraes, - a propr~tl •mooida ~.le brasileir:.t 

saiba <'omo dC',·a <lirig·ir-se, para que as cartas, ou docu memtos idcn·ti cor-:, que por

\'('JJltltra obtenha. não 1JOssan1 ser in'Cj'uinaJos ele nu110ti c•u. de i11~egibimos por qual

Qiler 01·gão de qualquer dos ran1os t em .que se di vi le o 1pocler publ!i'Co . ( JluitiJ 

bem.) 

Dah i, .Sr. Pre. i clen~e, a razão de ser de.stc .projecto, que You enviar á :VIesa, 

c que, <'lnon -(ldo ou il.bstHuiclo ao longo do debate, traz pelo menos o meri-to 

tl6 SClTir-no · de !ba ... ..: c para o estudo que vC'nthamo.:; actt.so a faze.t·, no intuito dp 

acaute-lar, co-m os granclrs ·interesse~ da intStrucção, o futuro dos moços que se 

a~j,r.)tam na ·jornadn dos ·b!lncos· acnclcm ico:;. 

Xão ces.-;o de procl:unar: sou pelo ~nsino :l ivre . D1as, por is!;O m <'l' oll o que. 

o $CU, <temo, ISr . •Pr~s·idcnte . pe:a sorte das verdadeiras in;titu.ições do ensuno l ine 

re c<J.Las forem :lançadHs a o eonvivio das explo:·ações de toda orcl•e m, em .uma pro

miscuidade de~t:1oneti ta com e~sa industria de carta':'\ e <liplotnas, em qu-e se .fazem 

clc1ltores a •rroco do Yil metal; c a circumsta.ncia de representar nesta. asa o 

grande Estado do nort' ele que t eomho a .fortuna ele ser filho, faz com que em mim 

,;r a vigore o ar,lor cem que aqui prC>pUgn{) ·pela defesa da mC>ralidade dos institu

tos a que m e vou referindo. ~<l \Bafi1oa, ao lado d'a Faculdrude de Medicina, glo

~:osa e venera ,-~I . no s~io ele cudoo am>bi•to vivem as tradições de uma ex istencia 

que .ya i por mais de ·un1 seculo, ha duas academias deste gcnero - a E-scola. P \1-

I,-techn ica. e a Faculdade Livre de D i•reito - instibuições •benemer,itas ond·e, não s(l 

<\ mocic1adc ba hi a·na, ma a cbe todo o noTte do Brasil, •Emi.gTan.do ·de seus lares á 

l>\1~;ca· da ·i•nstrucção superior, vai encontrar o a.gasalho, que ali<ts o /Ck>verno lhe 

não deu, - centros ele inteHLg·en.cia '! de cuHu•ra que são como dous J'achos rad•io

sos corn q11e a terra •bruh iana se i1lum.ine, para. ga.tldio ele suas ti-ad ições de berço. 

que fo! ou tr' ora. ela ci.vilização naciona•l. (.Appla1tBos ckt banoacla bahiana.) 

Sr . Presi ·lente e ISrs . . Deputados. as casas da instrucção su~lerior devem fi

car mLlito longe, tão lange qua,nto possLvel , elo pantanos da fraude, erguidas numa 

tal situação. q•u.c· não ven•haan a ser ;n.vaclidas p los em .. "lHros clta immoralidacle 

((f1J1J 7mtSos c apcl?' l cs) . C\ão nos esqueçamos do s egu•inte: alli, nas a cademias, é 

que se .fa e <'ITI grande parte o caracter; ê que se ro!Justocem os idoaes; é que ~e 

:tl'menta o civi~•no (?nt~ito be11d) ; é que se prei:>.'l.ra e cliscipHnn o e;;p irito dos 

moço;;, que ~crão amarlhã os J1omems pulb.Jicos e os homens de Gover.no. •( Apoia

dos e apm·te.9 . ) 

•:\'arra ,,.n elos orgãos mais lidos d.a impren<>a 'Vespertilla d'esta . cidade que 

o ,porteiro el e eu e~cr i ptorio O'bteve um d.i.plamn de medico meclian.te o pagamento 

ele •l0$0100. (Trocam-se muUos apm·tes.) 

o sr~. rar:-.rr.:u 'YL-ICHACJO : - Por esse preço o nOSS{) paiz mui to .b reve será dos 

doutores e ''o;; cor oneis da Guarda ~aciona! . 

o SR. PRESIDENTE : - A;ttenção! \Peço aos n01bres iDeputad oo que não i•n 

tcrr(}mpam o orador . J 1á está fl1nda a h ora destinada. ao expedlen·te . 

o ,SI!. QCTAYIO :\'[ANGABEmA: - I·ns i~o, Sr. Presidente, " com mais !orça, n~ 

pala.vras qu t' ~-in h a emmt'ianclo. Xarra t:m dos orgãos mais lidos d'o. imprensa ves-
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~ 1 ô rlina que o purtei:·o de sctt escrilptot··io olbtcvc u111a cal'.a le medico mediante o 

p~gamento de 60$000. Es~e c outros f;tctos nos affirmom <JU<', r m ;n•ome ela Uber

Ga·d ~'. nRsce utn gPn<:.) r o n.ovo el e c .cnn1crc io, q ue não esbá, nem pódc estar nas arS-

1 lr·HÇÕES da t·cforma. 

Siti€anol-o, \Sr. Pres·iclcn·tc ! i3itietno:·-O , Srs. Dep·uta.do.:, com os presat' vativos 

dn 1Pi, dN•m d·a que, pcnetrnndu nds :Lns~tLtuiç:ões -da moc.:d:td·e, que iornm o be.rço 

q~ter\do d as ilhJsõc.s d e ·nossa j u·ventucle, para profan.al-as c ortencl cl - as com o 

mcrcad·o e com a feira dos tit•LLlos, eJ.le não consiga· procl1amar, pe!a bam.Goc.ho.ta ela 

dc.·wrden1 ou pela jgnrrninia dOe.; esca11da.!l.o-s, isso que seria uru d cscrulafbro, porque 

seria a .ruimn, porque seria o descrcd1ito, 'Por.qu-e cs:eri<1 , se-nhores, a !bancarrota 111ora1l 

Ct:. ensi•no SU,p{\rior n.a ·n os.sa q)atPla! ( J11tito bern) 1nnit o bem. O Ol'cu1,u?· é cetla?'O

Sfl?lt OII te c111nprvmeutado e ctb?·açado ]JO?' t odos os .çe-1!8 collegas.) 

fVern á Me~t1 e é lido o segu·intc pr<Y.iccto: 

O ComgreBso ~acion•a l dec.rcta : 

1-\l' t. 1 . (I tFi.ca o Pod<' r 1Ex cc:J.t·: ,.o autorizado a ot·g·amLizar as norana·s a que 

deverâ. obcdC'cer o :.::cnviçf, aê in-::·tt:ucção supe ri o r, man•t:ido pelo-; ·Estados ou por 

O.S!:iOC"ia.çõP..s particulnr ~, sulbmrlten clo- as â approvação do G()11igt'C'SSO. 

Art. 2. o E;mqua nto nã.o for e-m sa•nccionndas as J ispo.siçõe..> a que o artigo 

an·le t'ior õe rcfe·re . _o IGovemo r econhecerá por decreto como Facu·l<la<les !Livres, as 

instituições el o <;:n~;i.no s u.perior fün.,ladas pelos Estaclo3 ou por associações parti

C·U ~ttrcs, que satJsfiz erem as C()n(l iç'ÕCf.i cx1gida s no t i tulo li elo CoJi,go do Ens ino 

que baixou com .o de~reto n. 3•. S9 0, de 1 d e Janei•ro el e lo901, para que a eHas ,[os

s~m c.oncedidos os :ori·ville;glos de .qu0 então gozavam ae acadomias ,federacs. 

,pa,ra.grapho unic0. 'F6ra àa. con•diçõcs es·tipulaclas ono at'Ugo swpra. os es

tabelecime,ntos ele en.<in o sJpcrior stadoacs ou d e "" oci<1çõe' particu.larcs, ,poderão 

~er ·l'<'Cúnhecid'os por lei especial . 

Art. 3. • .0.; ex ames, os certificod{)s, as ca·r·tas, os ti tu los ou os dipl oma~>, for

:>~cicloo aos .•eus al•um<nos pekts Faculdades elos 'Etados ou de as~ociaçõcs pru·ti

cul ares1 eq uirHwadas ou rt?-conhccidas '110 r-c.g-~anen das -I-e is anteriores ou d e ac

cCrclo com o art. 2• cl'a prescn te lei, vrulcrão, vara todos oo effci tos. como do

ct;menlrr.; ide nti cos aos el as academia. fcdera·es. 

Art. 4. o Revogam-se as clispo;;iç:õe~ cm contra t'Oio. 

tR io, em se•são, 12 de Dezem>bro de 1912. Octav io Jfangabein1. (*) 

O Sr. Gumercindo R ibas (*) :- :\'ão era seu intuito occupar a tt·bbuna 

ne-"te.• dErradPirO'S cli<1cs ele se.;;são; mas o d ,iscurso •brilante proferido h ontem P"'l•J 

jlJustre 'Depli taclo pela Bahia. força-o a IQU·elbrar o proposito em que se achava. 

( •) tN•ão coos.ta o nndamc111to o o projegto. 

( • ) Discurso proferido na ·h ora do expe<lien te . 
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Com€-çará huucntathlo que o fortnúso t-a:ento de ~-Ex., ao envez de eleva r -se 

a .. ciu1o ela n1on ttttl.ha, onde pairam os ve rdaJei r0s princlp:os rcpwblic~not'i, haja 

pref<rido a·bot·cl::-.r ns regali<lS ra teiras uos •p.r iv ile;;ios. 

LE' •J.am en•tavel qu e tenl1a enver edado J)elas \'icla., dos preconceitos. 

•Se t:5 . E x. Jôra wn1 ve1ho, esta ria perfeitan1 111tc justifi.cadü a sun attitudc ; 

n1a.s IS . Ex . é uma· auror a r ad i.oon, prenhe de etipcranças . 1E, •não pôde co~npr-e 

hen<ler Q·Ue se tenha arttstado do terre'llo <l'os p!'in cipios democr<l t icos . 

iQ projecto •honb~m a.presenta.do oé uma ·v erda deira mamboa pane o pas ·a<lo, 

para a rotina, v~za·n J o escurecer a .re fortna do S r. 1R i,·adavia Corr êa, c~dJieito edu 

(Uào na s \·e rclade i:·:l .. s .n1c nnns repub.Jica11a · . 

O 1Sl'. Octa\·i o ·~1a·ng-a.br i ra quer que !Voltemos ao regimen a ntLgo, L.;w;-tcnta·nd·u 

un1..-1 qpin,ião COIÜI'atlictot~i:t. 

Os l)Ontos cll'lminnntes Ja refomoo. são a <l esoef.icial iza ção d·o ensino e a abo

liçãco ·de privil~gios ao' t·i tu los ou diplomas acaclemicos . 

. :mn·t retan to S . ·~x., apC'zar de ace-i ta r a r~ fOr lll a, o•utor.ga no seu proj ct.o 

pri vilegios aos titu~lo::; úü diplc1.n as aca <1 cmicos . 

St· a rC'fOl'mtt v iza desoffic!aliz-ar o en;;;ino, con1o é que ,s. Ex. q uer Que o 

Governo tn·t crvelllha no ensino <las aca•deinias livres, orga.n·i·zan do a nonn as a. 
que el eve m obeJeccr? 

Com bate o project" d o •S r. Octa'.'io :.VIanga·beira. 

Bem compre!wndc que a questão ele ·H'berd<lclc profissional é .m ellin<l roFa pa ra 

un1a {::.'amara. que csbá aferrada· á rotrina . 

A libcrdacle p t oCi««iona ! ·está im,plici tam e nte nos nossos costu,mes. 

0:;.:. h om~?ns àc lllH' rE<eim enltO não a tL·Iu enl ; só a temetn os co va rJes e o-; in 

cttpa7.es . 

• -:'\ ... ão hc_t arguo~nC'n to razoa vel Q•Ue se possa •in \''Ocar e tn d·e:.::fa vor da Uberda d o 
pr(Jfis.-; io•na.l, a 1não ~e r o pteconceirto . 

1'\J.o oé o titulo ou dil)lom a .C!'Ue eleva a .posição elo incl·ividuo; o que o re_ 

comrnrnda ê a comp~t..?ncia, é o caracter . 

. .A•r·.gu.cncnta con1. a lei p:ara tnoo•trar qual o i·ntuito da reforma. 

O S l'. ·Ri vada,,ia Corrêa e> ta!be!ece com o :base d o ens in o a abolição dos PI'i

vi1egios aead1ernicos para que as Fa cu:dadcs não . c tl·ansformcm c-e.n fa.br icas de 

ig-no!·an tes . 

•. ~J n" t'~ o po.mto el e clc5m oralização a que che.gou o {)nsi no na vig·cncia ela lei 
nnt~rior á reforma . 

O Sr. •Mangabeir~ a~ha que o Governo el eve intcn··ir n o ens ino . .tmçanclo- lhe 

as nonntas a que de-ve obedccü-r 1 n1edidn que annulla a libcrcla 1·e cons•:t.g r a dn. lll:<l 
reforma. 

LE' tlma contraclicção: S. Ex., dizendo-se paJ·.ticlnrio da J,',berclacl dC en.sjno. 

P!'Oeu ra traÇ<tr-!he no•·mas incompati,·-eis com a liberJacle ele .que se di z parti 
flal·io . 

Comba·tr o om.do,r n afNrmativa el e ( ] llC a liberda d e 'J)rof iss ionoai seja um Pl' in 

d ·pio ap~ntas sust<~ntaclo pe<Io IRio Grande elo Su l, d'iz<>n<lo que ha hom eiB e minen

t~s c caoa zes en1 toclu o paiz q ue a aceittl m anlt>!ame ntc . 
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. ..\rgun1CT11ta-se clecisivatnente con1 o ft1Cto ele se haver •man i fc-r:tado o rS-upr cmo 

Tribunal, reitcradan1ente, co11 tt~a o tl)rincipio de lilbercla{l e 'lH'Of•i . .;.o:; iünal ! T~to n c.g·(t 

que üss:im ten ~:1a proccdid'o o n1ais alto tribUJnal do paitz; não nega. porém, que 

fS·:.tl$ ueci. ões ten1~1am a fQrÇa nece ~a ria para dProgar un1 princi}Jio csculp idl> 

na '~ont>tltu ·i ção da I:epubli ca.. (AJlaTte~.) 

:\ão ·h a quem não r espei te, na C:un ara, a a utori dade quasi nJ'<lCU·Iar do s ·r . 

Co-ll.;cl hCJro Ruy Barbo·<1 em >rnateria cons t itucional; mtrcta-n•to, é o proprio Sr . 

ConsclhC'iro =Ruy Banboc:a, oHás 'Um ·gl'a·nd·e a-dmirâd or do 1Sl111_JJ"oêt110 T rihunal, que 

S Q tna·ni festa sobre a questão, affinmand'o que - não ha ca.~o:-:; jwl.gados contra a 
verdade <:on~titnc i onal; que o alcruréce ele uma sentença do &!pr emo T ribuna] só 

é ·irrcpal'avel no tocantf' a.1) caso tpa·rticullar e~n Htigio e (l esse seu e.ffeito a so

ciEdade s~ submette para ~Yit<tr a anarchia .n.a sol uç&o qu.oticliana ele ca oo usuaes; 

TU~hS , se cnvo lvC' que.::::itão de Direito Constitu ci-o~nal, o j ·u,1_gan1enrto não ~ =·n ·cerra força 

defin i t i va. (A.pol'te8 . ) 

Alludiram ás i rre.gularidacl'es que se dão em diversas ·rcpartiçõ f s dependentes 

do ) 1,inisterio elo InrteriPr, qu.e não cumprem o preceito const i·tuci on.al, a que se 

s ubordinou a reforn1a lRivada via; o Or(ldor con·fe~a a exis tencia à '?ssas irrcgu

Jat·idacles c é o primriro a ntrtesta l-as. lHa dias teve occasião ode ,·otar na Com 

n·issão de Constituição ,. J u<>tiça cont ra <t.:on 'J)areccr acerca d o 1-nstitu.to JI<.J n•ne

ruaniano, Px·tran.:lando que a <Di rectoria Geral de ISau•clc IPwbliea •e recusasse a 

aceitar os attc taclos d e ob!to.> pa.!!'.!!'üdos ,pelos medico;; Iwmceopa1has; e o Director 

Gera.! da Sauclc Pub!icn YCio pela impren a declarando que e;;.sa repartição não se 

rec-usava d aceitar attero.t::t/ l'os rpa~c;;sados por - doutores em n1Pdi cina - quer dL 

?.{'r, POJ' medicas fo r mados pelas .Faculdades ele :vi•? dici·na do Hio, ela iBa.hia ou 

elo !Ri o Grande. 

IPa;,sa a rrfcJ'ir-'e a factos occorrido: com medi cas que rom eceraau attestados 

dt: obito m efi iante pa.gam-c nto, o.s quaes foracn u ti!iza<10H tl>Or 11nedicos não di·plo

mados, e r eforça as ~uas declarações com a opinião do .Or. 'Lici n-io ·Cardoso, uma 

das summidacleg m ccl i cas elo paiz. 

C'anelue appel.lando para õ Sr. ~1inistro elo I •n•terio1· e Ju'<tiçn pam que jn_ 

tcrve nl:a. C01m a sua C<.lUtoriclacle. afin1 ele sanar ~ses t~ busos, pondo cobro ás Íf11-

moralic1ade~ a que allu rlio. ( .l1uito bem: lllttilo bem. O o>·wl o>· é vivalllente ! e-

7ici l a<ln.) 

SE L'3f.'O DIE H DE DE0E~1BRO 

O Sr. Osorio < • ) :-Sr. Presiden<te, impress ionado crm a. disscm:.naç-ão 

da escolas pelo paiz. m,lntidas rpclo.; ·Esta;cl os ou por a.'SOciações IPal'ti cu lares ; 

ala:rauarlo COI'l" a negociação <le diplomas par u.ma tn.~ttu·lada U11ivcrs it:l ade E8colar 

Jll/ernaC'ionca .. fu nc1Hda nc~ta Capital, o distincto coHega i3·r . Octa\· io :Ma.ng.a~beira 

( * ) Discur.>o proferido na .hora· elo expe<l i ente . 
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justi[icou ~,Joq u entc•n nte na sc.-são de a•nlte-ohontem um projecto clJ<l .lei dctermi

nfl ndo n.. crC'a~ão de noru1~1s regu.Jadoras para {) livre f un ccionm:11 cn t0 dessas !F a .. 

<: ulda élc'J na ·Hepublica . iPt•?tC'B•Cl e po:r esta fór.ma. o n obre Deputado m oraJ\zar o 

-ensi110 ~UJl' :-t~ior, C\' i tar a i~n·ora.ncia, com1bater o o~1a rlatanismo . 

Sem <luvi.clu, e:evados 6ão os ·rli•t u·i.tos ·el o sym pa<bhico r pre.oenta.ltc baohia n o ; 

•11l :l$, infc·J i.zn, e.nte, o rcm edio in d icado ·não póde ·te r o Jnila.groso effeito de cnrüt' 

.().~ m.al cs apcm·ta c1o.5 . 

o fa.cto ela o!.li-~S! : •n11inação de .S·colas; pelo ·pai·Z por rp aPtc dos E5tta'Clos ou }Jal"

.Cliia r cs 1é 'Ullll pi1enon1eno •D!atUrG;l, porquant.o a .Nação não m arntên1 esco.1as SltUi

c :c ntes u)ar::t a di.ffu~ã.o da instrucção . 'E isso 1ncsmo reco.nh eccu S . iEkx. 

O ·SR . QOT,,vro ':\1·ANGABEmA : - r erfei ta.m!'nte . Di~sc m E'' mo que as escolas 

.Ue (;nsin.o -l·iv.rC' são incl·i&pP.-nsaYeis no IBr Mil, ,po rque o Go\·er·no IF'ed e ral n ão tn1 

<liffun cltd o ,pelo pa iz a o•nts.tr ucção su.pe ~lor de qu e clle rnecessita·. 

O !Sn . osonro : - Se o fac t o da· clif lu·~ão elas escol•ms ma•nticlasiJ)elos,Estaclos o.u 

.a.~sDcia çõcs particu lares não el eve preocC<upar ... 

o lS 'H. OCTA YlQ =vt:ANGAI:fEJRA : 'Pelo contr.1.rio. 

O 1SR . ~osonao - . . . con1 o que .?:51tlá de accôrdo o tnob rc ~oHcga, i guSJl·mcn·~~ 

.() fac to da fu tl(l ação d~ escu,~ as m enos •escrupulosar:: não el eve h llJ})res ... io·na..r, por

... JUL' o cnsi.no h O"je 'h<.1 de r ege-n erar- se pelo pr()priv e.nsim(n. (A7JOiaclos . 

,:"Ja concur.t1en c ia está. o aper fe içoam ento . 

. As 1esco~as 'lna ntida~ prla. ·niã o a h i e.st&o com •viuntag·en.:; s o•bre O"' instHLttos 

1ivr<?s PC'los elem ento<> de protec<;:ão ele q·ue cl·ispõcm . .-\ prelc r<'"-ci<t ,por .~li as <hu·

.c;(' _}la des<le qu e S13 ln:..l.mt·:>-.n·h,'l m relJ Ut&Oa.s. 1Para el las oo pa·is encamin:har ão o.s 

fllnos , se m erecedoras ele precliJecção. As t a•cs escolas que m ercacl ejam ~om. o en • 

.s inl) ~··,;saiJ)pa !'?C•õrão envol·tas '110 mamrto do (le5cr ed Ho; teriLo de 'feohar as por tas, 

con 5('mn a·cl ~ s pc)a op i·nião publ io.1.. (Á1JoiaJ.e8. ~ 
T ae . .;; -conceitos extC'rnou o Jorna l elo Go1ntm.e1·cio, ch'•s ta Gapi.tal, cn1 sua edi

:s;:ão {1a ta.r cl e ele 2S de Xovcm.bro ·proÀ_"imo 'lJ'as s.a ~do, me t .. eccndo •p:ela · autorü1ad,e. 

-Cec~sc lH~.gã n .~cr rf';;-i~tra clo . .:; f>nl s~:'us rte rm:os : «Os es.tobc l, .:ei~11i€111tos 1f mn dados pela 

.Ya~-ão ·ão 0n1 lSl~ o:o; cn ~smos el e nnasi ·un1 seculo a·traz, e só fo1m1ecc n1 u.~~na <ll

.;ninntü ;parte dos diplomado~ que cx~rcHan1 no 'Bras-i·l o d~irC' i to, a n1e-d icim:a, 'eng·e

nh.lrüt . .t\.. X ação r:;õ CU!..:·teia d•ua.:; FaculdMle d·e ·D·irr it.o, d uas ·cle M edi•c ina re un1a 

Polytechn ica. rE ' uma irric-ã o paTa as tnecessi 'Cl•a.:lc5 :gerae;:; ·do lJalz. Qu.e se r :n da 

in!-;truc.çã 0 superior rntr,?- nó . .;;; s e estives~e Hmita'Cl a. a ~se e . .;;·casso nu~ane~·o de C*

tohelrc imE.-ntos, a cutjn n1an.u1:e•n!ção a U nião con,thnüa a prover? 

. • ' · I · .. 

((·O ensi·no l ~ oj c h a ele regenl~rar - sc pelo proprio ns ino. Os J<enrb?s e pro fcs -

.sore3 ·ÜOS in,o: tituto .... fun-da dos ·p üla .Xnçã.o t -e rão de respond er de wgora t..: ln djaTh"W 

p elJs dE.&tinns da ;ns•trucgão s u,pcr :or 1mo Br.ms il. )\fl.o poderã.o (J)) a·is que ixar --se 

.._lo Govcr.no . ·que os cle sJ i,gou c1a rtu te:a QPtl.rolb ri o.sa . Estud~e•nl, traba1hl :>-n1, m ·ora1i-

ZI) lll-se; ·c a p refêrencia em ;~eu. favor virá inC·vita \' C~,m cn te_, Dão •po r d.ecl'r2lto ou 

Jmposi ç;õ :?s do tE.xecutivo, ina c'! ·1li ..:si vci.s •na orden\ espi ri tual, ~-na."S' por fP'I:r?Stoig tu 

pTo·prio a cl quiriJo, por força moral conquis t a.cl o. e:pootaon eam entc, coJJ concurr~n~ 
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çi" fm nca e !Nli c um todO+; que se aprcsen taT.Cm na mes-ma aren<l. Jlá não é JJC

<JUena n su,pr rioridildP .qu1e- leYom d·ispondo elo '~I.'ohesouro •para.. acud·ir ft.s !llCCCs

~;õade~ d-e scu.s ·~s tabclecün.e·n •tos. !.Se ss•es auxilios ac·tu.aes nã.o hastarn, recl·a.nlc..:n. 

rrnm:cam<:n te 111 aiei tlin,h'eiro, ·que minguem õe 1b0n1 sen:;o tl!ilC'S •nega1'iá. Ufn {Pnb·: 

rr•·m a :·e-nda do Bnu:;il, e que gasta 'falbulosan1ente ean cousas inute-i s, mão ten1 o 

.Uireito .de apurRr eco.nmu.ia · con1 a instr.ucção. A falta dr."ta é o nosso tnaioiM 

mal c a causa pJ·!nlft.~ l·ia tle tocln .. -s as ·noS'~O.S desgraças. n 

tDr1X' 7o mu-; de r ecrias infundados. 

Es~a. lt.tli\rersida.dc que, S.;? a•mTuncia, o.n cla a .nego,ciar divlom~hs não esltí... 

jú. con •:omn'"'ltla ,pela -opin ião publica.? 

Qua: o moço, ou melhor, •qual o pai, que vai .guia·r () fil,J.lo •t;ttra ta l estabP

. lec-hncnlo mrrcantil. qua·nào -a opinião publica, por U•n1 dos l'=cus ot-.gão.;, a in1-

.1JI'<'~sa, ~lá N\·e!ou 0 grão ele sericcla-cle de se-m elhante i.nst ituto? 

IQu.rm <tnererá pos5uir <> doutorado por uma escola cujo cliploma, lomgc d <· 

eunstittrir ·um titu !o ele glnril1, conl!:it itue ·Um dooC1:: 11ne.nto Y(lr.gomh oso, qu,~ não toe.-.. 

a Ya iclaãe d e ningucm de bom senso? (AtJO·i·OfLOs.) 

Sobre {).::; i·nconv E: nie.nte~ dOFi pri1v ilegios .acaclet11 i eos peç-o ilcença ,para ler as: 

sc~rvi·n.~rs pal~n"ra.s (le Ctue!•cclle ;S!eneuU, em an·tigo ,publicado no ,Jornal elos J!Jco

?lom is las c reproduzido no li.vro A SociecLcuLe MocLenw. Escreve Courcelle Scncui i c 

«·Suppr'mi<l os os privileg ios o objecti\·o ela coocurrcncia ~et·á mw...tra·r qual elas Fa

culdad·e~ .odar·ia o m d hor ensino, o ensd.no mais u til, o 1prcfcrivel em s.unlil'llR, pc<a 

;:,OC i<-Kln·tle. -Kàü f:er..do majs viciada 1pclo p.r1viJegio ·a 1Concurrcncia· cxerce-r.á sobre

d ensino o.s e>ece:le·ntes effeitos qu~ exerce na in>clmstria e no commCl'Cio. CabcncJ., 

drstC' JTI'fldo a !l)t'cferencia tVl mais dig·no, rtodos se esforçarão po·r 11.nerecel-a! e as

sim o .c7l." ino .;;e aper·feiçoar•á em todas as S•uas ;parte«, sef)l que o leg islaclo.r tenha dt< 

f: C QCCUpa;r Cf ll11 iF:SO )> . 

Cou.rcelle Seneu il é autol'idode insus·pei•ta, sem Ji.gação de qual cJtl•Cr espec ie com 

o pos1th·iRmo conltista. 

Ac<;tal'ia o projecto do ta·l•cmtoso Deputado ,pela !Bahia se S. Ex. me ,pu

dc;;se affirtnar: (c.O IDstaclo, con1 a !=i •no rmas rf'!gu .1acl~oraR qu e 1Jl''ÜtlJ0'111:l0 1 :garan.te a 

m•.,ralichcdc do ens in o l'lli-ni.st.raclo por esses i•n\slt itu<tos ; garante a ca•pacicla .le dos 

pr>1fi»Sic.<naes nclles clipl<lmoclosn. ~r a~. o no.bre Dcputad{) nã.o s 2 abalan.çar.á, estou 

e>~r tn, a .í.nzer taPs affirn1ativas. 

O I"R . .Or.TAVlO :IL\NGABEJRA: - •Responderei a 'V . IE" . 

• O <Sr:. OSORIO: - Ele vados ;;ão o.s ·i·n.tuitos elo projcclo; mas não constitue· 

rclnC"dio crmtra o~ lJCI'ig·os do O~la'l·l~l ~ta:nism·o , nem ;pócle ter a .força. d ~ ctJhLbir a 

i._gn ··nln Ch-l, levando a •mora1idad~ 'ás e colas. 

S~ 'O rtJO.br.e Col!e.ga lTIC' COn\·en ccr de lCJU C a int-e rvençfio elo ~Slado Cfll UY.l

t.?·rin de c .. nsino ~eva a m ralidade ás escolas, CJvita os pe l'igos <lo oh~trl atan:snlO

Pào <tr r~i üu\·Wa eom aceitar o prodecto, ,pois C"'ffirá a·oo<>lviclo o IH'Ot)llcmo. 

0 \S.n. ÜCTAV[O M ANGABF.IRA:- IP.Zrmitta 'V. •Ex. que CU r e;,pontda·. '\~. !Ex. 

cst:, pondo a qu.o.-'tão ·em outro !)é, em qu e .não a ·co!J.<Yquei . Eu <liss.~ foi 'que o 

que •'x.istç no d ro~~ninio daR escoJas livr-es Jé .a ,atnarch ia, a 1balburdia, c 'J)flt'd aca.bat· 

cnn1 essa a.narchia e bal!burdia sã.a nccessarios :normas . 
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O SR . OSORTO· : - O qu1.: eu ·~xpl i co é ·o que cansta d·o •d i-scurso de V. <E x 

Dts<:ja ,V. 'Ex . que o E:.-tado •ir.tc.l' ponha ·no.rmas regt..l i adoras ás \Facu.lclades. 

Ort1, digo cu, a intervençfto do Estado con1 p restarbe-l:cci menlto d e;;L..:as .nonnas n[Ld 

YCI\1 pô1· tenYJO a •t?Ssa a·narrhia, n. cs~a bal·burclia tR '{! UI~ .se !l'e[crio o illusti'e De~JU

laclo . 

•ÜS factos SÜO de rhon'tf'.m . . ])en10ilstra·111 rá ~-;ac i cdructe rq ue a ·imgerencia d•O ffi:.g_ 

tJdo .na insLrucção ab.~c·~ntct não .cohl bc oo albw-:os, não irn pede o r e".giltlllen ela deN 

onl:e m, ela ba.htn:rdia, da ifnmoraUchul c. (Ha, 'Cli ve?··sos. a2JCtr-t e8.) 

O (-c1u i \'üCO c1o -h o·nradn co:•le.ga~ rcprcs e.n.ta•mtc da :Bahia, está cn1 ·S Uú:>opôr que, 

{i\. to f aelo cl ú scren1 c.t;ta.bE:lecic1ttg ·n<~t·ma~ l'~gu.J.MloraM do funccio•namento <:las €-ti 

colas ~ivre.o:, t (?rá dado r emcdio aOl::; a•bu.sos e n1a11es que ~e condccnna. . 

.Ora . Sr . IPt·esiclenb ', foi sob o r<O>g'.m c11 do CocHgo de 19·0•1, OU•ias clisposiçõ~s 

se ·preten.:l.e restabelecer, qu·e se mcrcadejQ!u ecscandtl~0'83.tnente con1 o e:11Sino. Con10 

t.Lf,f i r ma.r, con~e-gu•int n1rntt-, que o re,gi tneon o.fficifll, o de •fisca Hzaç.ão, 'é o nJai.s 

conveniC'nt~; con1o i·n\'OC'...<-lr-se, Cttl'lO r Emedio â. fra.u-dc, aos escanodalos, e::;~e SYs

l erro 'i 

O paiz Cl):11'1ecc o gT:\o d!e clrscr· d i to a q·uc havia· cheg-ado a i.n struc.ção pu . 

tJilc.n em p:eno r0gimen dí> Codigo d-e '1 90.1. 

tEn1 1cljscurso nn.trrior apcmtei, clocun1C'n.te i essa àecarl('oncia e gr.áo .de desmo

!'a li?.aç:ão. I •n \·o·carr i ho·je mais <ll.guns pa.reccres, 1pa1'a 1fi r•m.ar paTü se~npr,: que, 

se h a c!:erc.:l..nCLl no ensinn. não cnaficeu el,]a com a L ei Or.,ga,n,:.c!\ em vigor; tal 

1nc1ustria •mPdi'OU e Ylccj ou na N1ge.ncia do ensi•n{) .officinl . 

0 :SR . FERR8JRA BRACA : E.-:;Lá ctn seu apo.g.e,u depo i :; <Cla ILci Or.ga;n.ica. 

0 SI<. Osomo:- 1.3r . IP1•esidcn b• , o Sr . Pau•lo T av,ues, 6·ecretar.io do Gym. 

na~io . ..:r::~ci(}l!'lal. escreve u: 1.tO.s col•lc-gios equiparado~, fila sun quas i t otalidade, 

transfun'1131'an'l o ~Pu ex acne de a,clmissão €1n su.ccut'E(tl clo-3 examM preparartorio:-:i. 

t:)uem ·r1t6P.jar t;m c- ~rtiflcado - .ga•zúa ·par-.a rubrir as portas de algurna le.')c~Ia. 

su,pêriot' 1 não ·f:l m rn1-:1 is a fa?.er elo CNlC' procurar ll111 do3 ú rnügerados gym·nasir.~ 

ou -cc:.Jegio,.;-, pa.g:.H' a.s taxas e tm·enstüiclad.E's correspomclcon t €s a·os cinco prinleiro~ 

fl r.tH;s {10 curso, JJ<r star a .bé o:; 1e.xamC's do 5° anno, ofi· n~gir nl.a•tf'l:cular-·~ :; mo am.n,, 

ii11Jnedia.to: r ece-ber pouco.:-: .rnczes <'lrcpois as cel'ticlões d.OB exani·C.s fina.es, para pa-

fJl"011l!J ~o . .falta·ndo-lhe apenvs os •exam s .cl:e H ititoria do Bra-

sil C' dE tPh,vsi ca, qu.c prt?;.;t.ar·á co1no ,prepa.ratorioS )> . 

O \Sr. Jr~s1.; Bonif.:lcio, em discurso pr(};r.cr·i cl.o •nn Ca1mara, ·disse : 'ccNo · C~n.sino 

gyru na.sial, com o .-~ystr!!lta · das 1E-quipar<l .ções, n.ão pOOcom ser coLh jdos os r esulta

dos proveitosos que clc·\·e1n · ~ e.r Pl,oc.ura.clos. IEtSII:llbrl•ecou•-se manHt~·s·ta mercancia 

c a luta e-Yi ~lenten1cn.tP C! rm·m·ercial vai ~. :- tra.van ~lo, sem 'QUe os conC'ur.n:ntes tnell(l 

emJ.Wnl~laclo:'; .S(' lemro r crr" c1os nobres i'ntui tos que clC'via l!n ter 1e.m v ista. Os l,nstitu

tos ·p>tr-t icu.1 are~ . obticl;t a equ tpnração, .n ão t :-nclo as :grandes despezas dos '2sta

.heleci.cn c·notos offi cia!2 .. ~ dn Estados, cnn;;.;eguem sob re el.~cs faceis triu·mphas c vL 

\'Nn <'niTe si n;,t mais frnnca lu.ta n1erca ntil. ,proc.uran?o to :los os cnC' i os q.ue llli:s 

p t·oporcjonen1 a n1t.1 ior fre-qu~n·c ia dp alul!'nnos)> . 

J á vê tt Ca n1ara a .clc!'rnoraJ.ização n que attin,gira;n ati escolas de e nsi·no s~ 

cun.Jario .na \'igC'ncht df) Cocligo ele 1 ~901; nunca foi ma l o r a desmor~l·izaçâv. 
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O SR . ·FERRio:lRA BRAGA :- V. Ex. es:lá. enga·na<lo . A drsmomlização ha.ic é 

r. : t :to ·malm\ .. 

o SH. OSORJO: :"'lunca .i:;,e estudou tão ~pouco tJ1e ... te p iz, con1o no .rcginl eQ. 

<lo Cocligo de lDO.J; os !-=scanda los não Püllhwn ser Jll'aiOr..:' . Sen1 p t· eparo odar.; l lhl 

icrta .... Lln curso furndamentwl, a mor..: ldaclc martt~i u:Ja.va-se na ~cola.~ scrn habi.Ji

t<lÇ;Õ€~ •psra eÕmpro hé'l dcr aB rrn·a·teria. s QUe coc-upõE-nl os cur . .;:o...;; superio1·es. Ora, 

~r. n;,rcs idcnte, s~, como lenho <lCit110li.Strad<\ o IEsta.do não pótle garantir a mo

ro.:idaclc do.~ ir;,~titutos de -cnsimo officiat ou o·q uiroa·raclos, ::;e não póde e\·Har a. 

fra uclr. IFUito em e nos :.1 ttr.star a capa ciclatle cl,= tieU.s prrofi:;;sionae:'. 

O .sn. .FERHEIRA BRAGA <lá um a,pal"'tc . 

O I.~ R. OsonJO: - :\ J"gumcnto com o r~gimcn do Ce>cli.go ele 191}1, po1·que era 

o do rt~inH•n official c;n vigor até n. pro•mulg.a'Ção da actU(\·l Lei Organica. Nesse 

rc,g irr.e n a~ •E-scolas ou er.-t·rn officiaes ou equi·PJ radasl tne..lia·n te fi:..;caHzaç;ão . .Foi 

nE:S~e l('gin1en QU!= a in"'t!·ucçã.o se de~nlor,tliz.ou; fo i ne.~ ~e regimtn qu.e a6 esco-

1as !i\Tt'S se fizt-J'a-tn v ~ rt1a.cle il 'fltS fabri-cas de ,bac:h~1 . .rci:s ou doutore.-:;. 

Como })l't1 tl:~snder re!"taural-o? 

O Sn. ÜL'TAYlo :\1 ANGAB1DlR...-\. : - l~mq.uH•nto .nàJo forem L1Stab ::. l eci~ns aG nor-

111{1.~ LJLIC reg·u·1 :•m a loiJb '= rclft<le de en ~ino não b ·renl•O.s en·:õ> l·nn. P~u di....:~c Lille er'l. 

t: tn pro.iecto r,_u·a ba.se d~ es tucl·o, .qu,3 •pndia Rc r ·em en dad o ou sul)!-:tituLJn. 

O lSn. li'ERRElRA BRAGA: - :vras os cscarndalos continuan1 co m a L e t Orga 

nka. 

O !':R. Osomo : - :via;<, se con.tinu :an , é sem a n ~PO"•'<tbifldade <lo Es·

t<tdo. 

O SR. 'FERREliM. BRAGA: - !Ma< V. 1Ex . pódc dizrr-me qual a ecl iç.ã.o vcrda.

dt)i ' a da Lei Orga,nica? 

O .S L osor<tc.: - - Jr.. fol dlscuti.lo e.~sc pon•tc. . Se 'V. Ex .. tem duYicla so'bre 

(ithll a c :'i.içfto ela lei, é fncil ver ifiC<tr i·ndo ao ArchLvo :Publ ico, onde encontrartL 

o original. 

O Sr. . . FERm;:rnA !BRAGA dlá um apar.t ' . 

O rSR. ·OsORJO : -A Camara já ' m anifestou sobre e"sas clua:l qu~stõ0s lll"O

JlCoü~ por V. Ex . . Ecn requerimento de 12 de .<\Jgos,to pmximo ,pa,~·adn o no1n·a 

Deputad ,, •h<\\'i a soloi~lta·dl) a au<l ! Clncia cl& Com mi ssão de Con,-titu.lção c Justiça , 

;J:tra .que el!a ::;c n1 an i D:stassc sobre a constUucion.aJ.idacle ela t] . E> i ÜI~g\'lnica dtl 

Ent; ino e, maL-;, qu-e a mesma Commnir-;~ão declarasse-, no co~o de j ,u,Jgar cOinsti

tucionul ct referida lei, qual a edição lcg·al, das 1que foram pub:ic;tdas 110 DiCt1"if' 

Ofjici(l/, ~mlttimlo !l<U"ec-er se>bro. a <l> -gitimi<la·de das m<>lifica.çõ<'s fe ita· naqu.cJh 

:cJ . 'l.' tt<'3 r 2querimentoe a Cam a r R. reje-itou, apernas CtJontra o \'Otn, ~c .bCtm m·e re

C'tJr,1o, ào etnin.entr con ,ga; a Camara o.c:; rr .. j e.itou com a tne. .. '=n1a iron ia com que 

S. Ex . os ei ,1rbo·rou e aprese-ntou. 

O \SR. ·FERJU::TRA BH.AGA : - 1:\T:lo ·houve ir-onia.; 1houvc ~penacoi o dl\:::ejo d·e eó

clnrece!· un1 ponto de dou tri•na .constitucional . 

O SR. OSORJO : __:_ E ' essa, portanto, u.ma qucs•tão venc id<1. 

,o Sll. FERRF.lRA. BRAGA : - :vreu. inl"nito •era canheccr a ed-içã.o rxacta ela lel, 

(}UC' eu .nflo conheço . 
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o Sr.. oso r.J O : - Desconhece-a o nobre ·D pu(aLlO . . . Como ·n ão tl ignora o 

Con se lho tSuprrior el e E ns ino, que ah l está (tKlCcionu nào, applicando a cit::t·d a le i? 

N-:Io a àesconllcc:cria o ·nobre amigo s~ não estive.:.... al'as~ado, pela 1)0iitica, d{'l 

· ·~· :'\ ercic i n do u wgistLlrio que ta.nto h~Jnt·a . 

0 •SR. F ER f!EJRA BRAGA dá um aparte. 

O SR. OSOJUO : - :.vras , não •nos cl e't0noham os ncs~c uJOnto . 

. Diz1a cu: o r cn1edio indi clldo pelo i·l1tts tre D e-pu tado ::vra~:1 g:t-beira, {l\2' ~erc1n 

erEtulns Jl()rn; as r(IS- ulardo r~ls <l os ins t itutos lin.,e~S de en • ..:i no, ·não ·co-r.r igc o :; mal e.~ 

qu e vi~Ct : a officialiZ~ação do e11sino, ou o rcg· in1en da ingerencia do Estudo nas 

cseolns •n ão produz os res ulta•clo.;; ~up po•;.to.•. 

_-\. :n.~cllar ia , :-:e pl'Cc izo ·fosse, para O.i i ll u~tres •Collcgas~ <Hgn o.s- •m C' n1lbrcs do ~.<ll.ta 

td!'terio . que n1 c fa zem. o favor d e O.U\'i1·, a flcn d e que digam á Ca n1ara s e o ~

C(l ncla lo cn1 tnateria elo e~1sino não b~·otou ·· ntre nós na vige nc:ia do regi.me n da 

in t.:> rfcr.Pncia d0 Es taclo . 

o ~P.. FLORlANNO DE Br: JTTO: - IEm cli sc.ur~o que f iz •em f'. r,llJ,!O, j)Ol' OC 

•::=t-~.i ã o do Congrc.StSo d o IDn:;:ino, ,d.issc eu que era a n1ais bnix a, a tnais t orpe e 

a~yuern.c:. & n u1 erca'Tlcia dútt~ exames. 

o S R. osorno : - R·<gls-tre-se <:. vo or osc. dcpoiorr.entc. do illus tre Deput:c"ldo, 

c-n :: Jil .bro con . ..:;picuo do nosso 111a.g istc rio. 

c ~ •mo .pret:~n dcr- s-c , poiB, r e\' igo-rar o regime-n drcalüdo, do mer ca.nti!i .. mo, Ja 

fra ud e? (A)Joiaclo.s . ) 

0 SR. FLORIANNO DE BR ITTq - 0 '!11·al fo.i ;V; eq uiparaçõc 

O SR. OsORlO - !Yla·s, qua'l o .meio ele que dL~põe o Estacló Jmra a g ir em 

n1ate ria de €'':1t:i- ino? ]~m q u e con ·i.stirão a:· tn0s nonnH ~ regula Jo ras? Os e..: ta·be

lecimcntos el e cnsicoo. fu-ndad os p elo.s Estaclor> ou po r LlS.'ociaçi:irs ou inüi vicl u os , 

para que possam f uncci&nar, dc\·-erà~ satis·fazer (h•te J·minada:-o. condiç:õ e::;, vet·bi 

f•ratio: t eT u m patJ·imon io, •ter 'Uma Lrequ en cia el e certo num ero d ~ alun1nos, obser

\'~lr o regin1en c os pro,gran1n1U;o de ec~in o a doptados ~no.-3 estabt'1lecin1•entos ·fe,dcrn~; 

d€1\-c-rfto 'maici $Ujeltnr-se a uma. fiscalização. Ora, es ·c r og-im n d a ec1uiparaçã·o 

é o r cgim.Ell do privil .gio, além el e não ser garnntia de moraliJüde clcss~s i·nsli

tu t o.-; equipa r,1Clos. O " 'Y"tema da [h<calizaç.ã'o é uma burla; r.;sa fi>caliza çã 

nou~:imal; (l.e facto nà'o se exercH~1. Em geTal, indli cados pelos <l irector-. s desse~ 

e:-; tab eleei·m C' nto~ , p-o r co·"' ta <los q un eti .c;ã o pa =:os, 1ln1itam -~e .. . a n ã.o exe-rcer 

fi calização a1con,,-a , co n1;eçundo pcrr . .:.;ere.Jn ·f ig uras ran.1 s 1::o..- instituto!', a ·que 

se rvem docil:mente. (AIJJ o ia«l os.) E , a prova p ratica já trmoo d t'ls..~e systema .fisca

lizad or. Os -coll('gios cqujparaclos €tn.tre n·ós, n q ue ernm. s i·nà'o escolas ·dl'l .fraude? 

~ão foi tl~ses J! _-:.:ti·tutos e qrujpara·dO.s, fc:nccioniln do cnm a • re-s,pon~alJ.ilida1Jc 

do Est!ldo, que "5 Ung ira.J11 a \'ffida de exames e os -cscd ndalns qu e a csociedade 

p re~e n c!·ou? 

·O Sa. J OSÉ ., BONJFAClO - O syl"" t f'ill l>a de fi~ca lezação et·a nl\á.o; prec it=ava B<'r 

mocl i f.icado. 

O S R. OsORlO - Q-ue systema mai s con,·eoJ iente elP filscnlização pode rá. e r 

es tc~brlcci Jo? A boa fisca Uz.n ção dcpe·nàc da iclonriclacl e d~s fi.<caes; e todos sabe

m os a prefer encia das 1n.Om 0açõe"f;, em r egrn , m qu0m r ccahe. Sà'o nn: ito bons 
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c:dadão.s. qua:-:t sempr-e, excel lentc . .; chefes de .fnmilia, mas em geral candid11.tos 

lil en~~p n·; o~, indicados p e los diorcctorios dos pa.rtidos, cujo::; interesses não rpocltan 

ou •não ll~\·e n1 se r connariad.os. INusoria ê essa fiscn lizaç:ão, conscgu i:n tctnent~~

(.lpoiac!fls.) E. o 11 o.bre D l>Utn•1o Sr. !José IJ3onifado, qu com tanta bondad~ m e 

~cura, cc•mo já salientei. foi o primeiro a pr-oclamar o nullo vHlor do s~·stema 

tlns fi,:o::calizaçõt;. 

O Sn . .Tos1!; BONIPACJO - Por isso n1C~ tTIO ·p r opu7. a .g.up p rcssã'o eles. c J.'C

ginwn 

() :'R. USOHIO- E r tão Y. l~x. ·qcer o regim<•n. exclu....,iYam ~nte, do Estad0-1H'O

fessor? Per.lôe-n'!e o nobre Drputac1o: i6~n ~" ria. retrograJnr. O e--s ino liYt'C foi 

um" conqui,Ll. Ficarâ. i~o lad o o illust re co ll cg,, •na ~;ustc.n.tnção dessa doutrinn. 

que- não é r· ·pub~icnna, po !'(!Ue ê a do privilci;Jo do 11::ündo EnJ materia d ~ 

Í'fiS[l'UCÇÜO. 

ú .::in. Josl!: BoNIFACIO tlâ. u m npartc. 

O R. OCTAVIO LI\IIANGABEJRA - :VIa•<, o que ahi está é r ghnen n en h urm. Nin

guem ~nbc qJe fazer do diplomt.l que ·possue; está arriscado a ou,·i r oda pr.hm.eira 

nutoridacl t> n quEm se dirigit·: .. r.:~te diploma nã'o tem Yalor. , 

0 ~R. ÜSOBJO Kão apo inclo . . '-o Estado pouco .intc•·cssa que o ~cdiv i duo 

J1(•F:~ua ow não unv ldiplomn; o que ao Estudo j·ntcre ·sa é tl :;:.ua capaci-dade; ora, 

e~a ~e dtvnon:;;;tra rc:o con~ur . .o:o. 

O .SR. OCTA\'10 ii'LANGABEIR.\ - Como e\'itar n desordem? li:ste é que é o ponto 

capital dos que feri na trilJ un a. Os pontos cnpitaes das min ht1S .obser•v'llções fora111 

~~te~;: diploma~ recuRtdos. conselho de nsino exig indo fi;;cnes, esco las do Gove.t<Co 

àe1iberan ~.lo rnão ncceitar cxarmes da.s outrns C'SCOk1s. Em rc . .;;umo : <loutrinas que 

... _l,·fio de e-ncontro ao espirito ela J'eforma. 

O SR. Osonro - Diplollla<" recu ·ados? O nobre coll ga de cer to laborn. <eJJn 

equivooo. O que s e verifica té a cxi-see.nc:rl no :.\Iini terio da Vi<v;.~·o, ~egundn estou 

1- forn1ado. rl e um re-gistro d e profi:.:sionaes . 

. ·\&'im co.mo aos l>Hrticular~s. ao E ·tado assiste o de\'e t· de ae>Jute;ar-se contra 

o, lni cla!lCl'"· Por que não •lhe 'lht de ser lici·t-o dar pref,' ren.ciü ao pt·oCiss.ionacs 

ol'iun lo.< ele c.<cola;; qu t> lhes i·n,pirem credito, para a· funcções pubUca"', -em qm' 

•não · .. {)ja ('Xigi lo o -cnncurso'? Uahi a razão de . er desse rcg.istro, em que oa 

pt·o fi.;.-.iona t s in!-'Cl'f'\'C'"m, jL). CHrtll 1 te com seus nom~, a~ faculdnde-.s por onde ~e 

l ,,bi lilarn'lll, " ccHTespo.:.d ~ nte fé cl<' officio. 

Cc•n:-ol'l .JO de ensino c: :x.i~l -nclo fi."tcaes? •Jgnoro. 

EscolaN do Go,~crno Lelibera·nclo não acce.itar exames de outrns e oolas? 

Tt~tn na ela contlrar in i:-;so :1 T....Pi •O t·gu.ni•cn. Os j rnstitutOR são auton•omos; .1nar-

cham ;.ob a r s:Jon>,1bili laclc•.- d<l< Cong.r<'gnçõE,;; .cumpre-lhe" z.elar. tJo.rtanto, pelo 

ensino, nãc, a l.mittindo u;1 SPU"i cursos ahLmnos de escolas qup 1não ilhes pareça·m 

illan•ea s, ind rpenc1cnfcs ,: e prov<t C:c J1abHitação. Julgo até ><aluta r essa praxe, c 

<le a·ccôr lo com o esp.irit,, clR L O •·ganica . 

. \ mr.<ma obsrt'''ação tpn.ho ou,·ido r,,zr r e·m relaçã'o ao fncto dr escolas expc

<lirem titulo~ cl r- <lnt:tor. no r eg-imc·n da reforma actual. 
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}~ .. L ei Organica dis o .não cogitou. f:Ma~, a~ congref..acõe . ..:, ·no guso da auto 

nonlià <1ue lhes foi outorgada, podem adaptar e;sba nori11a, como a de realização 

ue sol eunnidade.~ de co!lação de ,grão, em -nad,t ·dndo i·.•so ferir as •suas dJsposiçõe,;;. 

o que a L ei Or,ga niea aboJi.u foi o privil egio que da•n.tes e:wolvia e~se titulo. 

O SR. 0C1'AVlO YJ:ANGABEIRA - Doutrina;; que ,-ã'o ele ~nco·ntro <10 e ·pir.ito da 

ref-orma. 
O SR. OSORJ.O - Pu.ro e~gano. •::\ão se arrcceie o •nobre Deputado. Tudo •>e 

nornul~·izará indep e-nde.nte das 1r.-ormas que S. Ex. quer prescr~ver . 

O :SR. Oc:·rAVJO N[ANGA.BE'lRA - Não é po~sivel. Cada cabeça, cada sen tePça ; 

cada autoridad e u•m modo de :im•terprctação. 
O SR. Osomo - Si na materia V<.'r ifica-se por parte do Governo inte rpretaçã~J 

varia, o mal se:rá a falta de unidade .na a~ção do 1)0cle.r publico, que se d•c ,.e faze-r 

sentir id•emtic~rl. em todos os dcpartamen·to.s da a cl1ministração. 

O SR. J OsÉ BONIFACIO - 1:\1a~<, a nCorma ainJa estoá <):rl vigor? 

.O SR. Osomo - Em pleno vigor, em todo" os estabelec ime·n tos d e C' sillo ma•n·

tidos pela União . 

. o •SR. :Jos1lJ BoNIFACIO -' Existe •no papel. 

O SR. OsORIO - Ex.iste em execução, e vigorará cmquu nto não fôr .revo.::;a \.la. 

estraçalhad.a, como p retende o .nobre ,Deputado. 

O .SR. JosÉ BoNIFACJO - •Está sen-do .ha •muito tempo. 

O SR. Osonro -/Ma-s, ,nã!o nos percamos m cons·icleraçõ0s ele n•cc s.>arias. iRacio

clnemos : Si, corno dClm•cr:~~trou o regintcn En1 qu:c ·vh·em1o.s da .intervenção do 

Estado no ens ino, o Estado .não pôde garantir a morc1licla<le c~o,; i nstitutos of,fi

ciacs ou quiparat.los; se não tem o :POd·e,r de evitar L1 .fra.ud·e, muito menos pôde 

ter a competencia para attest,1r a capa·ci<Inde dos profissio~ae~ diploma,:lo por 

c.>ses .in titutos. (Apoiados. ) 

IQ Estado garante aos enfel'mos que elle.s poclc•m t ~ r -c()l:>f.iança nos medicas 

que doutorou, nos advogados que diplom.oLt, .nos en•ge-nheir.os que graduo·u? Ter:. 

<> E stado certeza disso? :0 <li!>loma que o E,;tado e·ntrcgou a esses profi"sionaas, 

é um•a ga ra,n•tia de i·d·o•neidad·e e capaci:daclc? O Et'tado mesmo não o su. te-ntará. 

IQ .Sn. •OcTAVJO .:\1ANGABEI'RA - .Não ê ~sta pro1Hinu1e.~.te a 'CIU <s-tã:o. 

O R. OsOHIO - E' esse precisamente o p<l':Jto da ·q.ue~tão. Se me fôr re'<pon

<l.ido que o diploma conferido pelos i-nstitutos (}(ficiaes oUJ equ ipa raclos oHarccem 

uma ga'l'antht (!c inéontesta,·el capacidade, si m e fôr demonstrada ea.<a these, não 

tenei chr.vida em acceitar a intervenção do E.staclo no assumpto, estarei oom o 

Sr. J osê <Bon.ifacio; impõe-se o pr.ivl-Iegjo do di!Yloma. '::lias, qu em, -de boa f€, 

poderá asseverar que os -profi-lõsionaes quoe sah em ela.;; escola;; oHleiaes ou equipa;ra

<las, ·com a Pesponsabiliclade do •E. tado, aprescc tam toJas as scg·lll'.anças decnr

rentes desses pr·ivilegios academicos? 

O .SR. ÜCTAVIO YJ:ANGABEIRA - J · to é um easo ·i·nexeq uivel em qualqu<'r sy:;_ 

te111a. 

O SR. ÜSORIO - Ora, Sr. -Pres id•emte, si o di.plomü não oé uma garantia ela 

compet neia do dip lomado, si alé se obser1·a que a ig:10rancia, em re•gr·a. ~'!<'Lá 

encobcTta pelo diploma, sl isto ê ·um 'facto, como preten·Jer que o Estado E~ter-
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venha mn materia ele c~~t:inu, crCL111cl·O pTh·ilegioa acadcnlicos, quando estes prolis

sio'::aes cOJllO r eYe ;clm os annaes j~,.;!ridic.os! estão sen·do consta;nteu:.entc chama.do~ 

aos tribU1'1 aes pur erros .grosseiro~ prnticadoci 1n•o cx erc ic.io da pr·Dfi8são? 

Saudoso m.:1gistraJo, g·~Oria da ma g·istTaL•ttra nacional, o Sr. V .i\'t"iTO.":i de ~C;.:l):;tru, 

ás pa~s. 3·52 e 359, c1c ·SU<lS Q1H2N;fô es !le nc,.-euo I-"ona.lJ discutindo bri111Hl•Dot EII.n e-nte:: 

o .nvrc exercicio das profi:-:sões en1 face clc.l razão e elo dire ito T><riUvo, e.~crevcu: 

({ ... Si ê certo, tanto em1 •no.:::so paiz con10 em qualquer outL·o, que •elas unh·ersL 

clades e acad em:r.1.~ tctn sa·hido uma ·brilhante pleia.de de hom,ens co'm•petentes, notneg 

q.u.e synthetl:-:allll en1 si tudo que .o t-alen~to ttm de .nrais e tPlend ido e a ciC ic-ncia de 

l.llf.'l.js p·rofuntlo, nã.o 1é n1cnos certo tam'bE"nl Que de&Sas n1esn1as a.cadeucias e u~ ::Jn~r

:-; idades EL1hem1 laureados com o diploina scicntifi co indlviduos crassamente ign o

rantes, {]eixa .. ndo entre os seus ~conte mtporaneos ·urn.a op•u lemhl ·collecç;ão de anec

elotas .revelaJora' ela sL·ü inop.ia intellectual, ele seu espiri-to incu-lto e pan·o . .:.\lais 

ai1n d•a: Qu Em folh e- ia os Yostos •rc;pertorios das j urh~'I)Inudenclas estra:ngeiras e'::.con

tra lo·n·ga série ele set1tença~ conden1na n clo, ora ·civ11Inentc, ora Cl'inU·nal1n1ente, 

n1 cd ico:::~ architecros, parteiras: E.I:"Jgen..hc iros, advogados, profié:isiona es , c-J u fiin, por 

manifesto e1·ro de offi10io, IJ)Or h;no1·ancia da sua sciencJa ou da . ua. ane. E timharn 

ell~s eliploma! .. ·'' 
O SR. Sou,zA BmTTO - Esse argumento co Sr. ViveiJ:os ele Ca.:;tr.o pro1·a d e 

n1ra.is. 

0 SR. 0SORIO - Como a.-i-sim? 

O SR. SoUZA BRITTO - Qu e os el.iploma,; nã:o 11abi lita m em grande parte; que 

vroy·am ncgativ•J.llleontc {'nt rehtç;ão a es ..... es d·iplomados. 

O SR. Osonro - O q-ue o ::ir. Vi1·eüos ele Castro qu er dizer é que o dip loma 

não f -..1m a cErteza de capaci'Clad·e . 

O .SR. SouzA BRITTO - V. Ex. dá licença pa.ra um aparte? .-\ es,;;c trnb1lho 

elo Sr. V.ivciros el e .castro se contrapõe o el iscurso motabi li;;simo ele um' elos fulgu. 

rantcs oradores qL:.<: te·1·e esta 1Ca mara. O Sr·. Fausto •Coudoso pulverizou o Sr. Yi,·ei

,ros ele Castro, funelado na Con>lituiçà'o Fed-eral. Digo com u:rezaJr, p rqu•e sou 

acltnirado r do :::ir. \n,·eiros de Ca:;t ro. 

O SR. ÜSORJO - L.'\ã'o conht>Çu esse 11ota vel el.is-curso; •lllüS elevo oh,e\wa r qu e 

neste ·momento c1 i>'cuto a questão pcra•ntc a razão, >não 1)era nte .o direito co•nst.i

tucional P"trin. ::;,,b este pQIC. to ele 1·ista, si notavel é o discurso elo Clni•nente 

!;r. Fausto Ca rclo.-o, cuj-o talento c aber deixat·am é\S melhores recordações nesta 

Casa, outros d i::::cr.:rf'o~ não ~n:·e noc:; !110tL.l\\'ei-s a respeito .nest:.'t Camara ·fonl.m pro

fer.ielos, senelo ct•nl1L'c idas Lq·bali%aela" opiniões em pról do UHe excrcicio das pr.o

J'i:;sões, c01rno ~ ... vndo a {1 Gutrina cont"tiruciona l. :Citarei o discurso prQI:-luon-ciado na 

~CSSàO el e 27 c:e OLltU'lJroO ele 1900 peJo i•llu..,tradO TepresentaJo.tc J)-el'n~n1'bUcano 

•"r. Esm era](lin J• Bancle ir;J. d~cielielu pa~·ticlario el& liberàade proiissio•nal. Peqo 

licença para It-r ftlgun·s tÜpicos c! c5~e clh~cu rso: .. . •«Sou um fnt·nco particlario da 

liberdade proJ:issiL.::a l e acredito qt:.c es,-.a g.ranLle conqu.ista socio logica e.;;tá expres

sam.E-nte cOI:J sig'n:H1a l 11n 'Tl,()S~<.t le i basicn. Co•n1heç:o o. aDg•un1entos -contPar ios, que 

se cost·UnHlnl o ppür á affi·t ~mnth·a que L'lCabo de fazer e, causa curiosa:) [Oi a fra

queza dc .... ses proprios ~H·g-umc-ntos que •mais concorreu para a opinião. que sobr~~ 
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o :tASUJJIPto tc'·:lhO lwj e fi1·mc e unaigacla. E a propos ito dd ncccitaçiio qt.:e entl'" 

nó~ têm thlo os sophi><mas op posro;; á lcttra expressa do texto con tirucional pude 

n :·r·ifi1car n ju.:-:tEzH do conc e ito ele cnnLeciclu pen.sado.r i ng·lt·z. q-u ando const.1t<nr 

{JUe - o hnmr1n ele csp11'i t o ·rf' r..e bc muita.'i vc.~es a cro~li to um erro ·rulgav Cl ?ido 

C"lliCLa c<l>su/u l r/Jll•e?,lfc <[.c Sllbll!ellr l -u a exil me. 

C.\l.uitos sãLl os nrgun1t>ntos que PU poderia produzir rm f;t\'Or de minl'! a n1an eira 

ele vêr sob1·e a qucsWo; muitos e d o nHtureza di(ferentc .. -\~_,im é que s-o b o ponto 

ele v ista ri-go rot:;am l'nte juriJico, logo .-.-c n1c àc}::.Jra o segcinte preCl·itn, até hoj e 

inccm~tcstado: as ,.,·c:..:/ricç:-õe.s ao cli1·etto _conH11111rt, os 1n·tvil.egios ·Hão . ..,e ·.• Ht,l1lJÕC ,.n. 

ncio se flHldn.::em, nCJtt .~e clecl u ,zem: ou veen1 expressamente consigna.c]o."S na. l.eiJ fJ/l 

?H'io ea; ist ent aUso l u.tamcnt·e. Ora, •nen huma restricção ha na me ~.1na Constituiç:ã.:> 

ou •n·o proprio texto do art. 72. § -~·1 , que a to dos assegura o li·v re excrciQio de 

qua lquer profissão n" oral ~ JnteJ.lc·ctuul e inducltria l. Logo, a exige.ncia de um 

diploma aca tlc llli co. como conJiçlo shJc qHa nan, para o exercicio dos cargos \:a 

rmagishntul'a, elo nlini~t('rio publico, dn ncl,·ocacin, da m.e.licVa, e detnais profi::-

~..;6es ·intcll ctu(:H'~, é inacceitave1J. J)Or is-..:.9 que .Lmportaria C'tn t:mli.l r e:-;tricçã'o :1 0 

direito comln.um th· todo .. ..; -os cillat.lãos brazileiros, a::segurado amplan:en tc i!l'la 

Const ituição; pnrque ,·alerkl a cre-ação clC' um p r ivC·egi.o em favor de certas c ! ar;~r-~-> 

socia t· s.J sen1 -d eclaraçà'o exp r escia de ta l privile.gio c de tHl excC'pção na l eL bt:1SJCtt 

da U1epublicn." E, cu mo E"J11~rnldlno Bn·n ·1e irn c Yll"e it·o.~ ele Cnsti'O. pensa uma 

•numer osa co rrcn•te a -cuja frente "c enco .. tram ·pela sua nu•toridade Ub~ldinu d o 

•.\ maral e Carlos de <C a rntlho. 

O SR. SOl:7.A BRITTO ~ V. Ex. é uma prova da c; ''ação das e.~-cula,,, com um 

diplo1 11 a que h.'gitima ..-u;.1 cOnl. ~)t' tencia. 

O SR. OsoRrO- E' gentileza el e \-. Ex. De-vo firm(l.l", porén1. que não cumbnro 

a cxist("nrül de e.·colas; im1Jugno é a ex~te·ncia -d e pri\~ilC'gios acaJernicos. _..\,.., 

escolas JSã·o nC'C't'SE-:arln:-;; e a ILe i do E ·n:·:i·n.o ,:·ão dcrrocou nenh u·ma das f:' Xi.st•~nter': 

co~tinua<m tLHlas t1 f1..11ccionar; a cli.fl'crença é que a prc ft' l·oncia J>•H e llas >r 

1llilni festa 'llà'o ptlo prb·Negio el e q uc gozam, mas p c1a idonei ·l a el e que offerccen1. 

O SR . .SouzA 'BitTTTO - \'. Ex. ·sahiu ce uma ele nossas faculdacleti ; c c<>tá 

ne<""Jt~ nlO·UIC1 to dan-do pnn·as dC' !-=Ua competenc!tt, da legitinliJade elo diplon1n t!c 

qu.c é portador. 

o SR. Osoaro E' banda !c d e V. Ex . . \ntc es tou cle<acred itanJo esse di, 

plomn, -rlcfend~nJo •.lou trinas subve1 ~iva~, que 1ne ·~: ão 'fora1n e ns;i·:lada~.-: . ( Ri.o.;r1.) 

Sr. Pl'eSiclent C' , ll'nho fipmacl<>, acre.dito, .que a ·i•nten· e·n~ão Uu E:·:t:1 ~o e:n 

n1ateria de IY~ sino: tr\ não l eva ~l mo1·n ~ icladc áa ·escola!=', porcrue ftH •nc~se r egi m.·n 

CIUc a immora·liclade b rotou; 2•, não é garantia de~ cornptco~ cia do diplomado, por

que o~ annaet=i ju ~-icia rio.~ .cstã:O a atte~tar ·erro.:; crassos dcs~~s p l'ofissionaC\4; 

ao, •não {' \'ila os mnle<-4 do charla ta·nismo, os perigos <1 e ll e decorrentes. 

J s.,o el monstra do, não pos;o el e ix;ll· de concluir por e~ ta prOI)Qsiçàn : para 

o .Estado todos o::-: cit1·n dü'os que são ou :;:.c intit•u:•am :p rofissiona'es t ee.m p!enu }i.bpr _ 

clacie el e ex ercer ns re~pcctiva.s· pr·ofissõ e~, ·su j eitos é.s leis fiscncs e re;po·w!Ji:i

dc~ele estatu ída n o Cvd igo renal. 

!Na obn cita·'n.. Y iYeiros ele Castro, respondendo é. objc•cção qu·e acabo el e 
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rl'bater, d e- ctt;e permittir Ll lib rr l;lJe profissional é ex :H.ir ct gra,·i~skno ,pc rig;o a 

,.i :la, a sauc1e, a fo r tuna do publico, e. ... crcvcu (lcnclo): t' ~ssa objecção tieria pro

ced~nte si a lEi tire.;-tie sido di.' •4111.a i-:1 pre,·id e t:oin lamenta\·e1. deixando s€11H n reciso 

e devi do corrccti!vo os artificins rraudulC~:1 to~ dos cs.pecu\1dore~ g ananciosos, ou <.1."5 

<·oü cque-n·cias -d csaatrad·as da i,gn-oranci:t dos charlatãe.<. :v.Ia.s tudn isto está wc
Yi:-:to .na lei; ~não (a•lta .sancção .p c:·n·al 1 ~ nra os erros da ig,·oran·cia ou p1rn os 111-

bu,tcs da frauce. P le-na libcr<lad r profis:<i(}nal com eff ,•ctiva re.-<jlonsnbi lida Jc. 

Quem se pro.põe a exercer UIIINl pr·ofiBRão affirma e:o;t~tr para i•sto cl evi d a m enb" 

ha·bilitado. Si l:!{)r iJ~ ::orm1cia da artr qu e exerce (ôr a ca usa d irectn ou in lirecta 

de uma. gl\.1\·c looão ·na saud·e de ~L'U clico-:•tl', n1 es·mo ela :-;ua 111.ortc, e.~ tá s·ujpito 

ás pe-nas c;;tnbe:~cidas nos art.•. 297 P 306 do Codigo Penal e obrigado a 1-ndemnizar 

ch·iln1cnte o CamGo causado, s eg undo o art. 70. Tam·betm, si, a pretexto Ce cxercc•r 

uma .arte, empregar m.a•n.obra-.: rraudule•ntas pant illuclir a ·crc ..:luliclad e ele a'l,gu ~"""m 

e obter dinheiro á c usta d·esta victilma, com.:nettc scn1 duyida un1 cri!ne de Ct'teJ

lionato c, portanto: e.:;bá incurso 1: o art. 338 do Cod igo Penal. Seja, ,portanto, })f'l'

mitticlo a qt:alquer l)C·s.-oa qut• pi'<'· o solo livre desta .Repu-blica o ~xercicio ck 

q.oalq u er •profissão, lndepe'nde!lLeJih"nte clC' <li~ploma schntifico, mas ;;;enlllH'e respon

Favel pelns consequc-ncias de ~.;;; C' us actos. A~~im ~f'ja a Polic-ia acti\·a f' E:õagaz na 

in\-e.c.:Ugnção do:": factoo c rlnü:1or-;os. Af-isim ::.;cja a 1:VJo.gistratura sc r co:-- a e impasc; i·vel 

• a applic.açà'o da Jci. Eis, JJO rta11t:o, pulv0rizada a o·bj c-cç;ão terroristf\.)), 

O R. So"L'ZA BRITTO - Excluc-s , portanto, a prova de con1petenc :L.'"1. 

O SR. O somo - O i'uiz da comp~ten c ia do pro-fissional é o c i ',telão. 

O SR. Sot:zA rBRlTTO - São as 1\' ict imas . p ortanto. 

O SR. OSORIO - M as ,r. Ex, ga ran te que o profi~Sit\IHll diplomado nfLo sacri

ficn a saud e. deixa el e ;;~crificar a libt·rcladc i·mlividual? 

O SR. Sov.zA !BRITTO - J:>ód~ ~ ucce-de r; mas Y. Ex . .-Hbe CJUC a intecção é Q 

pri-ncipio unoraliz.aCor Los actu:-; humano;-;. 

O SR. OsoRJO - V. Ex., pelo qu~ vejo, Jl<'rdôa os (lMII 8ÚI IIJS J.~riv ;.{ e_qio-llos - na 

JJhrase é!e ::\Ioliere. 

O juiz da c:::-.paci cla<l e elo -,}HOfiP..;io•nal 1 dizia, .não p0d .. ~er outro s .: n ~io o cl

cial1 ão. ( 1 in.divicluu dnen.te .(]i[ltvc pch.lPr chanl<tr para tratal-o o profiss:o r:.al , di.

plornatlo nu não, que lhe ins-pir~ rn:1is fé , ma-ior confia,nça . Crm110 i·mpedi1-o dh:;so'? 

O SR. ~OüZA !BRITTO: - V. i 1~x. fig.uru um. a hypothex0 gratu ita. ~rer.guntn 

a \'. ~~x., ~damdo doen tr , entre '"' lJr". llionysio Cenrueira c :Martim iFranc'GI:!O. 

qual ~Jn'f<'rid para trataLo? 

O SR. Oson1o : - O ST. Diony:i io Ce1·queira ê rmedico; -o S.r. ,:VIurtirn FJ·a~n

<:i.sro l-~charc! Pm di!·e.;to. S<'In c: . ..;tu ~l o <l a a1·te medica . Uoen·t ::o-, c.ntr•e -os <lous, 

r .?ctH'l'l'l ia a c . t'. Dion~ysiü; 

fJYJ2. l' :n o St·. 1Iart:wn Fran ch.-co. (Ri.~os.) 

{) 1SR . SouzA BR11"l'O: - V. Ex . não 111. . en tenJ~u. l~ntrc a cocn,pcten ci-a 

1ned ie;t elo ._s ,·. Diony'.: i o e a com pf'f:12'11C ia . .:;c ie-n tifica . ju riãlca, do Sr. M.artim 

F1·n•nci···co, se r. Ex. JJreciz.ar-:,:.; r df' un1 cne<li co h êsitarh'l c.n,tre os dous? 

O IS'R. Osor:ro: - A re<;JJO»ta é simples: oh amaria o Sr. Dio,nysio, que sel 
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<-xerc.~ a p rofis=-=ão 111L-tl1ca, a não &?-,r que ti \·e.s_~ e cienc.ia de a1-g,un1. a ·sa,..;;::r-:inato 

já <ie S. Ex. (Riso.q. Apa1·t cs.) 

O SH. SouzA BHJTTO: - Estou apru·teanJo para Y. Ex . ter occasiãu de mt~is 

tinJa vez bri!har n:.1 tl'i'bu na, . 

O >'3R. J'n!OSID~:.STE : - Peço aos nobres Depu tado,;; que 'l'lã<> interr•.mpam o 
.orador . 

. o ~R . ..souz_~ BRITTO: - !Estou da•n{lo apartes porque o .Regimen:o m'o p-er. 

mitte e cem pNmissão do ora.clor. 

O SR . OS<>RJO : - ~luito me ·honram o; apai'te.;; de V . Ex., ma.-, conti 

•nlhl.ndo: 

O l~stado não é tutor do ci ladão, nem se deve suppõr que o povo beja heo

<"i J.. Ao cidadão, cle1•e ' r l icita a escoLha do profi. si anal que melhor confiança 

lhe mspire, i ndep~nJentemente ele litulos, pe:us aJrovas de capaciocJade pra·t ica dc

monst:·a.~a. 

O GR. S l:ZA Blll'ITO : - , •. Ex. c.sbá a.bu ~anclo ele seu.;; talento.;; para pro
,.a r j:--...:{1. 

O Sr:. osor:ro: - ~· a logica que nca le1·a a essa co.nclu são. Qua<nJo racio: 

" in<' e· 'erifico que o privi!0gio acaJemic o não é pro1·a de ropacijaà<', não pos.so 

! ~r outl'o criterio. (.Apoiados.) 

Diz-s.: que o diploma é .presumpção de capacidade; mas não t? P"ova, re 
tor'!Llirüi : dema's, a liberjacJ , profis;oionM não disJlCnsa pro,,· a- po.<itiva.; desse 

l'tÜJQr . (Apoiados.) 

.Em ,pr imei.ro lugar, como c1b cri' a Cou,.celle Sénc!Lil, ' m ·t:Dlo o exúlnC, a par L~ 

'l.\ sorte f bastante gr:ln l•'. c J',cndo): «0 examinando póde s·<r apeo.%15 capaz de 

l'CSpon.UeL' a tnna !':Ó pergunta. e se-r tal\· t;· z ~'5~a a un.ic..~ que 11:1e dirij-an1, a....~in1 

CIOllO ']Jócle L2mllem c-;tar habilitado para re.<;pond er a todas :us questões. exo:pto 

ju>'tamente aquellu que 1'1e foi d irigida. Quanto mais vasto fõr o programma. 

l:l'll'to :Mtis consideral'l'l é a parte aleatoria do exa'll'l.e-. Ba ta, pois, aYcntu.·,n 

n1u.·ta.s vezc..: para ctu-e- em uma <lellas se co:-.sigtl o succ?-sso. O r=.entiallCnto que 

õ:t .-:.<êllS juize.:; inspil\1 pnr [jm a persisb meia do canU:dato augnlellta ainda as pro

'l.Ja.bilida•le.s em favor <leste . Diante des,'a ()bstinaçã.o, os ju izes, l~bra.nde>- se do"S 

<1("/. ~ni<OS perdido: ]1111':1. chegar á tal j)l'OVa, dos .acrifiClOS r<itOS pela fami!\1. 

d 1 i211n1er~sa. va"tidào do 'llrogrwmma cujas exig"~"'ncias ta.J.\·ez um só solbre n1í~ 

<los e>.1:1 j1datos pocleJ·ia .satisfa7.er, <Ja multidão dos que já fo1·am di;Jl om a. Ios sem 

lt r 1nais olH:r ecilnen·to... acf!_.b:Hll Ct"d("n{_lo. Etr~ ~Cgundo lugar. como ·a lndn ob

=--rl'\"a o il"us~re e-cono,nista, é ·um facto a xi:ü-encia dos pre1;aTadurcs t..C exa

IH <' .... n. t L rcn.do): uElla conr'iste em cstuUar, cn1 to·1üS os Sl1'3B ~mi.nucías. a :trtf' 

tl ~ fazer um ex:une, c <1" o fazer com bom exito, media.nte a,pena.s alg,;ona' plua 

S';; e estu<ln!', por exemp~o, o fmco de cada examina.aor, rara qu e o alumno: 

eon,·<·ni<?nt(•mPnl adl'xtraclo, proa da de C()nformi<lade e o.bt<n•h.a o ])l'ivi lcc;io com 

o men or di penjio po,~iYel de sciencia. Citumos o !Jl'()prio -te.,t;muni.:<J de11 s e 

vC"jnn1o s s e confirtna ou infinna o õoo hom ns con1~pP.te~ntes, acima referidos. Um 

Jll'O>Jl(·C.l? ''eccn ~e (J.89'1) de um clesses ,Pl' paradores conttm o se.3'1Ji•n.te: «lieu 
<'li~ i no k]lro.Yeita a le> los os canJiclato.s, mn.s sobrHu.do aos que abu<la. não cmll"-
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çnnt1n seu.s estudos C"la8.~iros) ou aoa que foraau n1ais o u n'\CJlO.S n1al succcdidv.;. 

nehe, ·E- qu~; urgidos p~lo tempo, tenhaan grande imteress.e em aec"Lbar com seus. 

rx:1t11ccs o mais d-epre-ssa possi•vel. Todos os a:nnos, n1uitos camdidatos aos bacha

_,·clc.ctosJ de pois de um ou mais irusucce.s s, r.enu.nciatn a utn gnâ.o qwc conside

ra~nJ s-cl!n razão aLglllna, como estando m·wito acima de sua in~tellLg·encia ou d =

sua cora.gooL. Convido todos os moço.s dec;ta ca·tegoria a vi ~r.:m procurae-tne alflte~ 

de romper del:1nLtivaonen·te com s•eus estudos. Nove veze.~ sobl'c dez, -eu terei "' 

p.razcr de l>lles fazer obter, com ?'G'/?iclez ;.ne&p>iJ>·acla, o dip:oma que de.;ejam. 

Qu.a·nto aos alumnos qu.~ fize.ram regularme•nte suas das.ses, c CJ·U·e '~ão ele forç., 

r:1 Gclía, não preciz.n•m rnais que se.guir doci1n1ente n1cus cons~lhos .pàra ficar ao 

nb•·igo cl( cru alq!~,- clesasll·c. P. IS . - ~'a miruha lwmHd.:; opinião, moventu can

d iJatos sobta cem, sdb uu:na direcção intelli.gen<te, dev:Em, em .pouco tempo, tirar 

o baohurela dr •. 'CU'ja difficulclade é muito ?Jtcvis lLJYpcwente q?~e 1·eal". 

( !otno c-o·nfiar, cQinseguin~ten1.~~nte, se~1n provas praticas de cal!)·aclclad1e, etn 

profi.•siona~s di.p:omados, se ta,es factos são cvid<Jntes? 

Os •qu <' susten·tam a existencia dos privilegias acadcmkos fundam-se. comG 

v:mos, ·na n ~cess ida-de ele precauções em bem da sa.ude pu/blica e de altos itt•te

ru-'Ses . !Soerria grave perigo, 'Claenam, con€-cnti-r que exerçam a medicina e 1phar

maeia in,d ivicl'l!OS noão eli•plomados. A ol:Jojccção já foi respo•ndicla, mas CU•I111Pra pu.J

verizal-a a~nc1a mais. Ao justificar um prO'j•eoto nesta: Camara sobre a J•ibcr. 

da de pt'ofiss ion{):l, tão cmibaraçaela can certOb •Est.ados, iHustr,e 1J<trlamoota.r, o Sr. 

I'nrbo' ::t !Lima, interrog:wa: ·?lfu.<, quaes ~ ão as artes e as sciencius que affectanJ 

,, I' ida ú0 Lomem? Será só a medicina? ');'ão. Que precauções offi.ciaes, que in

V· s ticl •Jra r ecebem elos pod eres pwblicos os coztnhclros, os confeiteiros, os vencli

l11G~s. o~ ,banhistas, os <lroguistas, etc .. , d e cuja perícia e .boa flé (!epemde tamta' 

vez es a Gau.de e a pro1pri3. vida? fE, accrescen.tava: n .. a.s c·MlSas crimi~naes· permit

t~-s c a qualqtter p>=ssoa a d~fe.sa do réo. ~ão estão ruhi i<nbe.resses em jogo? !Em 

relação .á pharma.cia, pclo3 proprios regu·lam e.ntos v.Lgentes, .boUca.rio não é s6 
.{Jurm lem diplo-ma aeademico; são tam1bem os praticas. 

Em r el<t ~ão ás parteiras ... não >e xercem a profissão Hvrem' llrte? Quem igno

ra o.; r er i,gos a que essfls oo•ncukes sujêütaon a vida huona·na? iDe mais, o 'E:stado 

ndo t\l.ócl e t e-r uma sciencia sua, ,privilegiada . Onde <está a VNX!ad•e? l..\"a· aHopathia 
,, u •n.1 ,Jtoonoeopa•thia? Como póele .im,pôr o Estado o ensino de uma m•edlcina of

fi cinl? 
r"l!u<le- e, portanto, qu.e m .pre tende qu.e a inget''ncia do ~stado 110. materia 

•e v:te perigos publ'icos. Como •bem asseverou o 1em.in•ente parlamentar a que .ea 

n1c r eferi. o que o Estado d'aa, querendo- .m'ilcaver, é apenas entr.e peri·gos ele 

ntrias e;;·p'-cies preferir u.ns a outro.-;, pretencl,endo impôr ao ,puhlico aquef.fes na 

1Prsuasf1o el e que o r es...::uarda oestes·. (A.pa?'les elo S>·. So11za Britto.) 

.o tS il . OsonTO: A doutrina que venho pa!lidamentc expondo e sustcntan-

<lo. 

0 •SR. DOIMINGOS :.\1ASOARF.NHAS: - Oom mu-ito brilho. (AjJoi.(b(lOs.) 

<O SR . .osonro - . . . só pó ele encontrar co'll'ba.raço, e com i€<So não <ie

s~jo m el in lmr quem q·uer que seja, ou no preconceito ou no interesse. 
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O SR. Uo:MJNaos :MAsCARENH.\S : - E>pccia-lmentc no tlreconceito . (.d.pa,._ 

tos do Sr. Sou:a B1·itto e ou-t1·os Deputaclos entre si . ) 

O L<;R. OsORlO : - :Peço ao;; di:gnos collegas qu;; m e attendam. 

O SR. SouzA BRITTO: -Dou a,partes para fornl!!.cer a V. <E.x. n.ovas occa
siõc~ d·e brilhar; mas, ~e e;;·tO'U 'desagraJa•n.do ... 

O li'R. IÜSORJO : - A:bsolutam~n·b~ . •v. Ex . >Ó me hanra com a sua attenção 

e apartr,;. IÜ que póde, •no emtan•to, sem deseja,r, é d·esa,gradar á Camara, retar 
da.n·do a conclusão de tue-u lon.go d isCU!\~o . (Ncio a1Joiaclos.) 

o sn. SOUZA BRITTO: - Se é por isto, ~·ou conti-nuar a aparteai-o para dat• 
á C'atnara c. prazer de ouvi l-o a inda mais . 

o ISR . 090RIO: ~ui to ,gra.to a V . Ex . 

LSr. 'Prc-;;iJ·cn b' . Os a.J,gumcn.tos apres·~ n ta dos hoie r.ara ccmb•lter a !Lberdade 

pr~·fi~úonal 8ão os me.;;mos invocados em outros tempos para im,pedir o livre 

<'xe reicio de outr·as at't~s. Lê-se em Carlos <Du•noyer: «•Da liberdade do tra-ba
~~ho» : 

((J-Touv.c outr'ora, p(}r exl:'fl1.P1o, co.nfrarias d1 ~ cirungiõrs de que se 

tin•ht'l. rnecessa.:.riamen te de fazer •par te, para poder exercer a cirurgia. 

1:\ão ,<6 o exercicio da arte era i.nterdicto a qu··m foss~ ex,tra,nho á cor

poraç;ão, mas e.sta vioJenrfa,va 1111esm o os seus men.nbros : não ~ra pernlit

tido a u.m c~elJles 11nostrar-sc mais ha·bi.L que outro; a thcori.a, a 1naneira 

de ·ol>~rar ·eram estabelecidas por meio de r eg.ulamentoo ]n.,·arkweis, dos 

qua es neruhum t in•;-,a o direito de se afastar. Havia, ,por ou.tro la-do, con

frariaEi de th1.rbeiro~-ciruJ-g:ões, ou cirur.giões de veste CUlita, ccl:!n os 

quaes, os cir·urgiões de veste lon-ga estavam f:l11 per petuo d bate. iEste;; 

cont?sta,·am aos outros IJ!Oi:adam e.n-te o direi•to ele en-viar os seus estu

dantes /t IF'aouldadc de Medicino. ; c ·b~ndo a 'Faculdade coú~edido aos 

clhcipulos elos ba.r!beiros- cirurgiões a _permissão de seguir seus cursos, 

c.•sa concessão tornou-se entre as duas confmrias uma fonbe de pro

ces"o qu~ não d•uraram menos de sessenta anmos. Hoje é raro ver ta e;; 

lll'ctenções surgire-m á to,na, mas a moda ainda •não pa.s·sou de tada. Yio

se, por exemplo, na I n.g:ote.rra, eun u.ma época não m u-ito -remata, o col

Iegio real ele Lan·c1res ·pre,·alecer -&: contra o Dr. HarriSon ele uma carta 

c;e H<>nr ique ;-ni, que prohHb<i.a a todo v medico, qualquer que fosse a 

universidade cloncl•e tivess = sahido, ele ·vir clinicar em ;Londres e dcn

tm ele um J)erimetro de sete milhas ao redo.r da capital, sem ter rece

bido uma ·licença do collegio real, a qual é sempr~ concedida. diz-se , 

d e.pois de um ligeiro exame oral, e scun que se exija do ca.ndidato outra 

prova de capacidade acém da entt•e.ga da sommil de cinca2:nta e etc gui

n-éos. O Dr. IT-Iarrison, forte pelo.;; titu.Jos que tioruha recebido da Escola 

de Eclill"' .. burgo, m.ão cuidava de submctter-&.e a ~ssa pro\·a, e no etn

tnnto vinh a exercer ~ua a r t e n-o perim etro privilegiad·o e r.u rpropria c i

c1aclc ele !Londres . E'<1lb iclo o facto, .gr.a,nde rumor no collegio •rea.l. O 

doutor foi inti-ma·do a comparecer peran•te os censo.res do co lJ.egio, mas 

re-istio e r ecusou -recon hec er tal ruutoriclade. Foi em 1827 que se deu o 
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Htigio. Ignoro con1o terminou. a br:.ga. Actualrnente, emtre nós, 111ão ha 

mak; individuas, nem es•ta•l>el•ecimentos prur.ticulares qu.e se.jo,m ca1paz<:>s 

de ma•nif€'S tar seme1hantes preten<;ões. '-Vlas, á 'acicclade se arrc.ga.m a!n

da ce';!os poderes, que talvez não fo>se m•ais facil de justificar., 

O Sn. •PRF.SIDENTE: - Lt'mbro ao nol:>J'e Deputado que resta ape.nas um 
qnal'to de 'llora . 

rQ t3n.. OsoP.JO: - E tn sua oração, exclan1ou o s~r. Octa \'io •Ma.n1ga.beira, 1·6 

cxi.;~e a l·iberdade profissio>nal, comprehendida como a l<hberclade que tem qua!

qu.or indiYi luo para qua!>quer pr(}[issão, nas leis do Rio Grande do Sul. 

Não qu ero e.';tende•·-me na di.scussão da mater·a PCHtnte o dit·eito posHiNo; 

n, introJucção do relatorio a·pr.esentado ao Sr. Pr 'Sid enba ela '11epulblica, abor

Llou a (Jliestã<>, eSJgotando-a, o ST. IR·i vada via. Corrêa, i:\1i·n·ir-:tro tlo ::Ln•terior. Aüun

ta1 ei a,pc•nas ás considerações feitas, que a lilberclade profi~sional, tal qual co•n•l 

é c111tendiLla no .Rio Grande do Sul, •está con,o.grada na ar ta de 2-1 d ? !Feve

reiro 

:\'ão pôde preva!<'cer o angumen.to d.1 rejeição, por parte do Congresso Con

~tituin·te, de Emen•das Em qu.c se fa.ria cxpreS•'a rcferc.ncia á dispensa d tituJos 

academico> ; -tacs emencla.s foram .rejeitadas, por desmecc-ssa.rias, clia,n te do tcxtn 

cx,pre~so do .pacto C<>nstitudonal. A•cc.rescc que a emenda da Comrnissã.o dos H, 

approvada rpelo Congres.~o Conl.-üituinrte, ê J)recisamente, ent swbstanci.a
1 

a 111 ~11ne.. 

:1ue figura nas Ba8es de ttma Oon.~t iPzti<;üo Poli.[j,ca Dillac/o?·ietl Fecl·m·ativa 1Ja?'a 

a B cl'tt.blica Brasilei,·a; publicadas pelos Srs . :vli.guel .Lemos e T . b: ira Mendes, 

direc:ot· e ,-:ce-director elo Apos•to!o.do Positi·l·ista. Neosas .bases, qu.e vi•uam á 

pu.blicidade em 3•1 de J~:~neiro d 0 1890, muito M1le.;; da reumião do Co•n•gresso Con 

stituinte, se cmconrtra. no artigo 37, n. X'LX, o S2gu inte d·ispositivo: (1E' gar&n

tido o livre exercicio de totlas as prof;ssõe;;, quer moraes, quer ilntell c~uae,, quer 

inàustriaes». 

Em Cl1i•nb.S Geraes, é sabido que João Pinheiro, cstadist<l repu,~ica•no, uma 

vez ei "v.ado á pre-idem-cia daqu.eolle Estado, .pôz em execução o texto co-nstitucio

nal brasileiro, garantindo o ·livre exercicio das profisBõcs, ind•cJJCnd·ente de dLplo

tltas aca {"!. tr;n•icos. 

O St< . DCI~INGos MASCAP.ENHAs:- E a.otualmemte o Governo de )1ilinas. 

O ,sn. O saRro: - Ainda 1-io em YLveiros de Castro, obra citada (Ieonel o) : 

((1\T:-trios ID-i t.ados, quer em suns Cúnstitui~õ= ~, quer C1m l eis or<l i~narLas, tên1 flr

m(JàO o pt·i.ncipio da Hl>crJa :l c profi<S"Sional, independen·tcmenrte de dJp•loma scienti

fko. iEm 1·8,9•5, dian.te de~·t~ fo.C>tos, o Pre~iclente da .Revublica, na m ensa,g>em 

que diri,glo a.o Co·ngresso Nacional, lcm,brou a ne cess.idade ele t:rna iei in<berp!l'eta

tll·a do § 2.4 do a·rt. 7·2. O Congresso X aciona] não nceittou o alvitre su.ggerido 

pr~o Chef , do Poder !Executivo, não votou a lei interrJlretaJtiva. Ora, se as C<Yn

stitu.i.;:ões c le is es>tadoaes, que aBseguram a ,pl•e•na liberdade p.ro[Jssiomal indepen

den-temente d~ d·i.plomo. scien•tifko, 11ã.o ex'!)rimdsse.m a verdad·eira doru,tri·na do 

tcxtv czynst ituciona•l, o Cong!"e~so, enoo·rregado de z.elar pe•La guarda da C'onstl

tuiç:ão, leria, õolicito e pressuroso, reprimido o alb.uso, firmando a. lei imterpreta-
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tiva. O sUo-nci·o do C<>~"Cgres.so si,gnif·i ca be-m e!oqu.entem ente que a clareza d~ 

t xto C<m~titucÍ0111al não preci-za explicações: basta ler as l])ala,v.ras para com

tPre;ltt·nder o Sffi] tido» . 

•f'ra•tiocamen te, a li'berdade prC>fissionaJ e·xiste em todo o ,paiz. 

O i.SR. DOiMING<lS MASCARENHAS: - No m undo iJnteiJ·o. Na ,pr()lj)ria !França. 

f.:Jn Partz, como tiv~ oeoosHLo de verif.ical' . 

.O •SP.. OsoR 10: - O Brasil não d·i spõe de profis'i·onai~s dipl omado.s por aca

dcrnln.;; para at~end"r aos reclamos das ,populações. lHa cidades e vi!.la..;; onde ni:lu 

existem medi cas diplomados. Ora, se fO.!OE'e cu•mPl'oida .nes.>as loca:idad "S a lei 

qu·e ,Illtniss.e o exerci c·io da profissã.o por iJnr<livld·u-os tn.ão thtuiatlos por es·CO'llas, .te 
rla i110S u~ua situttÇão ab . .: ur<l("l, p'Ois, aqucllers· que, 1habilitadn.s, não !}Or escolar.;;, 

zuns nos g&binctes, csoccorrcssen1 os cnfennos, sal,vamdo-os da n1o,rte e~tl1r·iam. Su

jt itt'.s a pe-naLS p-elo exerc ic io irn<l.cvido d.~ porofissão en1 que se nàJo doutora,ran1. 

i:\i:le> ha r ece-ia r do Ji.vre exer cício d<t s IJ)rofis;,;ões. 

1:'\o IR.io Grand ,. elo Sul, o.ncle existe plena a li•OOI'clacl•e .profiss i on•al, desde ~ 

I:epub:.ica, •não sa conh-ecem o;; peri.!;'cs della d.ecorn],ntes. ILá existem escola', ma

;lnificos t emplo.< de lu z, "'~ os dip:omas exjpedi<l.<Js .nen h•um prlvilegio envol

v~m . 

• O R . DoM INGc.s :.\L-~.sCARENHAS: - Apoiado; há estão es:abelp,c'das n.s rP

i ac;Õl'.S entre profksionacs e ü.U.toridadcs . 

O iSn . OSOIRIO: - Lib ?rdade ampla, com eEfectiva I'ESPO•Ill' abll<idade . 

O .S.H . DOMJNGos Y!ASOARENITAS: - Ella se ,pra·tiea no R •io Gran•J,e do Su•l ho 

lllals (].e 210 an.no,...; c gra·nfle é o nur;ncro dos •não dlliplomados. 

O .SR . Osoruo: - Como gra·~de é o numero do;; diplo-mados. 

Ai3 >escolas c<mti'nuam a formar m iOÇ.Oi ; tet·ão el•h1s sc<m,pr.a procura desde que 

~e mantenlhnm com as hflJbilitaçõ"G suHicientes no jui.zo dos i•ntcras.sados. 

>Estou certo que o s·alu1aT princi,pio repulblicano breve, muito fbr,eve, te.ná sua 

ex,1cta c cmpreh:C.n.são e nceitação .geral. 

X as banca à as dos dh"ersos Estados nrl';ta Cama ra s .; co.nta-m j.á elemen.to f 

pcnsa•qtef', adeptos d•a dou·trilna, qu·e a con.>ideram i<'gal; raclr, porta·n•to, sam a·lafi

tr.·ar-sc esse criterio. 

T "'rmj•nando o seu honlvel 11bello contra a a<:ma.J Lei Orgatlica do Ensino, 

cxclanlou o Sr. J o.sé B •n~facio, etn <li ·cu.rso proferi d-o ne..-::h1 Can1a.ra: <cO que 

ahi c-.stá não é reforma: é o sa.crüicio elos m ais constam•tl's •esforç;os -em pró! de 

uma ol'·gani,;ação el e enúno ; é o Tecúo ele mu.itos a"J,nos na obtenção de gra·nd ·-.s 

confJ.uista . IPreciza·tno.s v iver pdra. -cor:111batel-a, desrcspei·taJ-a, c..::ttraç.aH1a1 - a, rufhn 

Ll~ sur.g-ii· u111.a outra que respei·t .;. as aspirações do pa.iz e se con•fO'l"lllC com a.:; 

tmd',;lír:.s e os sc-n•tim entos do~ éBrasileil'os». 

l"i'r . \Presi dente, louva•ndo a i·eforma em sua•s idéas cal)'it<1e<, em sua ori en 

ta.;:fLO, não posso d :-jxar de 1!Jrotestar 'Con•tra as ,pa~avras injus ta .~·, apaixona<la.s e 

su.bwrsivas do iHthstre .Deputado .pm· :VUnas. 

D'C cer·to , a r.ef-orma t eroá faLlll't~; mas, o que é fa·C'to, é que ella cansu•bstan

cla principivs libe.rae>, que con.s'tituiam velhas aspirações dos institu•tos docen. 

tr~; o qu : ·é fact '• •é que eiLa, m el horou e wperfei.çoou o serl· iço du ins•tNt•cção . 
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.Lam('n•ta.Y~l é , se-m duvida, a condu cta dcmo•liJora c revoluci<rnaria do il

lu stre ;Sr. J o.\:ê Ba·nifndo. A tarefa dos patriotas não deve ser n ela. p.réga.ção 

do desrespeito á lei; clev •>, ao contrario, ser de -consel ho á ;;ubordinação c acu

tamcnto ã legislação <lo paiz. ·Sómentc aos elcmaG"ogos é toleraY~I es.·ü i•ngrata. 

tnj.sr-:ão. n:-J.recizamos viver 'é J)ara corrigir o;:; defe itos - da l.l Ctual r:furma ; não 

rara estraçal hül-a, tanto cmai.s quanto é cedo qu·i! clla marca um pa;;so ogigan

t·.do em matcria ele ~n~ino. AIJ)ontarci ao m eu il lu<tre collcga o ex<mp:o el o Dr. 

iPacifico tPcreira, profe'!sor da IFaculdaelc de ,::-Hdki•na da Ba•:1ic1, <JU&, clhsco.r

dandc <1 a reforma em varias ponto<, ]ong.c de predic.u o dc~ respe ito á mesma , 

e~-cre,·eu uma srêrie de .&rtigot=:, pulbli.ca.c1o.s no Dirwio ele 1--lotic;·a!S da Bahia, apre

ciando-a, applaucHndo-d, no que 1hc .parecia acerta<lo, cr~tiocando-a e j P~dicando 

as c·Jrrecçõe.s na parte que lh ~ ~)a·recia eS'tar mal orienta<ta . 

;Xa furia contra a actu9.l refor~na do ,e~nsino, seus il1ustre.3 a•:J.ta.g-onis~as não 

cf·.S•2am de manifestar pref~rencia pelo Gudi,go de Ensino el e 190•1 . 

.":'\ão 'CompT.lhendo as so.u:la,dcs por ~e~sa lr i , retro.g racla, nC'~asta. -e n1 cujt. 

vi,g(."ncie. o ensin o .baixou ao ·ultimo ni vcl, co mo e' ·id c:nciei et11 'illleu::: discureos 

antcrjorer; . 

Digo r.e•trograda, .porque o Cod igo de 19011 foi t:on golpe des:crido •na auto

n c•11üc dicl>lctica e ad.rninistratiYa elas corporaçõ s docente·; sabe-se que elle não 

deu ás IFacu·l dadeõ a min ima parcel·la de amtori.lade, an.tes reduzia n :tri•buiçõe.; 

e JJrero...::rat i \·as àe que goza.va-::tn os ins~Ututos ele cn ino. DiJgo ~ncfa:;:.ta, porque 

c r .~ge !m.cn det5se Cocligo foi o regirnten anarchiZtHlor dos a.vL~.:>.; ministpriaes, <los 

collcgi06 equ iparados, com todoõ os seu s cscandalos, a,pontados em 190·7. a esta. 

Camara, pelo tproPTio meu illustra 'Col:ega Sr. José /Bonifacio. 

UberaJ c progr.es: i va é a ac tual L ei elo -Ens•i•n{), que con tinúa a ;;e r acolhida 

ccon snr.pathias c a ser cxecuta·cla cem cxccllentes re<>u.Uatdos . 

--\inca recentemente, em sessão da Congregação da IFacu:clade ele ::-Ieclicina 

desta C<.pital, rcaliza•ela a 16 ele Ag-osto proxi-mo pru;;sado, na exposição {]Ue .J "u 

pemntc el:a, o director S1· . .-\.zevedo Sodré congratula va-;;e com a a,p,prQ'Vação 

elo '1101'0 re.guJaJnento ela Faculdat'! e, elatborado p 2Ja Con.gr. g.Jção·, homologa;Jo 

pe:n C'on.:-e!1ho Superior de En.::ino. c01.m ]i ge i rns t:nodifi·caçõcsJ concl,uin 1o por es

tas palavra~: «Recel:>ei por e9be facto, que ficará as.s1gnalnelo ele modo memora

Yel 111os rastos da nos.sa Faculdudc, min•>as m a i; calorosas rc:icil:l.1ções . EJla 

~onseguio ft~quillo que ·t ... e.clarnnva 1ha n1ai.s de õO anno.s; vio realiza Ja a aspira

çãc, se-mpre viva e r 2-nova'Cl.a d s nossos nH.\·.'5~rc~~, e até do_:; mestre.;; dos mes

tre ; entrou ·no gozo da a·utonom ia clidact:ica e a ·Jministratil·a qu.e lhe as.s.~gu 

rou a [Jei Organica do En~jno)} . 

A propo·.sito d cxo sali l":'ntnr : quando eu. affirn1aNa em disour&So anterio•r qui! 

ns Congrc~açõ ..... das . \ C'::tdrm ja·3 ,pe.la Lei Or.g::uüca g·ouvvacn d~a intctra. auta.no

mla chrla'Clic,t, retorq uia- me o il !ustrc Dc,puta.clo Sr . ,Ferreira Braga que essa 

autc.nomia era illu«oria. pois, á.s mesmas Flaculcladcs não a ~sistia. o <li revto d e 

alterar os reguJamen tos .e progTa'n11111tfltS . ....\.rgua11~ntei com a !Lei 1Ürgam ica, m os

t,·ando que e>sc dir~Ho ]Jertencia ao.s r 2fcridos in s•titutos de en.sino . Hoic, posso 

c itar t:m avi o cliri·gido pe'o 13 r. ·::-1ini. tro do I·mtel'iot·, em m : iados de Noveml:>ro 

deste a.nno, ao Presidente elo Conseltho Superior ele Er.sino em que, scien-te das 
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. 
-nlteraç,l es r ?alizacl<l s n a organização <la Faculdade de <:Vleclicina <: approvadas 

por c>se Conselho, declara q ue na<da •ha a oppõr ã.s aJ.Judidas alte•raçi'ic' , uma '\'Cz 

que quaesquer deo;peza~ que cl.thi s e possam originar caibam d =nt ro <'las aotuaes 

~·U•bvenções 0'\.l ~los .recut·so.s pt•oprios das .F acul dades . :Essas al·terações G·ão : crea. 

<;ão dr umfl caàei·ra nov::t. para cli·n ica de mQl• stias ncr,l·oros, res•ÜI•belcclmentos 

:::1a.s c-:lJeirati d e patho:oghl ~m«lica -e <l e pa th ologLa. <: irurgica, mudanç:a d:e deno 

rtün::tção ele varias cacle iraR, r l)gcnc!o de todas a.s C<.tdeiras do c ur3t.' 111cclico por 

}JJ'({ .~s~ores oràjnarios . 

O Segund o C'on,gTC'3SQ ele Ins-trucção, r <u•n·ido ulrti maauente em IBello Horl

do;;o, t1JlJ)rovou u•nanimemcnte, J>Or ~mdicação do Sr . .Firmo Ca rdoso, r el?resen_ 

tan-tc dn Cove!'no elo I'arã, t.:ma moção de louvor ao Ex. 'Sr. Jn il·a 

claNia Corrêa, ·pelo que em favor do ensino •tem feito o illusto·e estacti.sta . B, 

.simuhanE-a mPfltc, a l'o:n1g-regação elo GY•Innasio ~a.0j.onal signifi caNa n. -esse titular 

cu pasta elo Jnterior c Ju,~tiÇ•l idc-ntico voto ele reconhecimento pelo qu~ tem feito 
,por ,se instituto. 

Tae . .:; m 1a nif€stações, t ão CX!pres_sivas, dciX'acn ver qu,= •ninguem n1ai6 se lllud~ 

so.bre a soli.:cz das conqu-istas trazidas pela actual .reforma. •Por is ·o, arg-uil-<t 

à ·J rctn,gra<la e conbr'uria ás a~pirações <lo va-iz ê d~con•hec r as aspiraçõ es das 

inslilu!çõcs docentes, desde Joomga data. Qual em a sua maior aspimção? A au

tonmllia õidactica c ad•nini.stPHtiva . N ão está CSfa autono·m'ia consegrada ma re

Ionn<1 ·: .Só quan·to \'ale es>a autonomia, que j á l•hc.~ 'fôra concedida, pelos esta

<li~itls 1-ibera•CS e(l D.ege-ncia CH\ 1832, •e QUC a .golpet; Sll'CCC"~IÍ\'05 foi comp]eta

JllCntc a boJi,la pela reecão consc rva<lo t·a? Quem pôd,~ desconhecer a .yan.ta,gern da· 

desc,ntl'aoJ.ização operad·a pela r cfm ma ? Como i.nquina·l-a d e reaccionaria, se rci

~,lnc1ic-a. :IHincipios de l ibcrda d :?-; se a:'énl de;;.c.:o;.l autoncm1ia, con;;agrou a lUberda

de d•' ensin ar c de aprender, a a-u•>enc ia de privl legios escolastic<l<', a li berdade 

pr• tf issionaJ.? (Apoia.rlos.) 

•Tenham as 'COrporações doo •ntes o devido inte resse pelo aperfeiçoomen<to da· 

in,<trc:cção, e ef<ta sq e!eYarã de ·n ii'·Cl, porque o.s in;;titu.tos de ensino hoje es.tão 

tsob sua imm edia ta direcç:io. 

O •Con oel•ho u1P rior de <Ensi•no, excellell'te c reação da refo rma. em subãti

tu i ~ão ~ a.cção do Governo, não ,póde deixa~· ele exercer unua iUJfl u~nc ia salutar 

.,é'Lrc a ·l·ns lt·u•cção, cons·ti tu i.do como é ~)elo· dircctorcs doccn•tes el !tos pelos 

lnstiluto~ . 

Qwem com mais idoneidatle e camiJ)eten•cia para rcw~''er as qttestõ's pe<la

gogicas, do que C'Sê Co.n~Nho? (Pat~~a . ) 

-·\ llc.gou o Sr. José 'Bonifacio que o E:J<ecutivo não esta1·a amtorizado a cr.2ar 

cargo.-, attri'buição elo Congresso; não podia crear, portanto, o C· mselho Su·ve

riot·. ·Ora, o COng resso autorizou a. reforma do ens ino, ;ne l•ia·nrte bases; e•n tre 

estas figura a tl :- da11.· am; institutos de enSJino per on'{tlida<Cl.c ·ju.ridica, a.utonon1ia 

ti:éiact ica a<lm ini.,tra·tiva . Es ta auto.nO'lllia nfasta 11. competição .gove!'namcn

tal, exig ia. a creaçã.o de um orgão, su.bstituti \·o da acção governamtCnta.l . Esse 

:tpparclhu •não .pod-ia GPr ou tro senão o Conselho .Stuperior rl : IDn,;in<o . (Apoia

dos . ) 
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tD<.'nl&.i~, nãn prC'SC!'e\'('U p Congres~o a. não crea<;ão Ue cargos, porque bct~n 

•via qu~ efsa reforma c!amm•nte teria de affcctar o T.,esou·ro . N m o Con,grcss<> 

}14Jdcria prctend('l' economhl ~ co1 n1areria de -or.:si.no. D~pczas con1 a. .instrucçe:\o 

l'Cll!'esE-ntaru u.m cn·pit-:.11 a jurO!', esci'·-VC'u muito acertadac.ncntc o illu.-.tre rcl<ttcH"' 

d•> {)r{;am~nto ~io Interior, r. IFeHx Pac;, "O. 

Sé c Ooyerno não ti\·e<-se ·crendo o Consc:ho Superior d:! En,ino teria f ito 

LHna i'eforrnn acantha<la c imp!.·o-luctiv(l. (Apoiculos.) 

L"lobr~ os resu-ltados praticos da reforma não é m.ais li ~ ilo iluviJa1' . 

. _\pezar de sua curta cxp~rien~in, o qu~ se sn.bc é que nos in.<tl•tulos de in<tru

cção .teetmdarJa, -hoje •e estuda, porq~ não ha mais 11quclla preoccupação de 

o.1Jtc~· a a..1rta de bacl1ar·c] ('tll ] e ttra~, e·3lLCic <l.c gazúa llJHrn a entrath:l nas c .. colf!S 

s:tpf't'i(•res, corno j{t. foi dito; a::; proYas exig'do.s cocno con.diçào de a lmL..-.são ~na~:; 

C'<' COlas fazem com c1ue a mocidarlc se c.;Jorc~. 

Di··: nesta Cama:·a, por occasião Ja ~" cliscu& ão do orçamento elo T•ntcrior. 

o Profe. or Sr. Erico Coelho: 50 °1" do.<; c.1ndicla-to·s â. matricula nu E~ola cl t• 

~Ieeicina fornm 1·ejei'ta<los ·no YCStil>ulo oc,sc ins.c:·bu·to, nã.o CiMta•Me tr-azerem 

<liplotnas de bachareic; etn I ettrar:, qul~ l-:11 ·s fol'am con eridos por co·legios ci\·is 

e ecc-!e.•iasUcos. iExeml])lo Nli'fican te c<<;c, il> erva.cJo t<uníb m e m S . .Paulo, !Rio 

. ra:1.:.e do Su·l, Ba,bia. s ·gundo o testemunho do.s distinctos collt~g,ts, prof ssores 

St,; Ca•nclido l).[otta, Octavir· 1P.ocha e IF.r.eire de CarvaJq1o . 

. \inda n1aiti: vedfica-~~ a frcqu.encia dOB a.Iumnos, pe~a exigencia ·mor~lli

Zt.t1ura <1a apr~(llltação <.la caderneta de fr :q·uen:cia. E' con,hl'eci.la a <l,.ec!ara.çà f> 

Co 1!''roft:ss()r !Sr. IIloohn !Faria de que. depois da .refon11a, pela ,llrilnc·ra vez cun

SR-;::. Ui( à ar o progr·amrna elas materias. 

A.s :1u1as .que se inieiaYam, não raro e,m J•ulho, con1~~:-ttH em Abril, época 

TH"• .fixada. dpvido as pro,·.iclencias dtl rcfor·ma: exti·ncção da .se-gunda época d t-: 

t· ... :tme·s, das prcwa.; escri,pta•<. ,, facilida.de ela cot 'tituição ela; .ba•ncas por JlrO

ofnsur.es ordin~rios. extraonlin,trios, cff otivos .e !ines docentes, albolição das 

<1t·fp ... .as de the··o..-, o que tu lo abrrviou oo tra1ba1M1os . Üti cu·rso·s, em1~im, fazcc11-s~ 

r.__.guiarrnentc. 

Sr. 'PT ~id,~nt.:., para cvit(lr os €'!':tragos do .cha~rlatunisn1o Ró existe t1.111 re

uNlh: a e:lueação ~ inslru,'ção do povo. Xão Yejo outro. Seus males não ~ •• 

..euram cnn os priYiliflgios academicc\' ou e~co1a.;;tlcos, }JOrque pcrniCio~os são os 

effl'ilos do pt·ivilcgio. De. cl, que o pri1·ilcgio se torna o objeclivo do eTh5ino, c-t·• 

haixa por uma necessidade rata.l, affirm<l Oour.celle Scneuil, Pccrt>.•ceonta·ndo : aO 

estudo e o ttalJnJho já n:lo são os unico:: n1cios d .= attingir o alvo; ha ou.tro.; 

nwnc. n=nosf•S, r·, portanto, preferidoo; acaba-se J)Ol' ::6 ~e YE:'l' ·no esbudo o e -

forço que cu~ ta, o trn.l>nl'ho q11e dâ. r se o albando.na cron d s<lrm. Uma vez qu~ 

-esse dC<I}rrzo •de. trabalho r do saber rea.] trm invad ido ll mociJad e to-Ja, é im

pn,sivcl nazPl-:1 a umn "•!l'·rciaçãn mais ~xacta <= mois ã; o h.'Obitos de pre

guiça, umll \'l'Z forma<iM, !Jl'ill'!lle"Ccm fatalmente, e os examinador • são· força

d,,.;; o. cc ler á dupla pt elL•nc;ão> d. <Jbtrr-se o privilegio e de •não ~c estudarn. 

Ct,·mpre ao:; cidadão~ de min ha Pa~ria varrer o; pre.coneeitos qu.e os per

SC\g-ucm: e aos tp rofissionacs <lip1ccnaclo.>.::, uma vez idO'neOtS -e capazes, di rei : dei

x~m-i'e rle receios, q-u.c a concurremcia elos c:1arlatães não ;vos preju<licarâ . 
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•.\ o c lo·bora r a 'Lei O~ga!lica d o En.sino, o i llusl t'c }li n btr o d o Interior não:> 

p\1clia nl.&n.t e-r o rrg: me-n el o pri\"ilE"gio, de ixar <le con sagr ar o systen1a da liber

da ·,. do .e.ns ino. do livre cx ercicio elas p rofissões, sob pena d~ J}lanojo r c de exe

cutar u1na r e.fo i013. .n1a'flca, cccltr·.l rl ic tor ia con1 a i nclole dv re-giancn, que só ad

mitrt• t;m cuonopolio - o que dt·cor t·c da moral c <l o smb ,. ( M tt it o br111 ; m11ilu 

t•f'tll. O onulm· é ?n iMto rumprimln/ u _T().) 

. 'BSS .'.() DI~ 31 •DE OC'l'l'IBl~O DE Bl4 

o Sr. Freire de Carvalho Filho ( IJIIJl'iiiJCJJ / o (/ e atlC'IÇÕ.() c~l :- ::-.-ã•> 

f1•.ld••l:do eu , S r. ,Prcs iclcntC', con corda l· ccn1 a su.ppre~r.;ão da vet'ba 2ta da vro

!<··ta tl o GO\'c-fllH po ra o orçam .. nto elo }ri ni,..terio da .Ju.sti<:a e ::\' egnc io Interit>

re -. •no ann o d ? lo91J 5, ap r e:;cnt i a e!IlJ('nda que já "C a cha em JJO ·c" ela }Lt~•3 

pura {}llt' 1 seguindo os turnn_.;;, dtl rPgicn entu dn Catma ra
1 

r;cja es-sa v:erl tl manti d:t 

c:11 ro<.la ~ll.l pll'n'itu.elP . 

IPt•Jin el o o r~slabcl ·cimento !la Yenba <l ~~<ti n acla ao Conselho Superior <lo !En

s·no, o faç(} ma i•Mc!ra com·icçàn ele q ue ella não pOJe ;; r suppres a, .não só po . 

fn rçt~ .:lo <iccrcto n . 8 . 6•59, de 1911, qu e r egp a instrucção no paiz, -cf'nlo ta.1nb n1 

P<tt' 1<'is exi-stentes eon1trc nN . 

O tSrc .AN'l'Oi\~O .)1UNlz dá u m a}l~ll"te . 

O 'SH . FREIRE " E CARVALHO .FILHO : - T e n h o o Con.~e :J:10 Superior do EJJ _ 

sino cv tno u tna d9..s m::-b:1ore:: cr eaçõ ·s de.:s.c dl'Crcto, nã admitti n dn. :P{)rém, qu 

€1 ~B d•_~ya j áma i s :'ervit' de une i o de utrn ns iç;ão d;l officiali7ação do ('l :l sino á su:t 
t.•ta·l ill··epenJencia f u tura entre a União .p os c~t11b ele2 im~oto.s el. pnsino, poi·3 

sott ~·e>ntrarlo a e<sa de.,o.fficialização, ~ d-ire i por qu e . 

A crençã o elo Consel'ho S up •r inr <lo JCn.., ino er.t U011a pro\·id <J ncia d : h a multo 

r {:Chl !na--da. J á em 1 •-15 , Sallc-s 'l"'orre" 1J .Iom enl. em u m projC"rto qur apre~ento:.t 

á C' amara so.brc i•nstru<·ção .publica, pre>pôz a C'reaçJo d • um Con -el.ho Geral d} 

I1 ;ll'ucção . •Em 1 69, Paulino lltl'3é • oarcs dp .Souza, ccmo :Mi·ni.< tro elo Jmpe . 

ri<', ·pC:clia o crC'aç.ão dc~e Con:o: e ~·l o coano uma nec<'s.;: i dnde. E m 1 S·l, o Barão 

l-lute em d. 1:\l l'llo, quando tr.mlbêm :'1-IIni,t ro Jo ln~:J.t' i o, fez r vivc.r e<sa i léa qu ·' 

;;.~ 1w:a r forma ele 5 de .-\ bti I •le l t9H vei•J se tvrna r uma reali Jade. 

O Const<. o ~ upe,ior dl' Rn •i·no, que nli JJI' stanelo m u i relevam s , e!'\'iços, ê 

111.1 CO J'poração <1elibeJ'a tiYd c- oCO'nGulth·a. c< E' 1t·m1 conse lho pedagog ico e arl 

:-u :~n :l-'tra ·t i \"0 , que j ulga Clll .gráo de recurso a .. d:-eisões <l os .director ~r: e Ja-.:: Con 

greg-at;õu: rlo.s inEtiotu too de ensino. responde a toda~ as con ultas c pre-·.ta tot1 ~ " 

a;; infotmaçõc' pedidas p elo 'Gove rno, promove a r fom1a c os melhoram entos 

nPC l\.;:~a~~o ; ao l'nsino. E' un1 trilbunal que impõe penas d iS .. ~Jfi·n·:lrl' ... e para. o 

qual podem appellar os a lumno; ~ os doccmt s dHs que H~ s for cn im:Jostn..< pe! .J 

cl i r N ·tt.r 01U p r.,~a Con grE'It""OÇàC' dos institu tos de en.:::ino» . 

r'') Discussão elo orçamento rlo ln te rior. 
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O Conselho tem em s~1as ~e~sões d'scutido e deliberado s01b r~ importantes 

a~~urnptos qu.e l•lle têm si'1o afrccto-~, su•bindo já fio a1·u1tado numero ele 82 qu.es

tücs . 

O •Sr . Dr . Bra>dlio ~L1cha·lo, illustl'C prrsi<L•ntc des.>a corpo•mção e os de

<li<caclo,; fun-cciona rio.;; ele ,o;ua secrct<lTia i.ra tam com assid·ui<Iade e r eco-nfl1ecida 

'ntc~Ji.,;;c lCia de um gratnde eX(p:?dien~te, a.ttendenclo cotn prcnntptidão a· tu•·Jo, a 

todos . B' injusto , pois, o que enca,p·adamen-te pretende o projecto em cliscu.ssiio, 

..:\ suppre.:;~"=ào, tSir. PrPsidclltc, da ver.,ba que di~cuto, não atti,ngir.ia o seu 

e11co-be n o .finl, poriém y;ria crea r 001ft.'t1 raç.os ao Goyerno e au.gmen ta ria a d.esor

clfn1 qu.~ la \TQ na instrucção pu·blka. 

O .sn . ,\NTO NIO ~[U:-<J z: - Apoiado. E' gran~le a de<;ordcm . Tucio devido 

ao Sr. Tiiva'Cla via com ~·Utt r0fonma. 

O 'H. ,FfiErnE DE C.\RVAT.JHO (F'JLuo: - 1-\.. verba clet'tim.a•Ca aos in~titutos de 4 

ensino, Clrns,tantc do ,pl'O'jecto Enl cliscu.ss:ão, está c.nuito aquetn <l.as exi.gencitlS e 

das .clesp•zas decretadas pnr leis c con•bratos celebrados com o Gavern.o . 

.;\ •Fa·cui-rlacl,:. -d e :\1-e'l i cina <la 1]3a:h!t't, para €o.tis[azer ás ()brlg.lçõcs creacla.-:; 

por lei, não pócie ter ~L1b1·enção jn(crior a 1 . 147:131$300. "'\ diminuição dc"-Sa 

qt·antia im1portará -no não pa.gaanl('f!lto àe obrig·açõPs a que o Go•verno não póde 

c:::: furtftl' e que, mais cedo ou tnais rtt'lJ"de, t111á .ele cum.prir . 

8c ~o.u, Sr. IPrrslcl.entc, a~berta·n1ente cc~ntl'a't'io á surppressão da verba: 21• 

d,t ;nt~f)osta do Govern(\ CC.I110 -d0 a.!gunHl.s 

se dl~l'dte, duu, cnrtr.etanto. mru vo~o ao § 1o 

a autorizaÇ"ão ·~Ta: rcfotnmar o ele-ereto n . 

di~·po;siõ~s outra,; elo proj •c to qtLe 

elo art. 2•, que con re.re ao GovemtJ 

. 659, de 5 de A•bril d, 19'11, pelo 

qual nunca· tive enthusía~tll'Os, e, embora re'Conthrça c:rue t em clle al,g-Uimas CO•U 

:o:a~ apro\·eitavcl.:., é forçoso conf. s~ar qu.e Yeio coN-ocar, com e:n u itatS deu; suas crca

ç:õc::;, a i·nstrucç;ão no 1~aiz em co•ndições -que r.2•clama•nl urgentes pro.Yldencias- .. 

Xo seiG ela corpo•·:wão <locen•te a que pc1•tcnço, flli dos primeiro~ a apon

tür o.-:i cna·ies que l])rov iria ~n des.. .. n. r fo!·n,a c não ;rne erngane í, pois o tempo c os 

facto3 vão <ietnonstrando 11.11inhas previ-.ões. 

Em cc·:tos pontos ~s.-c clec,·eto, inclebHamente chamíldo Lei O?·gani':a, fere a 

Cc>nstituição ela IRe,publica . estabcl,--canclo disposiçõe> como a.s ·de prcnaro para 

u011a <l••softiciali;o;1ção ào e.nl'ino, l~1terdade profiFsional ab>o·l-u-ta e outr:1.s que re
fe)·j rei. 

O ·SR. DIO:-<YSlO DE CP.RQUI'lRA: - A reforma está de a~cürdo com os nro

f:Te.csos ;}a. in~tl·uc-çãL' ela _\1-lf'~ll.alllha. 

O SR . FRETJtB oR C.\P.YALJ-10 IFIT-HO : - A ·1·'-GOI'i'icialização do en~.mo lé nma 

instltuiç;ão :verdaàeiran1Pnte rxotica. que 1não pôde ser ada,pta-cla lá noss'i.t in<lole, e 

a suR tt>ntativa é t:cna dfl• causa;;. da cl.ooo.rclccn q,uc ahi nli profunda pe:os in sti

tutos 'lc e-nsino Sll'lPl'ior da :Repu•blica. 

•Jossa Carta Can-,titucional, Sr. lrre<sidoente, pelo seu dispositivo <lo § 3• do 

art. 3·õ, é contraria a e-~sa tlcsoffic ialização e .bem i•n.spiraclos foram os nossos 

:cgisjndorcs constitu•itntcs . pois col1l:,.eciam qU!C nã:o O:i•ta,·aa.no5 a~ppa1r.?-lhados para 

essa lib~rtação da acção official. 

_\. ,r,retenà-i<la cl~soffi·ciaJ.i7"'1ção do enRino ·acarreta, ent re outros male.<, 11 
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fr?.ude, n nH't"<.'ancia au>loriza<'la, a fundação de casas ele venda, a baixo preço, 

<le :itu'o~ ele fa!f'a. capacida-de para o exercício ele profis;õe.;; lib?raes, com o pre.. 

j~•lzCJ elo pwblico c o <lescred ito elo paiz . 

.. \. liberilade profis,ional , Sr. Pre.sid <'n te, <JUe no en•t?nder de alguns radic,tes 

d~corrr elo decr,'to n. 8.659, de 5 de A•bril ele 1911, e i-so sustentam, é um as

"un•::>to de que largamente já me occupei nesta Ca·.a, mostrando a sua lmprCJ

cedenekt constit•UoCional, os seus grandes 111llle.s, a sua C(}ndeennaç;ão por grande 

pensadores, quer nac ionae:::, quer extrangeiros, e por todas as nações ci vi:iza 
das. . 'à o pr<ci:.o, po!s, trata r mais desse as umpto que. estou certo, muito pren

der>c a attcnção do GovcPno, em respe-ito ao § 24 elo art. 72 de. Con tituição, a 

IJ•':n do povo e cl•>.s creclitos do Brasil . 

_\. ·fúrn1a do provi.mento aos cargos elo n1a.gi.stcrio, c•:cno esta1 e.Iccc o decreto 

~ quõ m. refiro, foi sempre d·e ntin'ha antipathia. P•lis. fen·oro ·o adepto do 

concurso de pro,·as pu.blicas em litígio ele competente•. nii<> me po~h11n agradar 

l1.S faciHdadec:; da l'Cforma, me: uno porque é uma y.erdadf'i!·a fc1ntasia entre nü...:, 

pelo ·m<>nos por emquanto, con·fiar no. m.ultiplicidade das cnmpct~ncias, para q"o. 
ella.; por si se impanham ao magisterio su,perior, em ex.übição d pro\·a;;: é o 

nwritu divu1ga<lo e reconhecido por toJos. quP sagra a s:.1perior:da-de do talent·J 

do ,oab •r . 

IJ'eor ainda, Sr. rr.esiden~r, o defi c ienlb: . ..::n1o lll'OCPSSO .lc invEstidura á ll\'I'P 

ooeC'nc:e.. Joi(J:litado á ap!'c:;entação de docU!IllPnto de idon !.Jacl= moral e de <<Un1 

lrlba.;ho origi·nal, c.-cripto parn chter a habi!itaçãon . Sobre t>Stc assurn.pto ti\·~ 

oc<n~ião d·e dizer em 19H, em uma elas sessõ s do Con.,clho Superior elo En

sinf', que a apresentação de um trabalho origi:ca! podia Yaler muito como 1yaler 

nada, d~sde que o tribunal julgador, a Congregação d>t Faculdade, não tinc1a 

nwiO<l d. comhe.cct· dn au~henticida<le elo trabalho apresentado, para não ser iEu 

t:lir~< por um can·di'<.lab.> QUI?, ,pouco e•crupulo.::;o, apresen•tase:-e ·uma. o,bra não :-ua. 

mns qu~, escripta por um h,mem de saber, se impuzes•a por ua excel·l,ncia ú 

app!·oynção. Xão (Sf..'l.nt eu longe dessa po&"ibili.tlade, porque, pouco dc!)oi.>, jâ 

h a via se fundado aqui no Rio ... 

OÜ ,::'!: DIO,'<YSLO DE CEP.QUEIRA: - Ti tu los <lO modko preço de 60•$0·00. 

O !SH. •FREI R" DE C.\RVAr.Ho FILHO - . . . uma enwreza para a explocação 

<lf.S. e t.:Ommercio, (\ :OC'tlS reclamos ou ann uncios fornn1 profu··\.unen te c.spag,ados 

PC•o 1>aiz. 

Es~a. crc:tção da livr:. doco.ncla, e ... ~ta,belccida como urn estagio dJara a in

vesti<Ji.ll'J. ao ca16u de professor cxtraorcllnario, tcrn facilitado o gran ~e tnercan
tiii~mt ·no en~ino por meio elos -cu r.;; o· pri,·aclos. E' i~so um facto conheci co e 

já de•:•un>Cia<lo em <olrmniclacles pu1olicos por hom ens eminente;; c da maior rc.< 

peitaoili<!ade . 

• :1-Iuitos pont05, S•· . Preside'1te, do decreto ele 5 ele Abril de 1911 estão p~la 

c-xpe-rit: nCia rcc'amando por sua Ycz en1a reforma., tnes são entre outro~, nor 

c~cmvlo, o ,procc,;so <los ex•elllJCS à c habil"itação á matricula n;ts tFaculdaue<, a 

conveni nte distri,bulção das mnteria · do en-.ino, a tnl au.tonomia didactica e 

administrativa dos Congregações, a Yolta da collnção dos gráos ou títulos aca-
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<~t;-n"\ic·o:-:, que não sã(l •n gad~ pe:a on . .;:tituição da (Republi-ca e Fião in1postos 
e exigidos .pela·õ leis federars, pelas Constituições e J() is de todos os Estado> 

<ia Fecir•·<Jção Brasi:E'ir.1. ~xc-epç.ão feita do -Estado do IR.io Gmnde do ui. 

Só •nesse Esta.do não é exigido o titulo de doutor em m ed icjna ;para o exer

ricio cle,l<l proofi ~ão c o de lbacharcl em dit•eilo para a inv ·stid u ra, 11003 cargos 

c.l:l magistratura; todo os mais E;tado; da Un'ão exigem a ()arta de b<tcharel, 

fl.ottnaõo por uma das Faeu.!dnda-- cl\1 1Tiepub1ica, pora que po~a o cida.dão ex ercer 

ati fLi•ncçõe.s d.? magi:HrtldC}. 

_-\. dar-se, Sr. Pnsiclente. que perdure o que pretenJe o decrctú a que me W

t~;,0 r ?-f€-rido, tempo YiPá, E- não longe, que para o preenohin1 c;ro:1to d·e ses cargos 

haju c'-iffieu ld<l dl'. . 

Err: um rxagcra 1o rcpublicnni::eno, cnt nd,em al1guns es_p iritos que o;; titulas 

ac:t<lrmicCis cc~nf0rcm quat:dHll'~ aristoc raticas e de nob'reza, e a .... ~·drn são inconl

IJ:lliv is ccl!.n as ·normns rcpufbli ca•nas . •:>J"ão rtêtn razão, nean t ambem é r...: t.'l.I que 

fosse ;·elllo comproml-so <!os rt'\l) wblican.os, -como l·nculca111, a abolição d :;ses ti tu

io.•. 11 'ód(· ter si lo d<' alguns repu•bliCaJJOs posit.;.,·Js-tas, mas da ga·amde malorl!l 

r!'pub:lcana, não, ab-oiut.tment~ não. Ahi es tá , Sr. Presidecnl·, ral!ando betn 

('i aro, de modo insophifl11 aYel, o * :? 0 elo art. 72 da Con~ti tu içãu .Fe lC'ral, qui! 

diz.. 

ftTcKlVS são jgu,lcS J)C'J'ante a lei . . A. Hc-pUJbN-ca •não •a dmit.t ! privllc~io de rn as 

Cl!I''!Ça, de-~-con1hecf! 1f6rns de nobt üza c exti ngue as ordC"llS honori(iroe; cx '.stcnt-2'5 

e toda . .:: as suae ,prer11ga tl\':ls e regalias, 'bem CLCllO os títulos nnbilia.rc:licos e 

d,, con.•€lho . » 

/Xeu1 uma p.1lavra ou r,•fert'n'Cia sobre os titulos ~ c:entifi cos ou aooJemi

Cc>r;. L\"ent podia ser <lt' outra . 01'h\ poi.s, ern -pa.rte ncnhuxna, etn n0n:n1m .Paiz, 

"-111 "J('nhuma ~epu,bli a os t ítulos scien,tificos dârrnais fora cm ClJI!'h.; idcra·1 os nobi

liarc.hico:::, de-rat11 fôro de nc,brez.a ou do CL rL.::tocracia a ·~us porbttlo t·cs . E' uma 

Vl~rdadc jncGntc.sta\' ·1. 

Os titulas conftl'icln, aos cidadãos qu.: com apro,·eitam cnlo concluem os os 

lm.los de u rrta profissã.o Hberal não constitu iPaV11 •n•em conferiracm jâcw:tis prilvilc

gios anti-republicanO«, poi< lle< " •nwr • estiveram e e.'lã.O ao a:cam-c~ de todo o 

in liv'clvo que os aspirt;. habil ilanclo -•c por uan cu r .o reguhll' em u.ma cort))ora 

~,;ãu ·rlocE>n te e ülonNt . 

. De ha muito, Sr. !'residente, foram a.bolidas certas r galius que eram con _ 

Ct'diclns aos q.u·e ex~rcirum ·profiS~Sões COrnlO a <l~ mcclioeo-cirurgião, etc . Uâ !=e fo 

rnn1 o' beJnpos em qu(' r .gia·m as <lct('rm inações do Cocli go J~u stinia no, que, ta

be:eccn<1o a mor<tJidad: c-omo condõç:ão p rimeira e acLma do saber - ,,opo1·t t 
1nu1·ib·us 1Jrimwtn dcin .. clc tac-un(/i<t» - cunferia aos m edicas, aos gt·am·nlati cos, ao.~ 

g·comclras, aos pre;f s~ores e a outros 1 ro[,i.;-slona~es o J) ri vHcglo de se r en1 i .;e,n

t()s. 1b001 como suas n1ulherro; e filhos, de todos os encargos PCScSOa·e.s , civi:;, ou 

JPI:.blicos, sen do purnido que-o" os pertut'ba&"e nm seus direito.• . Se na antiguida

de r:6 aos livr.e.g era fncu-1-tado o ex!='rcicio elas proCi :::: ões lilhrraes , e, n•a Idad e 

:\l.:uia , aos nobr2s e aos -membro> de certas classes .. . 

O _R. DJONYsro ('>:f<QL'~'IRA dtá um apar te. 



- 191 -

0 R. FRE'IP.B DE CARVALHO •FJLHO -

entL·e nó bra ileiros nunca tal e d.?U. 

1E 111 tudo.; os t pmpo.s fo i bac:1arel, rloutor cn1 medicioa. en1 direito ou rna -

bh:m a tlca ou em quiz e pôde es~·udar, tanto o bra•nco c mo o p:·eto, o filho do 

opcrar io como o <lo fidalgo, o elo rico como o do pobre, todos i.guaes c só lli.<lin 

ctos pela <uperiori,lade do talento, elo saber e das \'irtueles sahiracn iaurcados 

das Faculdades. 

~e. r. Pl't"SidPnt(\, cr::s.es 1·eq ui.sitos im.portaan em uma aristocracia, ella é 

IJ~· or-d~·m dac; Qli<' aos reis e i•mperaodores nJo é da-elo conferit· a nin.guem, 11('[11 

a l~<~pub:icu retiml-rt de .qu<:>m qu.cr que ;;ctia. Só a ·naturez.1. 6 o Crca.dor têm o 

arbitt·io 1.a e!'}'lccic. (.d.poiarlo8.) 

O titulo ele doutor ou bacharel confer:Jo apõ- proYas <'le babililaçõcs ao

I']Ue ~~u1·antc annos frequC"-nta.m e cctn<"lu 1n UIIU cuT ... o academico, insh-ilo, não d::i. 

•1U<1liclade de ari,üocro-cia a quem o recebe cn.no um prcrnio a eeu ·trabalho, n 

seu lsfcrço, ~ como uma attestação cL sua cumpetencia . 

O d1plcma ou titulo de doutor ou. bacharel, como muito bcon diz o Dr. 

M•arlinho Doria, «não é 6enão um requisito forma.! para a J)rOO\'ol de apl],:ão na 

pr3li<a de netos esp r-iaes que. cffcctlvam nte, reclamam certa idon•ci.ladc em 

b~m üf's mt•mbros da sociroad.en . 

O,; n os•os cxtm -rcpUJblio.1nos die~an ai.nJa que os titulot; academicos confe

r m ~n1 pri\·ilr~-io C' que as leis republica-na.:; rubolira.n1 oo privilegias. A. }JTO

po:;ito, o Dr. Gabriel Ferreira disse: «São i nanes e•s!'S a;J"clo;; de.spe,iados contra 

o,; titule•• cic •habilit3ção sci<'nlifica, puros vaniloquio.;; e,S<.'s esty,gmru;; de privl

~.~gios e. monopolins com qu" se pretende lüno;:tu sobre clle.s a odiosila·'.e \]'luollca . 

PTivilc{l,o) :·c as .. :m s~ pod n1 chamar tlire-!tos :H]qu irid os COIJ'l1 grandes dit-pcn_ 

d!o· t:;;e tl•mpo c de din·heiro; 11UJno-polio, i'C tal denca:ninnção m<:>r <'l'm as con

<tuistn' cic i,, ,f:'<'Jligcncia. pelo estudo ·I'C'fUlar methodico, xi;;tem em to la 

t>nrte». 

~r é, r. P1·esi lente, un1 privilegio, .um mono,polio, ellc ~tá ao alcance ele 

t.)d.O c:cl-.'ldã.o que o pretend ... t, da.]as ce rtat" cnncliçõ .. })&ll'a cxf'rceLo, u;~~ <le 

qu-e as 1pr=-rognUvas profi...qsionaes não poclun :· cr con...•dderada.s u~11 privileg io, UJn 

ffl<YI 10l10!io. 

,\ 1·es;Jcito muito bem disse ':.\-Iartini, quan·lo, em 1 SS, na Fmnça se agitou 

(lo.; a qurstão: (tAs prerogati\·a~ ligadas n un1a pron~r-:ão não constitu ?m urn 

monopolio, quando o n.umero dos que podem ~xercel-a não é limita lo, (]U<I'l·lo 

todc>~ os ci :adãos são 'l.àmittidos s m outra C<Ynelição que a de garan•tias cxi;:..<la' 

no ir1teresl=if' publico, por o:llài 5 ext n~ar; ou por mais rigi)l"IJ ·:tb que ~~jan1 c~...::1s 

gar:"dHiR.S». 

O :O.r . J<·ão ,)[C'n<lce; disse em 1911, em uma das se-&ôcs elo Conc<elho .S:t

f\(lot'ior do Ensino : ·r1. \ carta, o diploma ou titulo d:- ~bac·' nrcl 'ut doutor n·-Lo ê um 

privllt>~:o, é a,!)en:1S o formal d: .um rl ireito. que çroduz effeito ele um car>1eter 

commum, conbora ctm eertas re.;tricções; I' um titulo cle dirPito ;;ujdto o. concli

çõ?s do C'xercicio, c as leis allnünbtrativas tanto a:;sim o co•n ·idcram. que o 

exig·!n1 : cotno titulo para investiduras nos cargos da nl.~gHtratura e cninistí'rio 
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puiJ:oJi co e P<\ra o direito de ,po-tular em juizo com o adl'oga·Jo independen·temente 

<le prol"isão judicial; ·como titu lo para o cx?rcicio das profi,.;õees ele <nMico e 

d~ E-ngenheiro, que a.ffectam, C()mo pro.fissõc.; libcnLeS, não FÓ o interesse pri

\:Hlo , como o interesse social da cons;:-reYac;;ão <los i.ndivi.cluo:::, da segurança elas 

0t.ras publica.;; e con.st:·ucções, da. exactiJão das mediçõe~, demarcações e 1parti 

!ha~ .g-e0'd€'sicas ju.diciaes, etc ., nota·ndo que as lei - fin.anc 2-i ras incluem estes 

<)ipiomas entre os titulo.s ele direito, e, como tae.', os suJeitam a t.:l!lla taxa espe

ciOll cic seiio cl : Yeroo». 

Os Sns. •AN TONIO CIIUNIZ B DIONYsio CERQUEIRA clão opart - . 

Ü !31R. FREJHEJ DE CARVAI,HO FILHO: - 'Ü term·O, a pai·R!I'ra <l o0t01·, 0011110 

<fSa,ben1 tOOos, ve-n1 do lat:n,, Doce()" cs) 1t,iJ octunt, e1·e - en" inar. Doctor é o que 

obtem o -mais cle-Ya.do grão de .u.ma Facu•ldacle sc.bntifica c pó le ser nobre ou 

plí'beu. Na J·g1·eja. são chamados doctore os grnndes intcrpr tes das leis sa 

."r~Icl&> dt• ant igo tc~tamento, os thcologos d" grande autor idade. 

Era ma anti.guldnde Jenomina 4o clwtor todo o homem qu·c ensinava pu.bll

canwnte. F, for m os Judeus os pr'oneiros a adaptar esse t itulo, soli a d·enoml

na{:iio de ?Ytúi) para os que se cla,·anl á n1:ssão de en5inar a I·e i, a historia do 

poi\·o h e breu e os commentarlo< elo Deecalogo. Esse titulo só era co•nferido e 

Ctoll ccr t8 sol annidaiLe depois de. exlhibição ele provas de uma scicn-cia reaL São 

IT''IUI<' "1ão a 1mitli<l que se désse o titulo de doctor a quem não tivesse ju.s-tifi

catlo possuir so!idos C-'tutlos e vastos con.hcciomen.tos . 

Os rornanos di.stin.guiram duas orcle-n.:i de doctores, o cl()(·to r salliantiae e o 

<lu c to r leg1wt, como rcft:rcm Plínio c T'aci to. O docto1· sajJ·ie1vtiae cor r s,pondle. ao 

q,JC l'·ojc chan1an10s hr.11nen1 dou~to. Houvt:: t ~ ! U1po .e m que n.ão ero·n1 ·ex\gidas pro

va;:; pu.blic:as, macs já ·no dominio dos Cbesare;; não e ra ass ·n,, c so1b o irnperio 

c~p '(.'tJJh tantino foi p!·qnlul;ada 'Jmn. lei, CO'm b:m se\·eras exig-e.n.cias. para 03 

Que t-:e da vr.11n ao exerci cio d•a lll('dici·na. 

Alguns flspiritos, que e:.1 charno de exag.gerados, cormo o r 2gianen 1'€\PUbliocano 

~ Ja i.gualda.cle, entcnclen1 que essa dC!Ve ser e é con1•plete. . ·vai n.e~c:.·sc mudo de 

comprehe-ndC'l' un1 erro, .pois só dua.::i igualdades ~xiste•m, a do :hometn p.e.rant 

lle us c a à o cill.Hlã.o per~·ntc a. lei. Nem Póde ser de otttra fó'"ma ante as lei~ 

<le C\ o ti: reza . Os seres da creRção são semelham te.• . mas não completame<~te 

i!..:U;.1 S. 

•Xa socicclacle dos 'homens ha ecmprc hierarch•ia.', q.u-er e>nrtre os povos civi

lizado:-, cmno até me.:::;nlo entre os sc.lvagcn.c:.:, e •nisso esbá o e•l·=-mento do. orden1 

~ (e.~ci•ladc da ClCllOllln:1ão. O rncrHo distancia o hcm.cm . O sabia não é igual 

~o ]g·n.vrante- . O que tra.balha c galga pelo s -~u la!bor POtsiçõ es invcjavei.s não é 

igual ao i·ndolc'! te que "e esquece de e1·oluir ,para !beneficio seu e da hum ani

cl:td. na scn c~a do prog~esso. O que clcs cl•e a imfa.ncia se dlá ao culti1·o das let

t•·a, e l<>n·<;os anno; lel'a a estudar .uma sciencia '[>ara. co-nqui.>tar um titu•lo que 

lhe oaranta, ,pelo excrcicio pt•ofi~sio-nal co•n cioncioso e honrado, su.a 6ubsi.>-tcn

c;-I. •não ê igual rto boçal qu e om dous mi n·utos, á cu ta de modioo. quamtia, s e 

(~z ':ned!co, ba·ehar •I em nircito, engenh-eiro, pihat'maceutlco, por<teiro ou den

lisl~< c se a tira a.u.-aclo na sua propria ionconscienc ia á socieda.Je para. exercer a 



-193 -

1profissã.o. Não . ):ão € igual: n n1 IHr.4:SO crct· qu.c haja quem séria.ttl'entc diga o 

Co!1trar~o. 

tús th<men~ , disse o Co.n~c).!ceiro Sill·eira ele Souza em suas Lições de cl iTeilo 

na t ural, (<•são iguaes .Dhy5iC'tlrllentc fm sua organização essenrcial, mora!n1cnt ·~, 

CJ!<nnto ás faculdade fundamenta s quc o~ consliturm, têm ig.ual origem e Igual 

d!'sti.no; ão, rpot· n1, desigu.aes, cons icl '-'rado.s de individuo a in·dividuo, co-n~formc 

a.; suas londinaçõe~ e azltidõc" e O$ fins P<trticulares a que se appllcam•. 

O dccrclo, ... ·r . Pre.;•iu ntc, n. 8 . 65'9, de 5 de ,\bril {!,;, 1•911, com que foi 

re~,nmado o ensino superior c ,o r-unclario no nos ·o paiz, foi além da autorlza

ç;lO conferi ela crn uma da; di,-po>içõc,; gcroes da lei n, 2 , 3•56, de 30 de Dezem

b ro de 1•910. 

Xo Conselho Superior do 'Rn,ino, ,lc .JUC já tive a honra de fazer parte, por 

'1::-!t•g·ação ele: m ~ 1pt\!~e .. d;l C()rpornção docent= a que -pefltenço, -con\ de..:;va~necl

nH·nto •n1eu, a 'Facu.ldad~ dl' ::.\Iedieina da. IBa~üa, disse convlcto, como ag·ora re-. 
pito: eoO l<>gis!aclot·, autorizan 'o o Go1·crno a rcfonnar a in&trucção superlot· e 

sctundaria ma·ntida pela t:nião, não quiz qu , fossem abolidos oo c14))lomas aca

ltcnicos, a conferencia de rart<l; de doutor c ele ·bacharel pelas lFacul·dad •s da 

Rc•publicro, nem podia s er cl~ outra so r te <> ' Dl primeiro reformar toda a Jegisl<t

çdo do ]Jaiz . 

Que mãJo quiz ~l.boli. o jJip1 oma !i'C C~viclencia da a.linea a do art. 1°, (JU.ando 

rl.-~u aos ln&titulOI.::i de ens'no r-OUJH"t'iol', ntre oufi'OS dir·eitos, o d ~ {(lllnçar 1.nxa.s 

de matricula c Jp exan1e:- r ma h: C\lno:umentos por cliplo1nas e certidõ s». 

Cvnheciclo o Yalor el o fl'l>l1W , a pala·vra dipl 'Dlltl, quç ex,primc um «titulo or

ficial com que se con•E- re •·m C;trgo, digniclaue, grdo ou carta de doutor», o le. 

gi.-!<tdor qua.nJo fallou ~m .l iploma c au:orizou a taxação obre c!le foi porque 

C(tl!'ria (l•UC os in titutos d ensino mantidos pela Vnião C()~rinuatiS<'m a confe

t·ir acs <'artas de {loutor e <i. b;lC·harel. Dip:<>mas es·e· que, não conferindo tltuloe 

'"1~ nobreza, mas a· tecompf·nsa de t1'111 e:-:forço, dão a ;qualquer cidadão o direito 

de r;x !"CCr a profi5sã<i HbHa l preferida. apó,; dlrOYa d:, ha.bilitação para eli :~. . 

Direito léSS~, que repitt•. niin ~ exclusi1·o d e um chlaclão, lll(" qth' é facul.tado a 

q :,tntos o pretendam e pa<·•m pelns me-sma prova,.; de ha•bilit<t<;ão e compcten

cia perante uma corporaçà(l docc.n'le autorizada, 

e o le-gislador, Sr. Pr'sldente, quizc.<sc a abolição do;; diplomas academi

<:'o.~ não teria a.utori7..aclo a taxação ,.-:t)bre e!l s, tPO!~que não se CO'Inprc!:<"nde u 

direito d<' taxação sobre nrJttil! .. que foi aboliu o, foi cx'tin..to e não pód~ exicstlr. 

Seria nb~urde perante as l~is da logica e do bom s nso tal taxação, ·tal impo~to. 

NiJP.g-ucm .contc~tará €'.3.5a Yenl:ul<'. 

O dEcreto n. 8. C5~. de 5 de A:bril {!e 191•1, sub.<tituio os di,plccuas de dou to r 

c .baoilttr 1 «por serem nri<tocratico;;, •Pelo;; amai~ modestos e {lemocrali os cer

tificados do aproveitamenro nos cur~o.; acadcmicos" . .-\. permane-cer esta disposi

ção, en• pouco tempo •não ha,,·erâ. •mais <loulores ou bacharei;; for>mA.Jos llelns 

Fae;ctldadc.s mantida.;; •peca t:n ião, ma,; sim cm·tijicaclos. A.s Faculdttu s Llvree , 

ll".IOI"l•n, ce>nrf:inuarão no gnzn <.:as prcrogatiYas da lri de sua creação a conferir 

ti tu los {!e doutor e ba((htHCI a seus alumno,. Elias serão. com prejuízo das Fa-
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culdades ofoficiaE'S, o que já s.= Yai notan lo, procurada!;, p elncipa!l311ent(:\ l)C}o.c; 

que não querem o mo·lc>to titulo de cr;rlificaclo. 

Yarioo ponrtos, Sr. Pre>;iden le, da chamada [,c i 01·gc•n ica e><-tão pela cx:Je

ri mcitl reclamando tu·gen'..e- reforma: em ben1 elo ensimo no paiz. 

::'\ão <SOU, Sr. Pre.>idente, frequcntador <la iri.bu.na, mas, nella me achando 

ng·ora, p.eç.o a \T. Ex. e aos co!la~(lS que n1c hnnra.Jn com sua prC'sf\nça pZriluit: 

Llm m-e ãomorar por m<ti.s algum t mpo, a,bu•a,do de sua ruttençã.o . (Ncio apoia

r/os.) 

1:\'ão fr>s··e, Sr . Pre.<iclent0, a situação precar!a das :finanças da União. pro

poria quie o Govern.o IFeJcra.l procurasse, nle,Jiante· certo auxilio ao~ 'Est<-Hlos, 

promover n diffusão elo e~ ino pu.blico pr:onario, pois sou, como to,los, r conhc

rC'f.or ti.a ~nec&sklacle de f':(' dar conlbate ao d11a1p1Ja,beti.smo enrt~c nós. r'Sou dor.; 

que cntenclõm qt<c ao GoY~rno da União não é ,-c1ado intenvir junto ao; Esta

cloo ~.>hn· este ,particula!' . 

Xc. meu entender, Sr . Prcsiclente, se pelo t x·to constituci()nal da União é 

privtltivo an.5 IE::;I:::t·c1os J.rgi~~ül' ~ cu idar da in:;;trucção 1pri·mar~, nada impede no 

no.s.so cstatu•to funda-mental que os poder s feodemes, LegislatiYo c !Execu.tii'O, in

tcr,·cn1 ~ é!lfl1 . nã.o por um n10do Jln;perati\o, mas por meios -convencio~a~s ·c ndju

vctnte.<; 11fU'a a rr .. .:tli-.•;ação de utn.a mecHd~1 que diz rcsp ·ito ao be1n geral da Tle 

pubLc·a, como ê a incon.tcslavel n<:ce 'i<la ~c da di[(usão c realidade de inslru

.,...çã.o lJUPUhli'. 

São yejo. Sr. Prc.,id -n•te. ~m que pos'a· ferir a Constituição ele 24 de Fe

'\'('l'C'iro votftr o Podcr Lcgi~lativo uma verl~a para auxiliar os E1::.tado.s na diffu

~õi'\o da instJ'UoC<;ão ,pulbliot primaria, e cn.lcnder-•e o Poclcr Executivo Federal 

co!l•. os 1GtH'C!.'•n'(ls dos Es·ttldos para. qu ~, cum esse auxilio da União, se realize a 

alta pnn·icl<'ncia da c"1pa1Fã.o d•t instrucção e eJucaçilo <ias criança.<; de hoje e 

c:da·dãcr-: de aa11anhã, dos ·pequenos brasil·.: iros que rrpresen.ta•n1 o futuro da 1)1.1-

ir.i.a, qnr d ve !'e-r sra11pre g-rn.n1e e florc~cente . ema~ qne, Scan a instru.cção c n 

(•'(}ucaç;ão de seu }101\·o, ·não attingirá nunca. a es.sa culmi n a~n~c i a an1.bicionada }JClQ..5 

b•Jns patrio-ta;; . 

. :Meu Yoto, pois, Sr. Presidente, seria pelo auxilio aos <Eslad015 em 1pról da 

cliffu~iio e da verdade da educação .e instrucção publica ,primaria no raiz . 

1:\'ão e<'tou ele accôr clo com o m eu. illustrc co rega cl:: ban·ca<la, Sr. Dr. :vl:i 

fUel Ca'anon e outros, c n.cs6e particular flcomrünho o nosso não tncmos ilJu..;.fre 

<! Oll t4 ga. pelo R io Grande do Sul, Sr . iDr. ;.wmcrcinllo 1RLbas, con1 quoo1, a1iú~, 

a1bsulutaawecntc, hão estou na questão da obrigatorircladc do ensino. 

De <ha muito, Sr . Presidente, sou dos mais clec'didoo; e ào3 muis anloroso.s 

<..'nthu.~ia s tas do entS-i'rl\l rrimario o~brig:ltorio no lado da edilCc'lÇão civica e mo ~·a.l 

Jas crianças de ambo,<; os scxc.s, que -con~titucm1 o to .lo do futuro do 111 eu pa.iz. 

Ainda bc·m moço, nos t"tnpos àa monarchia, em 1883, •e-leito ·por I!!Hm parte

do o cons rvadvr, dcpu.tar1o á a.•srm•bléa ela min·h<1 então província, hoje ·E<St:J"JO 

da Ba·d·.t, ft.:i os·roJhjdo 11a.ra fazpr [)arte cln C0111111i.:.,~ão de l'1s·trucção ;ru.bEca P, 

po• um inexpli~a<vel -e ntenlPr (lc meu.;;· collegas, ele\'ado a r •talor d~~·a Co.mmis

~ão, U1·e de apr(·s~nlal· um projecto d : reforma do ensino primar:o e nelle inc'ul :1. 
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ulrigatoricda<.le da fre.{JUCncia. escu!ar. 1\"otada estia lei, não logrou a sancção pre

:·;.i ~h.1 nci ~.d, pojs, ~enclo n t-~'5n. occasião cn ;1ido o ;pai~ticlo c onscr\·ador~ os li'bei'aes en1 

p eu<J J)OclPr não oquizernm ado1>1ar uma lei connnadit clr seu;; a.<h·ersarios politicos, 

flcnl'do a in.caru<-{!ão ele ancu..;; <:~npl'ovincianÍ)s na. tr·~lc sorte en1 qt11ê ainda h()lje 
~ enconua c m o m a is p:·O(unclo J) ez.a r mru. 

·Mais tarde, já n • .r.; tom·pO> da J:epubHcn, honrado com a eleição de :r.nten

tlcnlc, ll'rcfeJ.to, como aqui se chama, elo m lllnic ipio <la capital <lo meu lEstado, tiv~ 

.õe, por àccr , tação do Consrlho :.Vfunicipal, fazer uma refol'n)a da lei que regia a 

i·n lrucção dada pelo municipio, e nã.o inclui ,-,ella., com lba.stantc pezar, ê certo, a 

obrigatorieda rle da frc<}uencia e~colar, por<]ue não poclia sahir das raias da L Pi 

<lu .Ensino elo IE&ta(lo, a cu.ja ot·bita tinha el e ci t·cutm:crcver minho. a.cção, mas 

pt·ocu.rei com todo em~)Cnho desenvolve r a instrucção, a <lducação moral e ·civica 

cl;t. crianças., fazendo, entre o mais, tom:trl'm pflt'te activa nas festas e soL€'1lll!1t

,1t:d<>s .nacionars ·PWt•a l·hes lncu•tir os s en1timcntos de amor á !Pa.h'<ia, de ven.:1·aç.ão 

nctt> .gra.nd oid<"tdãos e a tlmiração a seus fritos Iei>tos, despertando nenas aS! im o 

<.<timulo de imitarem os grandes homens do seu paiz. 

tHon1·ado pela Con.gregação da .Faculdade, a cujo COl'JlO docente •telliho fr úwnra 

1e J)Crtencet", pa.ra l'epreS<lntal-n em congr . so.s soi·M ttflcos internacionaes, tanto 

no pniz como fóra delole; c ~lei to mPmbro do Cons ~lho Superior do ®nsdn.o :na iRe

publica , 1 or meus paré\S ela mooma IFaculdaJde, PO'!'a r prcsentante seu noota o.lta 

corporação., •tenho ele~>~ e o11oclo vivido em umn Mmo:;,phera que, por min:ana. qu ? 

eja a. minha intellectualidade, não ,póde clrixar de ter produzido em meu es.pirito 

certas imvre· sõe , e <l cntre f ilas está a con~··icção de que a olbri.gatorieda<le do en

~l•Jo, <ilffundinclo a instt·ucção pelo po\·o, ê o <:>l<:>mPnto mai seguro <lru completa 

cU\• ilização e gran deza de uma nal}ão. 
[ffi' ISa•bldo, . r~ IP I'e>sirlen·tc, que ttma das cwu "a ela grand eza da 1P.rus la: pro

vr•m da nbr1gwtoriecla{le im'])OSita ])~las ·leis (]esse pa•iz a seu :J)O\'r), ll• frequenoia 

e;;colar . 

.A <ibrigatorleda l e <la fl·equencia escolar é nma m edida (los m.~is salutares 

pff pltos, e ~!la vem cl (' longe entre diverso povos "'O atra.vt«Ssnr dos ,<eculos. 

Cou.be, eu Cl'eio, a<> r ei dos anglo-saxonios, _\!.Credo, o Gra;nc1.=, no S<lculo X 

~~ inic•ia tiva. dessa medida, gue a França adoptc.u em JJ582,. quando então reinruva 

Hcnriqu e J1Dl. 2'o seculo seguinte, Carlos X, da Suecia e Noru.ega, .impôz aos 

nccos c 1 'orueguezes o dever de le'Var os fill1Õ· 'ás C.9Cola.s JHimar·ias. '.o meEilllo 

~erulo, 1161-l, .Frederico JIJ, da Dinllmarca, dperetou igual dever ao povo de seu 

pai.z. o,,,sa: a lutar mcclicla proveio, é <:~rto, a cliffusão da instt•ucção e e1evação 

rlo gt'áo ele oilv ilizncão drsRes povos elo norte da Europa. 

Ainda ·nesse •secu•lo, Sr, fPresicltante, foi ado!}tncla a Qo])rlga•tot'iedacle da fre

quc,cia escoJar em Saxc Coburgo Gotha,. 
Em 17 6 , em .:vt:edlclemburg-o Schi\WcrPm ; em 117-7 3,. em :.\fi<'Cl<lemlburgo IS<ter<llHz. 

X~· .1\ustria, em 1.774. 
T.o seculo ipassado, com tanta .razão chamado seculo da.s tu,z~, seculo XIX, 

em (',ue, como muito b~m disse Mnzzlni, r<a lnta ~;.uprema p -la cclt~cação foJ su.a 

qne<S>tào v itfll», a·o ron11per na .[ra;jectorjll do - tempos sut'gio nA. uissa com a de-
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c:·"tação da Qbt•igato r-i~lade do ensLno no Cantão d : S. Gal•l, e a elle seguiram -se 

Jo:;;o o de .U.ri e .-\!J\j)en.ze l em l .SO.õ, o de IZ-tll·i clh ean •1•813•1, o (].e Soleut'e '·"' 18•32, 

o de 'Lueeme em ·1·8313, o d ~ IZ·ug e o de Schwytz •em 1.8 418, o de Unterwul'Cl-Owald 

em 1 4•9, o de S0hn•fol hausen em ·11 •5•2, o ele Unterwalc1-1Nic1\\'ald em 1855, o de 

:\'euchate: •em J•85•8, Gt··isõ~s em 1<85·9, G la ·ri~ em 1.S<61l, o ele 'l1<s ·lno em 1.8~-1. ,, 

(l f' IV11uc1 em J-865, o de IRe!'ne c.,, 1•868_, o ele Fribtll'go un 1•870. 

!Na .B::un'g·l'i.a foi adbptada a CO('l'Citiv id•adr dQ .ensi•no ern ,J S·-1 .7. ~'\Jo n100n1o 

a.nr.{l J'oi adoptada em OI iembou.rgo e em IR<"uss •-IGrc i tz; em 1•8•51, •e·m Saxc ·wei. 

mar, j 'á e'tundo desde 1·807 ac1optad-o em .:i<Lxe Attcn<::n11·g, .• m d::leesc :IJ;lcitora i 

desde ·183·1, as...;·i·m ·co.m•) ~ 10 tHes~e Ham!bu•r.g·o J.-cs•de 1SI3•S. ~a. Ba1v •i ?~\1 [oi àPcre

tac1o em 1856. gm 1864 foi adm i~tido em V\Turtemlbu t·g c no anno ~e·t::uinll' ~·nl 

S0tJWieJVllbUr'.g-i.Sonder-h<lUzí'n . Cf uno -en1 !1 18•69 l'.:tldrnltitti 'lo na !:\OrU.<•ga. 

Nn Jn.g:a·ten'a.., 1e m l.S•70. o gra.n'cl c liberal Sr. \V. Ch.1cl.stnn Ps i·anw;,,C"f'\1 n 

cct~:•rcítlviàade , .. J,.._r:;-al "Clo t!n~ino nhl' ig·ator io, m~clin n ~ e :1 Jp i Iros·tl'l'. 

JJ~m 1' 7i, a ] ta li ~l :·t\.:;uio .o r-xpmp;o, inlpU!lLlo a ob l·i~atot· i eda ](' .do C ll :·;ino 

,pr j me.rio a. ·S('US. su·bcHto .. -.;; (I no nnno seg·uint(\ Porrugal e a H~··p.fl n·ha lll'nt icaranl 

O JlltE'SffiO. 

A Di·nama·rca en1 1' 14 rcad11ütt:o o Pe1g:auen e.scolnr aiJ riga.torio f> n s..-;tim p:·n~ 

ceL!c·u a. SuC'cia -e m 1·8•42. _·\ C:l'~ci:l. adoptnu (\•n 18~··1. ne,-;s:nl cr.nno n Tlll'quia e n 

E COSS•ia <'111 <11S 4 6 . 

• Na 'Fm·nça, rupós di fFcren tes tcnta•tivas, foi dcfin.i-tivnmcnlc CRte•belecicla ... 

ob t·ig:lt.ot·iedade da freqtt oncia ~;:.cn'ar em J 879, a cst'I>'I'Çi\S ele •Pau l <> IJ3crt, C! li<' 

n-este aJa:rticula·l' foi !l>aei·s feliz que Camo•t, I] U e ID UI'li Y. o gran d·C mi-nls•tro liberal 

de :\Tapo·~ eã.o Il'I, QUe Jul1io 1Simon, qu ~ f\Yacldingi:on e {!Ue o pl'oprio iRn ro le t , ~u.~r· 

pro-;i0ct.o õ.csenvoliveu, o,bltendo a RJ)J)l'()IVação do pa1·Imnt,nto. 

~a A n1'2 J~icn , o c n..;ino pri:.mra.rio é obrig'cl tol'io.. como n f: nos 1EI':il~a ros l nhlo3 

do ,:"\OJ·te, na IBo'livi.a e na .ft.: p'l11blica ~ J'gentLna. 

;::.<a. As:a, aponta-se o J a.pào C<)mo o -paiz qu . nnquclle con tin ente, tem o en

r-in o :Primario obr~igatOri<> . 

•. ~a tAf1· i ca, a i'nstrucção ob riga-toi'ÍtL é ,, .. lop rada no .-\l'c ilipe:O.tgo : as ~~la.~:('a 

r r.n .Jl as (,·escl ~ 1•8 5-7 . 

Na ~Ocea.n•ia, a fl~equencia r.:;colar é o'br·i.gator:a na.:: ilhas d11 _Tovn Ze1andia, 

FjHppin<IS e en'll S1aOd\Vich. 

Gom.o acabo de mostrar, Sr. Pt·esi Jente, gra·n :l ,.: é o num-ero di~ .pn i z~ qur 

têm adoP'tado a obrigatoriedad' ela frequencia escol aT parn o rim, cl r ,Jiffundir n 

in.~"rucçã.o p uhl icn pt-.jmaria. Rssn meiic1a v a i cada doia . .,,,;a m est ·ndendn; e 

,nu:·to -b••n c1i,_,e Phillbrick cm ~ua -Gi,·cul of :nformctli tJJI uf lh o Btweau of 'F!rl-n . 

(ation ~1ue em freque.ncia .o-brigatoriH ten : e a Alargar· as t·a ~:~, , ~ ,t ~té ond. P;;ot ' ncle· 

seuti confins a. ins-tt'ucção -publi<:a». 

tEs ptritoo .os anais pratic08 proclam..a·tn CCI!ll ·vivido enth us1afllllO o-~ .gt·andcs rc

sullndC\S que a Olb l' iga toriedade ·do en_,lno 't m cla{l •o tá 1ns-trucçào nos paizcs C]LLe 

a-dc·.p·taram tão saJ•u-tar mecl i cla. Baucloin em t:m ·tra•ba l ho sobre o en.-; in o na -.-\ 11<Jc 

manha, 'cll.,sc; '«Ünd ~ quer que é obri.gatorin a c.cola prin-:a-ria a ·instnrc:ção está 
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c.;o]Jiosam en Le der ramada, e tanto que leyou \1:-litz a considerai-a como a maior 
J..enção ,;o scc u~o X IX. 

1:-ln verdade, IS!r. l?t"e.;ide.nte, feito o estudo comparatirvo ent1;e os paizes que 

Mioptn·ram a coe•·cibiviclacl e do cn~i n o, como meio ele ·fxpansão da ·instru·cc;:.ão. e 
>., _qu<o não a abraçaram, vel'ifica111 -sc rt ·e nrll'me diff<'rcnça ,11 o gr·ã.o -de adie.ruta 

mt n to c td i f.f•usfto de instt·ucçí'LO pc!.a~') ma ",;::.ts •P<•Pulares en•tr · o3 'l)linwiros c o 

~r:tn.de r.trnz •), u c~· ~;o;cicli..~..:·imo num ero de nnaJp;:tlllhe tos entre .os s:eg.undos: [f:; ·o 

é um facto recon :,.,ciclo PO!' tNlo, que se têm dado a cS&.s sturclos como La

,·~Jey, :l'al'ola., /Felix IJ?icau t, e muito· outros homens cmincm:te . Seria longo en~

m m·ru· e ·repeUr suas pala·vrru so1bre tão importante e.sstrrnrpto . 

Es-tá, pois, Sr. Presilclen te, na CO<n~c icncia: ele todos os e ;;piritos obServadores 

o im.men o valor da olbrigatorieJ.a·de da frequc.n cia •es cola r como meio mais effi

cnz de eXJpanroo d o ensino purblico primaria; fon te elas maiores· rrJI'OS'Peridad~. 

elc 111 cnto de grande elevação elos povos no convi.vi 0 mundial. 

~im . A instrucçãJo e~evn os povos, mas não el~a só, a. educação temrbem . .Am

bas em conjunto dada·s ao poyo são alimentos com qu,_, se 111•uJtre uma. nação para 

o seu 1Jr·o.gr csso, seu {)ngrancl t>Oitweulto c a feliciclAcl·e do me.•nw povo. 

A instrucc;:ão, Sr. Presidente, dada ás cria·nças, 'l'l·in,gucm ~usrutlá negar , é wm 

prepu ro [lara as lutas da viela c as conq•uistas <la inrtell<ig>e•ncia·. A educação, com

.p:etnnclo os •ben eficios da. i nstrur~ão, funda a consciencia do d•ever, refreia os in1 -

petoo, d<'&ti'ór? o~< máos in~tinctos, torna· os entes huOJlanos ute is (L si, á sociedade 

.~ (L ra·tria. 

l nst~u.i.r o pu vo, dis;;,~ V. Hucg·o, ~ aperfeiçoai-o, mas eu digo, co1wlcto, que 

não pOde ser apct,feic;:oa<lo, se a instrucção não .fôr druda conjun tamrente com a 

eclucaçãv; uma é o CiJIOwplemento da ou-tra; não se ·podem separrar . 

A <' clLICaçã•o, como di-z ::.vJ:umnarson, \ii o ruprendizado d·a vit'tudre e a instrucc;:ão 

i: o a;prcnclizado da sciencia. -~ educação é tudo que e rve para· formar o.s h!libito.> 

c a rinstn;oc;:.ão é tudo que dá con hocime ntoo, m uito bem <l iz ,Bonnl. 'E' a a!"te de 

rui i r os •ES~P i r.Jtos, na phra.se d<o Ro!Hn. 

rSe>u, S l' . ·Presiden1tP, elos Cllle Jlão co-m.pt•ch endem ins trucção s em edureação c 

não con•tunclem a~ clUil!s cou.sa . Digo com Ca·rmon que «a inõ'fj:rucção ré o alimento 

do espír ito, a educaçã-o é o a!ü111ento d·a aln ,a, é o qu.e faz a gente- \h()nesUj. e o 

bem c idadão» . E' , drl·z .Du·panloupe, «o que Jnsvi·ra as virtu.:ies sociaes, prepara os 

mi·lagres <inesperad-os d~ 'lJ!'Ogt,es.so in·tellectual, m~ral e t'Cli.gioso ; faz a grand•eza 

c'lo3 ·povü>, m a h tém &en esplendor, \l) rev·i·ne ue. d·<oeaclencia e o recrgue de sua.s 

quédas». 

L ockc, o ·g1·ande •P.h ilosop.ho e 'morra lista in,~'le'l., dizia: «E' !bOm sa:ber Qer e 

ro-i:l •t'Vcr,, ·ter •i.n.str ucçã.o, mas .h a -co usa mais necessaria e mUito. tPo.r exem]J'lo, 

nã-o ~ :mo:uhor, pengurutruvn c!.le, ser virtu-oso e •htlbil nos ne.gocios d·e •vido. do que 

5e-r s Lmpl€&11en•te mu saJbi()?» ·E accrescenrtava.: - «r:\! as ·p soas que fj:êm lboa,; 

dis•POSições na•t u raes, o sa,ber p rod u-z fl'u c~os n•urm.crosos; mas é f()rçoso cprures

sar que ·a . cu tro. i ndividtto~ que não têm boas clis•pO'.;.ições, a sciencia não sen· o 

ser.ão •pa-ra os t-ol' nar mais iPOdan tes · .e m a·is perverr:;osn. ·Lockc, I]Jois, considera•va 

{! \1., a i:~s trucção .em ecl ucaç:1.o não !beneficia o honnrem, e na verdade 6/~S·im é, 



tNLoMaigne, e&;e emJnen te IP h Hosop·ho c moralista fl-a·ncez, fal•la.n.clo ele um a 

criança, as.sl:m ~c exte:·nou: <(Quizrr a· .e,u que se lhe esco.l hessc cuidfl dosan1cnte· um 

pt·~cr-ptot· {JUc -ros.>e mrlhor cdn.caelo fJ Ue in ·tru.Jdo, quand o .nã.o pudesse l)Ossn i ,· 

ftt11botS os requ1isitos, JJOI~m, ~en1 pr,2' :~nn i ~ COH1tumcs qwe soienda 1 .que~ não •pcç:a. tl 

C"I iança con'tas só õas lições, ma~'5 d O.> SE'ntilm en tos e q•ue •juLgute o AProvc i·ta '!n!e·nto 

q,,.,. c!Ja tuver a'btielo não pelo 11:e ·t· munho ela. lll€tTIO•ria. una-s da sua viela,. M>On 

taign.e com ·e.,.tas ,pa.l:wnts f irmou o grn nde va:or que elle d avn ao desen vol•vi . 

men·w :nora I on ct'iança. 

_'3,.. educação das c !·lançal"i, Sr . lP r s.:dcntE; é uma llecc~.;· =· idadc impres.cindi 

Yel, ·é o llll1is podet'OSO Factor da sua, felic idade c da el e seu palz . rr . [.,' ~1abiél'? 

Clic:,é:e U11na grande VCl'dade. rccA felicidade dfiS })O\\" OS ·e n tranquill idadp dos Es 

tados !:1epend e1n da ·boa C'ducação da moc idade>) . ~ã.o ~nen o~ vn ·J.iO':~ .-.; são tan1.bf•n 1 

68 valavras de· G·uizot: - (lu\ base mais (it'm, .?- <la ordPm soc-ia l -é :1 C'l1'lt<\ ttç:io JTI<G

rn I da mocidade>>. 

Plu·ta.t·co, o g'l'(llh.le JmoraliStà ·gregu, conhecendo ljU;.t1nto a. cdu.Ca(!ã.JQ àa. .cri anç.a 

influe ~obre o S'f:'U fut11.ro, P. labe:eceu no s ' u 1'>'a1aclo sob,.e a educação da" c-rimL

çns J,Jreceitos c c:on~elhf)~ <lc grande vnlor a.noral.: pri·ncipal\mcnte qud nclo ::; ,:. .refel' 'j 

aus rapazes . J usti niano, com() drá r ?!fC'J'i, tin1ha Or:i COr.i'bum.es, n nl·Ol",li r o-mo ro.n

d·ição primerira e depois o saJb -;. r . 

Brueys, !.Sr . •Presidente, com justa mzão, tin•ha em ta l conta a educação que 

(i.;zia: <•Un1a educação o1á .pód e ra ·u~ar a ru i na de n1u i ta~ ,g3';raC(Ões» . . Moi a ccl'.?l5-

ccn.ta: «.A educação das c1·innçn» é cousa em ~tue se den' 1er o maior ~llllero»- n;;. 

na \" .-r .:lade, como m ul·to .JYem disse C lemente XliV, ·tndQ depende doa. educação q1Jc 

se recebe. 

Utn Jllustr<> publiclsta, S1· . IPresidentx>, tt·atRnelo dn in.>;ir·ucçã,o JJU>bli cll, escre-

' v cu ; (.:1F&zer cida·dãoo, prepara I' o homem , para represc n1ta·r dignacuen.te o seu pa - . 

pc; , no co.ncerto social, e pt'estar, nos limites lflatun,Jes de s.uau aptidões, M •n ajo

n•s ,. nviços que o Estado ;>OS'a '<>~Jerar de!.le. tnl é o o'bjectivo {JUe a educaçllo 

deve tet· .. ·sem cessar, di:wtf' dos Qlhos>> . 

• \s.oim é, Sr. !Presidente, e para tanto ~ m.istér dar a instt·u•cção; e1ucar c 

f< rm~r >O •coraçãQ da cr iança;, de.spertnndo-'ih•:s os instinctos nobr ~; ;pois o ho

lll' lll, c.omo .bc·m el·Yt Gratlcn Arnoud no prolo.go de seu P >·og,-am•nc cl'nn cow·s cl r: 

l(Jg·iq1te, na•õce imper.feito e c,;tn imp rfeição s~ nmn·ifrt;ta em cada uma <las par

tes que o CO<ltpõem, mate1· ia e rsp: l'il o ,· lmpPrfeito em ~··u corpo <'S•Ut exJJOsto fi 

ac~~q,o uuali.gna el e todos os outl'o..s c-ot,pos, lá,c;; clôres, 'âs ;nnlestiilt'i ,e á. rno.rtc; im

t.~crf<ito e111 s~u espiriio lê sujl"ito á. jgnoranc·ia, á duvida, ao erro; inll)Ct'fé11:o cn' 

seu coração ê Sl..t•jeito no e.goh-.nlo • .ft. conc nrpiscenc ia C' tndnr-; as })aixõ~s que n r_~r

C:-tln>>. 

Caobe, poi~, &r . J'rcsi<lent<', !lO j)Od!'J' JHlbli ~O HP<'l' i'!'IÇOaJ' O .llQITio'l11 IJPIU in· 

~trucção c pela ed ucaçüo em .bem del:<' ITIM111Q e ela BQG i ;da ele a. qLte 1Jet·tence. 

\Já · e fora•m os tempos €tTI que os po:'lert'B publlcos não se ,preoccu pava:m com 

a instru·cção do povo, porque, isso que para nl>s 'é uma neceõsiclade, etlt>s tl"l !faHtm 

co uM in•utll ~não [>e l'lgo,;a. 
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Xa ir.süucção e na educação moral daG crianças, rep.Jto, cem 8Jbsoluta con

vicção, esllá a pr<l':'perida·de ó u·ravel de uma nação. S-em o dese.mvolvimen·to !ntel

le-otu.al <! m<Jral das m assas popu!are.S, não pód·e· haver prog i' "dilnento fecundo de 

um pulz . Alo dns t!tuições Hberaes , dles-e 'illustre \pensador, não prod•uzirão tod·os 

o~ •oé'us frue.tos sen1Lo pelo concurs<J de UQ!l povo <:scla·reci·do ,p'~l'a instru.cçâo e 

,Jt la ml()ri!Jl. 

·Gustavo lc B<Jn, co m quem não eo>'tou de accôrdo, quanto a<J modo de encarar 

rertos n<S&um•ptOoS, diz em SJe>u livro PsychoZogi.e àe !'efZtwat ion: «E' um ponto fu.n

clamenll\! Lla educação o ens.! no m•orlü . O nível moral de um ·pa.vo, Isto ~. o modo 

C(\ll!O e!Je o!Jserva certas r egrn·s de conducta. marca s , u l'ug ar na escala da civi

J·i·zação, ~s.slm como s ua Co:·ça. ID <>s c~e que a mm·ai se cli&S<>cia, todos os liames 

do edifkio social se dissociam igualm ente" . 

IJ~stou d.€· accórdo com Gu · tavo le IBo.n na necessi·dad-e d.a educação mora·! dae 

cr ianças, 111 as er~ca ro essa ·questãJo p01r Utn Tn odo, ean urma ih tin1a conv icção do 

:neu ~!l pir!.to, b m d!ff~ rentc i!€ ce r to moàern.; mo, poL; só creio Jia moral christã 

como unira c v.~rd a•Je!ra, e daJ]li a, n ecessidade do ensino •da reJ•ug•ião, l1IO Q'll€ es 

tão acctwdes hom ens os mais emin•entes ·de •todo5 o.S tcm1pos. 

10 <<.J.::'brr estaclis•tll. c •hbtoriad<Jr ·francez Guü;ot, ainda •que ·pro'!Pstante, d·l 

zia qoe e atm.oe>phera: <'iR escola d•!!lve ser r ellg·iosa e. no tomo IIT <1: ,qulls M émoi

res) ex·pr'm·in-se nos seguintes ·term'Os: ((E' preciz.o, para QU .= es·ta instrucção (a 

ln>üucçã0 prim<lria) seja Yerdadeiram'e•nte boo. e socialmente util, qu, ella seja 

profunda·mcnte T€1\.giosa. 

•o'E' precizo que u ed·u.cação popu.Iar seja dada •e reco]:}ioda .no s<Jio de uma 

atnnosph'e.m religiosa, (!Ue a.s impressões e <JS actos Teli.gio"<>s nell a 'J}ene'trem por 

tf:oU<*i o~ anodos . I~ a-::; PScolns vrh1l ':H-:ia.s a in fJu encia re1igios•a deve ser ha.b.t

tual ... >> 

Ju !iv Sim.on, o nota vcl p l>llosopbo € ~)o.liNC<J fm·ncez, reier in<Io-se á. decaden

ciá dos (: tlunes •em seu paiz, d~e: «A principal cau~a <I o grande incremento cl ~ 

irnn1ora 1idad~ em Fra..nça, eu H. . vejo em ~Seu comlbatte conrtra a igr.ejn. U~u. p· · -

soa.Irn ente. sou ti.Jn ph·ii O•><YPh o; nã.o sau nem <labhol.ico n em protestant e ; ma& para 

as m.a~>as, E€Ut•"lhanre m>Vraliclad e ·em Te1ig-ião é ini n·teHigiv€1. 'P>ura eS.%1 . a r e

li tt·~ã : 'é un1•a n1ercessidade e comn1 Pt temoo u·m .gruncle e r.ro (toando secularizaru os 

no~~ws esc.olas· t\ quando dcUas 1ba,nh.nros a ~ducação religiosa». 
•li~~~.at; palavras, 'S·r. I p?-sriden·te, são de um al~to vaJ10r para os que ~pensam 

e tra•balham pe~a: prospericla.:le d•e s•ua patt·'a, para os que têm a g rand€ respon

swbilidade da cUrecção dos negocias pl!lb'Hco_., max>irnJé da im;ti·ucção e educação 

Pl'Illi lar. 

rv. Cou·;;oin, <Jsse <Jiltro notavel 'Philosoph<J 'Cmncez , á. pagina 90 de sua· o.bra De 

l'ln.,t!' lt ·::Uon pnblique rla118 q neZqttes pwys .ele Z'A!!etnagne, escreveu: «0 ch ri<'rt:ia

nismo d eve ~c r a •base da lnstru cçã,o d o 'PO'VO. A instt·u cção popu.lar d•i've ser re

li@iosa. isto é, chl'istã .. . Que no".sas e.s-::o'as s eja m, pois, christãs que e lia s Q 

sejr n1 l<: incf'rO •e- ·~é'riamrent{\» . !M ais adiante .(]jz: <<\A l, :,Ji'g ião é fi. tl1(\U S ol*hOS fl: bnsc 

11l ülbor c • talv e~ me•:t\l<> a •base unica ela. instrucçã.o voP t1·lot· , 'E'' con.heço 11m 
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povco a iEuropa e em lugar n()nh.ttm .eu v i lboa,~ oo.co,las on l e fa l·tava a oor.lcladc 

c:hri~ tã». 

Vi' lll1am Glalclstone, o gran,ã~ liberal ~ em,Ln,ente e<S'tad lsta tn.g te z, occu-pando" 

se. da !nstrucção do :POVO, eX'J)rim.lo-se lll&s'to~ m rmQS: «T<xlo o systeona qlll'! col

JQCa. a eõucação re:igiosa como causa· secund a ria é um Ys•t ema :penr icioSQ». 

São opala,vras essas, :S•rs. 'Pres'id'ente, de uun. e. pirita o os mais liberaes da 

Tn .~!n terra; deP.!'e pa·lz pratico onde as 0hirn e rns, aiS t a.n,tas>as n!lo encontmm 

~g~.•alhG TIO Cerebro d.e SCUS e·'tad istas e dos seus patriotas . 

Saint-1:Y.rarc Girardln, 'e<m seu, r elataria sobre o ens<no lntermed·la;rLo na Al

!f!manha, d-i.~e que I((S€m instrucção r eM:giosa nw !ha um lbom sy tmna <la edu

cação». 

Benjarni.n J:-Iarrison, :Pr-eslden•te que foi dos IEstados Unid{)S da .Aruerlca do 

Norte,, 'C1 J~S~: '<<IRetirai a B]b ]lia d.: n.ossas escolas e u;niversida(Jes e collocai nas 

rr.ãos da raç:a que se desenvolve livro .. , d-e soiencia e de cu.l-tura on oderna - espe

rai um d·:cennlo até qne a semente teniha crescido - fucf;'ireis então an•te os ulO\' 

rores õa ' legen-eração que havis de enc{)ntrar ; fica·rels albysma(Jo a.nte a d epra

vaçãQ éla raça hu.mana. . . O homem ·deS'tinado a eer ;e•Jeva·oo a !Deus ter-se-lh la 

ÜoJ'll:l.do be.slial. Tal .eria o fim da raça huma-na, se a pa la:vra de Deu s d esalJ)Pft

l'LCes.sc do rnundo». 

O . •S'U·!Hvan, eminente magistrado leUll Nov·a York, attr:lbu e o or~scido numero 

de jQvens deHnqu-el1'tes a. fal~a d<J ensi.no reli.gi.oso nas escolas o e seu pa,>z . 

'?oé1ia, Sr. Presl•den te, apresem ta r a In (la iden tle8JS op iniões de mu·i tos outros 

pllllosophos e ootad.i;;ta.s eminentes e<n a.bono de meu -modo ele entendo:r sobre :esse 

J)iti'tlcuJar da educação da -moclclad~ mas, para· nã-o al!)usar da bond adle de m ?us 

il!u:stres concgas , deixo de o fazer. 

Dadas as razões, Sr. iPresldente, por que sou elllth!u&iMita d1< obl'i.gatorie 

dadc da iMtru.cção p1·ímar;a :e por que n.ã.o ·queru o cn,; ino s lmplesmen·te liltterarlo, 

mas tam'b>rn ll10l'a'l, nos 1n.oldes da religião Clhristã, pa••so a· •provar que {) me u 

illustrado collega p~lo Rio Grande do Sul, Sr. Ltmcrcindo !RDbw, cuda a usencia 

sinto, nã.o tem ra,ão LJ'tl ando enten(Je qUie a ;m,posição · da obrlgBJtoricdade lu 

cns lr.o flem: ntar lé um •ata que ~to ,patrlo poder. 

!Nilo tem razã.o /So. IDx., quando d1z que ~<<p ela decreta<;ãQ do 'ensLno o.hri.gU~to

rio ·eJcaria de facto annnllado o instituto do pa;trio poder; ficariam os pais d e"

poja.dQs de sua f.uncçilo primada! que 'ê a de dirigir a eduoaçã,o de seus fiLh os. 

Que o E<>tado noo pôde- impôr a •um pai mandar os >filohos para C<S ta ou !liC)UeL!a 

rsco: a, com cujo programma nã.o 1p6de estar clle de accôrdo. 

Tratando ·logo de.~te ultimo ponto, Ho111bro, Sr. 'Presiden te, que nos paizet< 

ond:e •ha a salu•tar in.s tio t uiç:ã.o do ensino elemen,ta.r olb!•i.gatorio é con-ferido, é .res

t>eita<l o <J direi to do poi escolher a C'>cola em qu,~ e ntender instruir o •filh-o,, PO

dFndo fa7lel-o no seu 'lar e até er ·elle n1e-smo o preoepto1·. iE-' um facto esse 

consorci-o d e uma ohrignção com uma liberdade em provei•to da e:riança e da so

cle(Ja·il e . O .que não Re adm.itte é o pai avocar u m d 'ireito .que . nã{). -tetn. e não 

pôde ter, o de deixar o filho na ignoran.cia e baldo d ~ uma càucaç:ã o m oral ! com 
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dt·sprol"l'iln ,propt'io e d a co.mm un hão; .é o d·ire Lto que não se lh e pôde ·conc"<l~ 

da e•colha entre a ig.norancio. c a instru.cção d o .fillho. 

msl3 a qu e~•tão de le>·ão á l hb ~r<lad•e e ao dioreit{) dos pais lê u•ma qu·es·tão que 

j1.t pns.;-·ou em •juJogado, é urna que.~tão m o•Pta ·pela sua propr.ia na tureza, pela sua 
inanidltde perante a IIC i natu.ral e a legis·laçã,o dos paizes a.j ia.nt·ad os. 

\:; olJl e e~e assumpto, St' . Pre,;idente, .bem dõ.sse,. }á ·ha a nnos, ·.ssa g rande 

mentalid:;:d e na.ciomal, .g.Joria <la "nrnlva t erra, Ruy Brurbo;a: «IDis<!utir hoje a le

gLt·ilDlidacf ju nidica <la instrucção obriga:toria seria j á uma Iucubração m =ra

lllcrr:~ <! da0tica . e a. vossa commi>são nã.o se dá a tão su.p-erfl uo esf<:>rço . o que 

rele va m.o 'trar é que ·e·;t e prin<:ip i.o estlá hoj ~ vlctorioso, Por a.ssim dizer, em toda 

~u.pE rfi<'i e elo unlv·el'\l'O ciovilizado , c ~ue. segu ndo a ma:s irr.efragavel das ind•ica

ções ·experimenba'e.s, não ha possilb·ilidad c de ir1strucçã,o popular se m a sa.ncção 

da ccercitivid·a(]e legal». 

S tui\rt :)ofiJ: .no'" seus P'l'incipio; c~e eco11 omia poUUca tJ,iz: «'Ü \Govern{) não 

;a•h<· cio ex er cício d os seus l'2!!;i·timos direitos •impondo aos .pais a abrigação de dar 

aos fil hos a in:>trucção elem enta•r. 

:La.,·elcy em sua obra L ' ;.nstn~tian ditt pe·up te so})re es~e as.s um,pto _ expt·im e 

n<·~te.s rcrm os, ~u.e passo a l·e>r: 

<·A. ma!o1· pa~te dos an'tom.~ qu·e têm c,;er ip to Solb t·e o di reito natural tem a d-

mitt;do QU·c o.~ r<Li~ devem, não <!'<iment: a limentar, mas a inda instrult· ,cu~ 
fi,h Ob . 

Se;~ und-o .Puffe.ndor.f. as ·cr ia nças t~m o -clirei•to de exigir · de seu s pais a a li

P tr ntaçi'i..o, ·«e p or al'lmP.nlação, accr e>c nta. é preci2o enote.n :l·e r-o>:e, n ão s6mente 

tudo qe~e é neccs sa rio pa!·o a coru, erovaçã o da viela material, mas ·ain da tu<l o que 

ê c:tpu·x de fonnur as cria nças para a socied:1cle c .para tl. vida ci·Vil » . 

1M. J. J. H au.ss, ·profe&;><>r da Un•iv•:rsidade d e Ga.nd, cujn autor.ida de é 

f'ln n ~ e na Be'.gjca. resnme c.hu·amcntc a opinião <:l e cscriptot~es o.s m·a·i.;; a·Cr·ecH

t<HlllS. !'ln pa~sag: -n, que se segu . .,. : .'((§ ·2·62 - Ob•riga.ções dos 1Ja'ÍR ?J(l,'1'a com . . çeu.s 

filhos : A prim ?. ira é a aHmen tação aos ficho;; . A segunda, dar-lhe.• educação, 

isto é , rt>.l•t!va r e <JE:senov<>lver as .forças ·e as faculda des, tanto <]() corPo com o da 

intJ :· l l ige'hokt. a~f i4J] ci e q~ue ·e !ie.s 'POssatn viver e .po1rtar-se como -s-.er.es dotados dP. 

rnzão e Jib L•rda<lell. O t1l esm<J J:-lau;s ainda di·«: u criança tem o direito de exi

g i r <l •· seus pai<; alimen tação, 'i"d ucação e protecçã.o. A ~d u ca.ção, qu:, cons·i te 

<'iln d tl':icnvo~~veJ~ as f orças cl'alJna e <lo cor·po, é ·(:'1111. lJll·L~te ·p!hysica.: em part.: mo

rtli, t•nJ 11:-trtc .intc. ll eetua!}>. D•ah i concl u•io ·LaV~e:t'Y. e 1uu~to h n1 , n os seguin te-.; 

t~rmo.; : «Ont, e o--; fi l11 o~ ·têtn o direit{) natu·r a·l ele exigir a _educação, resul•ta 

que o lf:stndo~ qu ~ 6 •O protector t]os dkcito.~ d o..s m~no r:es , deve obri.ga r os pais 

cl€':-'J1&..turaclo·., n cunl!Pl"i r :-eus de v ... reB·» . 

Duruy, 0 g rande ·minist ro em lFrltnça, Randu e 111uoit0t:i out r s são a.cco-rd e.c; 

n t'S~ 2' jui zo . Cousin se exprim.ia. a re.sp· :Ho nestes -termos : «JUrma lei que obti.g'lue 

os p~ i", os -t uto r s, os m·estr es d e o~ficfn as ou ele •f>l'bnicas a jus tificar, s01b .penas 

co tT<'Ccinnac.-; n1ais ou menos fortes, qu.:- tt s crianças ·Con,fi.adas a seus cuidadoo 

1·cce'b>f<11 o.~ bo.nefici<>s el a i·ns-tru.cção pulblica ou priva<ln 'P~lo principio d e que a 

in ~lt·utçãv nc~<:3 ' ;1l ia ll •J conhecim. ,n to e 'á pratica de nossos dcHres é em sl mes-
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ma o !Jl'ime'ro tl~ todos os d;vert>s e cons ti tue ulna o.b l'!~ação socia l tã o e,;t rl ct.:t 

como a õo ~env!ço militar, n o meu en,tend·~ uma .semelhante lei, leglitluna E•n s i 

mesma, lé a.bwlutamente indlspensa:vel, e eu .não conh eço U·m u nlco tPa•lz ond e 

esta lei falt~ que a instt'ucção popular seJa florescente". 

IUm escriptor fmncez, '.:h· . 'Pre.siden·te, cujo n10n~e não ten1ho a sor te d·e co 

n.lt.ecet·, escrey. , u estas pa.la vras que •tirei de ucna .pulblicação : «T odo Govet,no é 

cJbrlgaclo, sob p ena de indign idade e ele preva rlcacão, a l·mpulsiona r o desen·vol

Yimento õa .riqu(lza naclonul. Ora·, o primeiro ca•pi tal d,~ uma naç.ã.o lé a inte1ll 

gcncia <le seus •til·hos; deiKal-a incu.Jta . eria m aLs cu lpado que dei x a r terms sw1 

Ct<itlvo. O m:s;tado àe\~e ele .pl·eno clireHo lmpõr a instrucçrLo, pe lo meno.; a ele

menta•· .. •a torlos os cidadãos. Este principio é aànüttido e u.pJ)liCMlo em toda 

Europa ce.ntral e nin.guem !gnora <1ue nli<S classes •popula.res a m orao!icla.àc -egu.lo 

os progressos d·e jn~;'trucção. A o!Jj'ecção tirada do respeit<> dev ido {L ll be t·àa.de 

dos pai~ de faun.illa é ·u nossos oN1os sem va·lor. Não somo.,; ma•ls os cidaàão.s ~>o

·benulOs da Roma antiga : o poder paterno tem li mHe.s. S'e <> tP!l. l ê o t u•tor nrutu 

J'al de eeus fil'hos, <> .poder publico •é o seu co-tutor; elLe tem o d i reirt:o de penetrar 

crm a ;iel na mão o sa·ntuario dome~tico c proteger, se precizo, a 'fraq[!ez.a con tra 

os ca'j)ri cbos ou. abusos ela a u toridade pa'l:erna11. O:ra, h a rull'uso an a•is g ra·ve <lJ 

'1ur deix:>r sem •n1ltnen.to a alma da criança? Privar o corpo de .nu·trição é um 

crime qt•e a lei pune, com razão,, severamente. )latar a alma por i nanição é p·eot' 

ainda . A 1nstrucção é de \·ida a todos. O Es te do pqdc c eleve torna l-a obl'i~atoria; 

o Estado .póde e deve ensinar" . 

.Com que dir eoJ.to, ISr . 1Pre~ld.ente, pergunt-a •O illlustr·e mar anhe.nse ;Alm e ida de 

Oliveira, Em ~t>u Hvro En8;.no P1Vblioo, ,pócl,: u an .pai conservar um. .filh o na igno

rancin c Teduzil-o a un1 n.nilual perigoso ou a un1. instrurncnto na~:; mão3 dos ou 
tros? Nfi,o pl'eciza a sociedade do concurso de rt:odos os homens? !Não teJn cNa o 

maior in'le l\Esse em qua todos conhe<;:a·m os seus devere:? >Não ~~h:e cor re a ~bri

gação <:! e l>roteg·cr os '[mco~ contra os fortes, os mc·llures c-uwLra os maiure:;'! 

iH <?[ere Hippeau em <; eu livro !1ls(;ru,ctio?l pll ú lique cn Jtalie •que IUéoy. <US

tentando na ·Catnara ilnliuna qu i} 1<<a dbrLgatoriL'<la.de da in.sbrucção era Ull.lHl rv iu

laç;lo du luberda.de e da. indep~nden c ia elo pai ele fumilia,, fôra colll ibastmn.lc elo

quenci,~ conte .. tado por Scialoia, 'orreLi, ,Cairo li c outtros, que cl iz•ium qu·e:, «·c é 

precizo rCRpeitat· a Jilb erJ-ade <lo pai c~ ~ <farui!oia, se não o deve fruzcr s~não no~ 

lintltcs da justiç:a e <.la !U tilidwdc social, como não ·c ~pratica· ~n gr;}nde n urnct·u 

de casos . 'Não se vê 1:ena. só nação civiHz~d a que t· ·n·ha. s·anccioOnad o o 1Jrinoipür 

ele que -. fil ho lê propriedade do ·pai; a c ivilização m.odetma não n.clm itte i"so 

Nã.o se <Jdm1tte que o opera no possa considera·r seu filho um .Jnstr um. ·nto que 

elJI! pôde inutHizat· como lhe convém . . :-<ão lhe 1 ·per:mi t·tido maJtar a intelli.gencia 

ele .;eu filho. 

E' ~.m ftt oto, Sr. Prcoiclente, que muitos pais àCI'idiosos, ig-nora n tes, bnldo" 

ele comprehensão ele seus tlcwere.~, s." clescuidaD.l1 do fu•turo elos fil h os. não o; m an

chvn á ·escO'la; outros, c.goistas , ou moomo carentes do tralba·Lh<> dos fi thos, a inda 

que criança··, nã<> os ma•nJam ·á escola 'JlOl'Qu. ~ ill:so l·h es .tomaria o tem po em dc

trinll'nto <lo tra'J[I! ho: O\lll'OI' ainda. que .. muH~s v~zcs a m a n tes cl s f il·llos, não 
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oc; mandam â e<>co la porque são poi:Jres e se ·pejam do ·ver o,; filhos mal traJa

d<Js, ·>~nd rajosos, en<tre as oulras cr>t a nç:as, {) por esse mal en•ten did o dei}iam cr.; 

filhos .na ·i•gnorancln . 

PrL'!Clzo 'é, pois, quo o Es tado !nterven.ba no ·excr•clcio ue um duplo dlreRo, no 

cu•mprlmen.to de un1 õuplo cl ever, def-endendo a. criança. roubada á •luz da i·n tru-

c~ão e da edurcaçãu m<Jra·l, .preparar O pequeno Sêl' para q•Ue, QUando hDmem OU 

1ru!her, sejam ute!s e si, ·á fa'ltüll a., á soc•iedade e 'á Patrla. 

tO IE;.;.tado, Sr. Presiõ ente, decr~ta.ndo a obrigatori-edade (l a Lnstru.cção, toma 

uma :nedida patrJotlca, altament~ :humanitarla e social. i:'lão v iola o dlreito ao 

patl'io qJoder, não protege o fll1llo oMen.den do ·a \l'berdad e e a a•utotidade patel,na. 

E' P.rra õo pen>ar de ou t ro modo, como acab.~i ue demonstrar com esse grande 

num ero d.e c!taçõc.s, de opiniões d-e hom·ens eminentes de dlffe11~ntes <p~lzes. 'ão 
coarcta a liberdade paterna, porqu~ onde d1a .Qibri.S'a-torie'dacle ela lnstrucç.ão ella é 

::tCO lll.pan hada da ld.VI'C docencJa, i&to é, cada um •PÓd~ abri r eseOI•aS OU en.s:J nar 

~m ·~M(lO~ partlcu,lat"es aos seu~;; fi1hos ou aos de ou:trem·. A coeroHivldade da 

ln ~t1·u.cçil.o tira uma ·Im~~rdaõe., sim, mas é a do pai deixar o •fi'lh<J na dgnorancla , 

é ele ·r·onsen tlr na perpeÚ·ação des~e crime, de que a ;vic tdma não é sõ o filho m!ls 

•lté a soclecl·nd e ·ent que elle vai vi VJeor. 

Dizem, c et·elu a.té que lê r>recel1o com ti!llu, qu as mãis de1ve m· s-er as eJt

carregada<O da instrucção dos •fil-hos, que deve ser da(]a no lar. Até certo '])on>to 

es tou de ruecOr do, c as~lm elev-e ser, pois não <l ~conJbeço o grande valor da cdu

c;\çib mwtct'na no lat', qUilndo clle é pu·ro e s ua atmosphcra. :é sã. J. · de Maistre 

dizia: "'Nada pôde su'b~ti tult· a eduC<lção materna». KrCa dd mãi, disse ,:\11-

cJ.c tel , oé um·a escola.». E accr escento·u: «lEu creio .na ·n·e·cessldade de duns edu

C::t\;õe~. a d:t fal!ll ilin e a ela •Patria». S'ão palavrt~s ele ·Duruy: crA familla começo 

a educação c a sociedade a- -acruba.». 

<1 primci·ro 111 e:; trc ~1 na verdaà<'1• Sl'. P r.esi<l t"tl l c, n· n1ã•i da crian~tt 1 ftllf' l}H~ 

illfuncte as ,prim·eint<:; impressões, os .;.-ntimenlf:o.; , 3.1; id as, os e x~mpl os .· A edu 
C'1Ção <la cria nça no lar m uito poderosam.entc ·póde influiJ· 01a rormação do ~cu 

r r.l·acté'l' e <:onscq uen te destino .e op roceder 'na· sociedad-e . 'Já J. ,J. IRousscau di-

7-la : •<A pr im eira ccl uca.ção é a que i n"pc;rte Le pLu-s, e Cl>ta prim eira. educação pcr

tçr·ce ·ilH'ontc.staiVt-\lnl en te ás mulheres>); ma.s que cllas sejaan ' 'ii·tu osa..s, ac-crcs

C<'nto · l'L'; poi o' .se, como di~"e LctbnHz, I« O m•estre pód e m•udat• a face !l o lll>Uil 

du» , ela •e<I LLCação d o lar clep ntie u gran deza moral do povo e da socied ade. Cllm

pre, pnic;, cu idar-se dR cd ucaçã.o das cr iamças elo sexo feminino, d:ts nossas pe

qu,,na_, •patric las com todo c,u·in<ho e esmerado devo tamento, pois CJ·Ue e•: tas am<~ 

n•hã,, v : ràa<leiras u1ãls de fami Na, serão as obreiras irug·entcs ua g rtMld eza mo ra · 

ela .~I(JSG<t pa-tria. 

~'á c• pala vras d•e Vackerot : I<< E' pela educação d a mulher que deve preludia r 

tc.d a a politi e:l: el o f uturo» . 

O·,; r om a nos tinham em tal conta a oduca~ão da· joiVens ·q ue desd e o tempo 

d ·~ dec<"nwi·roo in&t itu•iram escolas publicas 1Jara a ed ucação dellas. 

t<\' rnu lhcr. pelo.~ des ignios da creaçio conwanhoelra elo ú1omem, n educ:\ção 
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int~Jicctual ~ n1oral se. i1mpõe. como Jlace:-is idado i tnp r t!.;;c. i ·ncl: n~-1 pa-:·a Oen1 a uxilta.l-0 

1~0 d-. ~ E.1l;].)en.:1<> .ele sua mhsão social. 

Fenelon, no prolo.go desse .bello llv•·o - Ec~ncat i o n de.~ fi ll.es - <1ue escreveu 

para 60.tisfaz.er aos de ejos ma.te:rna•• s da D u•qucza de Beauvil lier.s, lam entou o 
ctesrdi<io, o pouco interes , e cem que,. em seu ·te mpo, ~e cuiclawa da cducaç1Lo das 

C'T!onç:~t · ..:: do sexo fni.gil. b ll11 clis "'~ : nOs_ homens, tn~s tno que tC'nllarm toda a au 

toridade ·pu1blica, .nã.õ pod·:m em ~·U(t>l del i'ber açõcs cstaJbPI~c·cr alg um .:bem cf[e

cti,·c· 5 .7 as mu~ h~:res !:!lio lhe5 nj udan·n1 a ex·ec u.tar». 

J. J. IRousseau, o em~rito e.lucad_Ol', o ,grande philosopho do se0ulo X VI1l, 

[eve ,, ,om•pre ecn1o um do . pri n c'paes a ··rsu.m1p :os de suo preoccupação a ed u caçãot 

<ln m•ulh r . . Ain•é 1:.\~a.rt i n. em sua obnt Do la < iv i-U<~ali.o" clu gewro h ll ·lltai4t p a4· ! e-< 

jClii?HCS, 'com:ddl•t·a cc~mo un1a Ie.i da natl~~·cza a in.te rvenç;ão da.s nl!ull'leres na· di

rer ç:Jo <la educação . E!=;Slt dirc :::{:ão, essa Ln1f1ucncia !b.ent_Jica .d ve ci,vrili.za·r o g-e

nero hun1ano. '8', pois .. pe!<.l educação diJ1S n1.ulrhere.-; qu.c nós. chegaremOs a pos

:::ulr. <' f"' " ~IO cli:o:St? '~ap0'1·~ão: (• tnãi:::; ele faimil ia cwjas vi·l·tudcs c luzes for.wa rão u 

h 01ll('Jt1l). 

Uei :;r. Presidente, com e ntimsiamlo os meus appl>tJusos ao illu~olre ··r . IDr. 

:-'l ig uei O almon ]Jelo seu vrojecto, qu.c t em ,por •Lhn '[JlL pat·ar gralll\e n umero d t 

profcs.~ores 'ho,bHitados plt r a o provillllcnolo de boas cscuJa.~ e con,e<JUen te diffu

':l' ' do .e-nsino ·eJll!uen tàr c moral das crianças . IJá Ci&tiglia ... h a m ui•tos a n nos. 

ui.--e . .::om ba~lante ace rto na Camtu a il&liana, q ue. antes ele se ·decretar a obri

gatorieiiade àa 'frequcncla esco~a.r, o !Go-verno d•evia .se a ppar,elha t· com m ui 

gr6ml., r.1umero de profe<osm·es halbili·oodos .pa.ra que numel'Osas fo.ss·em as esco

las . .Na 'Vl?ndad e ~ scnL tE-1'1110:: professorc·s devidmmente ·pre.parad os._ nã.o ll)odereRno 

tt•r t oas esco·las e e111uito me-nos o reon vend<'n te r-esu ltado no ensino· nacional. 

,J3 c m i·m.port.ante e el e vada lé n missão do pr ~;c.-ptor ela m ocidMle com o . tltn 

t:>!(·nwnlo u111 faotor 'Jl()(lerl)l;o do fut u ro e do l)l'o,_:,;TeSso do ·pa iz . O m es·t re foi 

scmpr . L' ma entiJadc de alto valor en1Lre tucl rS o .:::- }JOVu.-s e puuc:o 1m:p0t'ta que n:1 

antiguidade o magis terio fusse funoçã.o exer<:ida. 'P los cra·vos e -pelos !Lbertoo. 

Cni!IO :T'JutaJ·cho 'C Xonuphonte narram r]ue as~ i m o foi •tanto naGrecia como cu< :rlu

lllil. ·.rudos h~ pru f1.'t::~ore·;; ele graml!nati-ca <leesa.s duas g raucle · nn~ÕL'~ fo.n:un<: na 

(Jtlllle>' tE: mpos, perteno ntc;; ás d•uas cla&~e~, ser•1·o.;; e lLbCt' tos . . Antnn io GuJ! u. 

r:raulez c gram•mati co nota\·cl, ·diz n .hk;•toria, tinh!)- .urna a·ula nu palacio de Ju]i ,, 

Ct•·ar P foi 111 '3·~~re .ele i).1<a rco T ullio ·Cioe1·o. ati~: .,, cwmo tSta b.: :-rio IF':ros foi (1 .. · 

Dr ,tt.> e Oa ' "ÍO . L enoco, que fôra rt'Sgalaclo por Pompeu . ILuta·ei<>, cum.pm<lo Pu" 

Quinto Catullo, foram dos UHti~. cc!·el>re.s m estr <s cl ~ l'ntão . T a rl1hem <l fo.rarn 

ÇJuin'o Cecilio, IJUcio . \ pulr c.e. Quin•to Remmio, Palemon e tan.tos out ros crea

dl•n.s. àn . insoruc~ã.o p.opular,: colla!bontdores de Tha,I•es, Solon, IPy·bhagoras, ;o .. m o

crilo. \:) : Jcra·t~s. Platão. Ari iito tel·es c todos esses <JUe formara.m n pleiade d(í ' 

r{,u c :\d:•n·~ do povo ,g<' go, ' ' d e todo os povos, podet'nOti d:zer,. ]JO<'que du,ran t" 

111 ~ i ..; (~ e 2(} seculo:; o mun<lo intellcctua l e m.ora l se dirigio guia d·o peJa· lu z qu 

Pllts a c:cenclrr·anr1. 

Aristoteles c ff'iatão, rrl> umi n.clo fi. educação na p rat ica ur tl'es ,pl'~ei.tos {:31' 

de:tr· - C'l•icZCir elo co 1 ~>.o_. [vnncw o a<pi?'it o e 1'e;ti•Za·r· os cQstw nes - os'lt\ibelccf·. 



ram a.< base.; He mas do. educação phys lca -e mo ra-l <.lo hom em s ot:ia l o a :.é hoje 

nada ma l" .se t em f€ l·to do q u<Q des envolver ess~s pJ·ece.:tos. 

O pro:J.:c to d<J Dr. !Calmon, q ue é 'J)e na não t üvfsse andam<nto. é <l e g-ra n

de im por·ttwc ia e de a lto ace t-w , po·is , ·com o m<U'It<J •bem e~c reveu Otto W·l•llmann 

na R ev·ue Jnt e?'llettioHa~c d e l ' Enseig.nemen /. : "IA lh is•torl a do ensin o d em ons<tm 

que ond e ·q-uer q ue se tem tratado de intro{l U. õ!> ir novo.~ sr-s tcmas r> ?<la,gag·icoi;, o 

;Jri meiro owidado 'foi s em.p•re ~onmar pt·e>ross at·<o; ta·1:azes ·de -ex ec utai -os-» ; e, ce, 

no ju€to d i»e t· da profesoor W•i!so.n, da ·Esco1a Clicton, na l lllgla ter ra , «mul to lm

Ç< •!' t<. a qualid-ade do m~stre» , o prim eiro pa-ss.o ~~ da r -se ·pru·a a· cHHu sã.o ào ·-·n 

·'=' .i;u pr.i1111 31ri o c Olbrigator io1 con1o ent e,nd o ncce>::sa rio, inlpr~cinrH.vel, p or :5 t! r o 

un ic,J ~ffica-z pa ra o a:lm e'j a do -comlbatc ao ana lpi-.Gbe t is ·mo, é o >J!:. .•ta el o se p rc

nwn ir a ntecipada mente dn grande .numero de p rofês .:ores ha bi'llta.eloo• para a <1 is 

s ·-~ni-n a.<;ão das c'õco:as g ratuita" pelo, di l'e r~os pontos <1 a R e.publi r.a. 

N ão é diff lcil -esse comm ettime nto, po is, os E o;•taàos U ni clo.> da Am erica d{) 

;\Tor tü aca-bam _ d e pmtlca l-o el e um m oJo Ji>r il !J.ante nas IP.llilippinas, como r e-fere 

a .-l , ,t ,, k an R evimo . O Gove m o da g m,n<le ifte,pu,b lica, para. ob ~ er a d.iffU'.;ã u do 

en, inu ·C: <l li n•gua ingleza entre oo; 1 Ph i 1~1}Pin os , es t!llbeleceu em 1Mtl,J1l lha o " 'U c

parl nwli t o f 'li!t blic ·ins t n t.c/ io> t, a cu•ja ·fr ente cvlloco u o ·Dr. IJ,atvid !Ba-rrulw,; , da 

l) n lv t'>iidad e da Cal i-fornia , que com eçou ,por co ns ti-tui r ·um n.uc-lco ele 1700 edu cu

dun•s ,,n> cricanos d e m conhcc icl a competenc ia, Se<n<lo todo tiCU e,;.fo·rço form ar ttm 

''Ol'lJlJ ",;.e docen t es &ndigcn a::; , escolhendo entr-e o~ au el·hores elcn1en tos -<l ati Plh iliP

;>Lca s p~ssoa>S d e a mbos oo sex os q ue pudessem vir a ser <bons ed ucadores . 'Deõ-~ e 

mod o os E •tado.> U n·ido.s no espa ça d e de~ a nnos org·an-i»aram 11m exercito de 

;ei~ m il profc. ;;ores phi! ippino;; comp~tentenwnte h-atb ilitad os para o ex <"rcic lo do 

n1a.g i ~c.:· t c ri o. 

Pode rem o-s.. S r . Presid en te, tam:bem em p ou.co tempo, a lcança r idc·n ti co •·c

:;ult :l.do, poi s •j fl Pu><> uimo:; •bot\' escolas ·normues uu i ns~itu to" <le pre.pa·ro J};u ·a 

'' <'Xel'Cicio ,;o nnug i~-terio r>r i-rnar io, .fu ndad os e nb di ven;os .&statlDs ela <Um-i.ão . 

A IBahi·a possue {le ha muHos runmoo u.ma cx.c~llente E scola •:\'orm·a l, que l ~m 

f 4Jn ua do .bon~ prO'r~~::; orp,j de an1bus os sexos, s •ndo el e .sa l ien tur l! U'C ullitnd 

lii C.n tc o HH nwru <l e profcBsor>~.s lê m uito •lllai& elel.nid u que o el o, prof e-ssores , o 

{Jlh' se torna dê g ru·n:dc va n tagc1n vara o cnsi•no, pols está \l'CCCi!l•::cc ido p ela pra 

t ica c co nfes .,·adu 0Jor tudo; os peda.gogi ta.s' q ue a m Ú!her é na t:u ralmen~e nJ'll i lo 

me.lH•r ·edu ca dO!'tl elo q u.e o .h.om.ean . 

Cv•n u o Es tado da Ba hia, o de S . tJ""'u lo, o ele 1)-Iin ae e outro: têm .;e us bem 

:norLtacl•> · in.s.t ilutos de preJ)(lro pa ca o:· -nosso;; •fJ'llltl' icios :que se dc.;t ina-m á nobn· 

:Jro f i:-sà(l do em .. -;i·no prinuur io . . A.ug.men~tar o nmne.eo d ~-scs citns-ti tu•to-..: , é a nim a;· 

r.\ suu t~..l &"-'C'O vo11V it11 en to e o gooto pe l.o L11·a1g·j ter i o. 

Termina nd o, -Sr. •Pres iden-te, feço votos os mais ardPntcs pa ra qu e dentro 

"lll pouc.-o, 1111 e!hor a cl a a no::-.sa situação f inan c·e.ira , a cl i flfu.sito · do en ·ino li ·t tC~ra ri.\ l 

e rnor<cl soja um.a rea lid-a<l e ~m ·todo o .Brasil, e rus-s im , t er -.Se- ha. alcançado um a 

~l a . ..: m:tiorr . .; ·v ictorias qu e cletid C müntha r..n ocidadc ta1mto a lo1e.io ao n1eu pai ~ . 

(A /7t.i fu bem f. mníf. o be m . O O?'C!>li 0 1' P 'ln uUo C1Wil~rim.en t ac?-o , } 
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SR. I'milsroENTE : 

Em vi•n te a:1nos ele vida rcpulblicana, ·a. instrucçã.o ll)U·olica trm sido rer,reti

tl .tnllmlc rcm oclelaela. \Longe e<>tou de m e associar ao. consorc-.s das freql\en tes rc

furmas <lo 'ensino que, no ·rniln.ftn o, lf;J'adu·zem o louvn.vc.l intento <le n1clhora.r 1.1m 

rtumo ele &er\'~Ç0 1 cuja t'volução c nccenrtu.a scn1.prc, á luz das 'Clescobcr·tas_ recen

tes. ao innuxo de (l n ~ :tr i na..; progressivas, c0t11 .o auxLlio dos novos n'\e tll odos -c 

~r•tc•n as. Pócl<:-se ::tffimutr qu·c, em. H!Z ele J'Ct:aros, o acçü.o rcvi;;om el o.~ 'GovN·

llOS faz j(lt; ao recon.ileci.mrnto nacion•al. 

C\ão se comi)rehc-nderi;t r, immQbihi<larlc dos prOJ>l'll.tn.tlHLS ele on-'i ino1 dos pro

cc,,os de ('clucnção. 

O quo, cn·t ro nó.~, lé visto rl c tJ·avez, -como 'fructo de lnstatl>ilidn,cle cr inli>nosn 

ou de l<tstinKtvcl inco•h()t·cncla, no~ C('ntros culto6 da Eu ropa c el os [Estado~ Unl

<lM, tê applaudi<1o e nnim ndo, 1)0rque, .na nnc i!l! (1 t11J1ClrBelçoarnenrto .qu_e a de.

''orn, as ,n.r.._ções: cio..;·as ele S't'U fu,tut'O, ·não e n.fe1Ta11n ao ·cuHo tn y&tlc.õ -(jn..s t.l:tl

<l'~CP..-, mão c-staciona·m, nrto r ctr occcl{.'lm. [.Jft., con1o •.:1JQ1Ui , ns reformas fi tên1 

succcd iclo com pequen o~ intere"->a elos. 

Os vniz~s adiantacl.os ju.lgo1111, e com razão, r~pousarem na boa quaiid·acle dn 

instru0Ção cvn'(('.t'icln aos cicladã:Qo:; •!t sua s~CglJot'ança i~1 tenn_a .e cxÇcrn.a, . ~· conse.r

va.ção fl af:i glorias com:quiste.àns e a co nrt u\stn. (.1e outra~, . ? .. <lcs~l'v:olv~.nl.el}to dns 

,,a a.~ q.-,ttras, sciencias e ll.rtes. 

Comn na !época de ·.1,g itnção fecunda que a .hurnnn.idade n-Lravesoo, nãp ho 

dia qtir, a.o surg·il', rnão •il'AJgtl o sr-lio de 11111a surpr~za. sci•c.mtifica, e..rtistloo 011 

l i tter~ri n ; den tro el o lapso curto n.s Inst ituições ele ~ns ino sen•tem -sc !mvcl•hcc lcln" 

o impoten tes pa.r!l! n realiU:ção cl•c um ~clesti•n-o ut il , r·cc~QJllando, consoquent~mcnt_c, 

a cTccr('ta.ção. de m~cli<]a:s que O!; r~j'u,vE>ncsçam c ·h.a.bi-litem ao!l prest i.<pos <le_ se:t 

:t lt<J nün.\etc.r lo . '"- - _ _, : --·~ ... .,. ; . 
·:>ePorJ'C clnJü a fP I'Oli_f.e_raçfto d os cop.gr-:_~os , _ ~la.s en t·revls,ta$, .. da& eon.rercn. 

cia.<. clú~ proj;otos, ~-a"s liVt:os, das anonog>r-,J-Ph ias qt).e .. ·se <kcllcat~ 1\0 .. a.ss.um,pto e 
cnja ucção tencl" ao objerto ela reforma. 
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•:'\a 1F'r<tn ç:o., que, ha ·vou cus ctnn o..;, refu JlLlio o seu cnsi:au ticcu nd ariu de fútull .l 

lão ptrfe.Ha que se-t·vio el e modelo aos outros pai z('~~ agOJ··;t ::: C' nvolu n1a um.a co:·

J'('nte de novos ·jdeacs, orien tados peh:l cuJ.t;.ura m Nlic:-t, qu e, cl C'·ntro em pouco, in• 

nrln11rá fe ição dlversa á s escolas . - «A .bygienC' , d:ssc .. , . •:\1 at:hdc-u, l)en·••h ·a. 
:argamcn tc •a pcdpgogin, r:ão són1en.tc á educ·ação ph,y:~ii c a e lá edu cação n1oral, 

penetra até o .jardl·m, ' ' primeiro vi: ta l'ed•ado, cltt educação Jn toJ.Jec tuah> . 

C o-mo,. e1n ~e ir; lustro~, se at'truinou a \·clha. con cepção cl ida cti C·~t, roteirada 
pe;os c: laseicos ·grcco- lat in OR c con hecedora de ·um unico i n.,trum e<nto d~ ~!P re n 

cli zaclo - o~ cx ercicios m nC'umon i·co.c;! 

S.e 11ão too1e~se A attJ·acção õ.o po.t·adoxo, concl·u . i~ rii; a~sc v c- ,~.a .ndo que, ao ter 

ini·cio -a ex c·cução de 'lln1 plnm.o cl (' en~ino, ~ll-<' j;\ rwc-c iza .<;; Cl' J'C'f:orrn:-Hl&. 

d::xa.mllnan clo, t·etros.pectL\·(lmcnltc, ar-; <l irrcçõ cs q ur , cnl IT int:t a.nn o.c; , :1 

q 1.W~tão do ensino .tetn ton1aclo no !Bra sil, n.otn - sc que, a pcz·.l r de se del inear •e·m 

curvas .mais ou m e11os sin uo....:n.c; ella r-: c C'ln.cnminh:t no senti.rlo da pl na ·libel'd·ad L~ 

e~>piritual . 

í~'e n• se con-;p1'(' }1cnc1crill a pQ;o-(5Íbi lida<l c cl C' un1 run1o d i vc i'~O. ,P•hcnon1c.no so

c ial Ug·oclo á ~ér i c de outJ'Os ela me·3mn. cs·peCi<' , a inst 1·ucção <l everia f.:Off l'et' a 

·i nf!uen.:)ia <la~ douln·ln·as libcraes, <!UC com~ça 1·a m 11.:t abol ição c tcnmi11 aram na 

R epubl.Jca com G coroHar lo de todas as ;;·uns m ecUdas . 

:Pootos de lod.o os retoques, as emendas ou ampl·iaçõcs q ue consti·tuem' as pc

quc:nra.s 'r efo r mas, - .grande nun1cro deUn·:: el e c(1r ac•ter pessoal , rcaccionnrio - -t r e.~ 

gra•ndes m arcos attc~tan1. n1a\·in1entos <l eci:si vos c as.;:; ig nwla nl :-1:.; t·rncl·enc ins rla 

úPO'-'fl: a rcfol' ll1>a de ,18719, a d e .18•9-l , ,~ ele •119M . 

.Não me hei el e occurM.r com a. a nüly..;c c interprct,1çii o do..; pcquen.os m ovi -

. tn entoa •reform·lstas; a,l.guns, cmn o cli5, .. ·<' , llrnlt aclo no- a ml)fil'O '(]e in·tercsscs j•ndti

\ 'ldu.acs feTiclos pelas ::t1'E'St..1s das rcnov:1c;õet'i t'fH bl<>co, e outro\;; , ,pFt r ciaC"s, tl1TI

J)1 i·a.tiovos , ·r ectlrfi ca.d{)r e3 . de pon tos oml eso", •üi{) m erecem n.utcnção. rAo lado <lc ll ee, 

dlgn·os rda symp.1·rhla piedooa. consagrada ás flôrcs mor.tíls em ,botão, n.justa m-sc 

as tenta tiv0-s nTa;1ogracla.s, os projecto-5 lf·r·US1tro.-:; , .que, al:i*âs, repPcsentam um grHrn

di' u1ape' - o {]c ·propa.ga,ndis-tas d e i<l'éas, c ujo inedi t i mo i·rrit'a os cscr.a vos da 

!'·O tina, mas culje. ·v>ctorla terá -o s eu dia. 

Oom a ·s orgn•nizações c0mople·tas <! s ys·tematiclls m e d eterei u m ·pouco, p!'O

curan-cl<.· descobrir, na ·traça de cadt1 umn., esse f ió d e i.Ubc r .. lade que jul,go aviven

Ja.t· as con ct'pçõee clicln cticas. 

Da a.pt:i r oxlmação c con.fl·onto das da.tas resalta ·um!!. cone.h1sã-o lmm ecl iota: 

el e dccn·cla. ·l'ltn <l ~ cnda , o · legislador t~m s i•à·o .forçad o, pnrn. se ~o l ·loca r á Mtu m 

,]a., cx ig-enc ins c1â vlcln. con•ternpora•n e.q, a l'e funcl i!· aH in s titu ições el o ensi !Hl. 

if1cformn ' cllmaterlcas, Nm ;1cnsam e ·con.;;·ubs1Ancinm, cllU suas Jinh•as, ns a.s
!,llrações de .d~cennios el e 1 u tas ·em 1busc.a <ta pel'f:'eição. 

O.mclc o~t em que se enconb'nNam , em :1879, os empecll ho~ á owa.rcha asce.n

c\onl\l <lo progrr:sso?" A reCorm n "de ~ tl'lo , su•bst lttll'ndo O ensino Ob?'igalo·r"lo pelo 
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rns·lno llv>·e,_ pa·I'cce .roopondel', summarhannente, .á ope1~un ta. -:= tA>~-J:I.b$1\clátle de ··:tre
qu!meic1, •t q•u·e se I"ed·uzio o ens ino 1iv1·e, lf~i .a morte d.o >nc~gi.stm· dti:t'i.t. De · üm 

g ol;pc desapparece!l o retna-do do pr.ofesso r, co.tno n1a~~ tarde, e qua.si em vir:. 

tuã·c d~sse primeiro assomo de · reivundicta, de um.a assen•tada, e.1lui'ram o domi

nio ·do sen hor de ooc·ravos e os fuondarnen•tos d·l monarchia. 

O Jmperio cam.in•ha1va de o.Lhos vendados, ao :~abor das ci.rcum stancias . 'As 

cor.pora~ões docentes foram, em todos os tempos, a .guarda das i-nstituições-: pela 

qualida<le -do ensino, m.olda.do 11as co!1Jven.iendas do !Es tado , e ·pelo :pr·estigio <lo 

wncstJ·,e, a que ·5Je entrega a cêra vi rgem d·a.s .irnteHigen·c~, .Pa•re. nell e ser imp.resso 

tt·m cunh.o proprio, os .Go:v·er.nos >prepa.ram o futuro ,da •polithca nacional~ . O en
sino N·m·e, .que!lm:untd~ o en•canto -da pa:l,a•vra professora,!, .levan·tou aos olhos dá 

mocidade· uma pomta do véo que ernvruvia: a emamciJpaç.ão <las conscie.nc:ias. As 

es~oJa~ transformara·m-s·e Em ,;;;e-m€n•teiras -d€ :alJ.oli·cionistas e ·ele r€publlcanos; 

foi da ef\fer·vescenc13. dos centros academicos, onde o ultimo laço da submissão -

a ·pn~siva ob•e-diencia ·ás doutrinas dos me>rtres - se orom.tJeu, qu€ proma nar.am 

as grand·es e ·gloriosas j or-nadas· de 1•8>8·8 e 1•88 9•. 

Em 18'9-1, co·wbe á 'Rcpulblica a vez de ·regu-l-ar os desti>n•os da instrucção !PU

blica. IBenj:amin IConiltftln•t aptJM'eci>a ·cer.c.al<io da d·uv:a ·aureola de. .professor sem 

preconceitos 'C de es t·adlsta j.nspira-ào pela .revoluçã<O, prura cujo •tri-umpho .a mo

cidade çoneorrera tg1·and€mente. IFez -s€ a: reforma. 

A :iiv.re frequencia., nos institutos offúciacs ·pri.v-l!~giados, . não .basta.va ·á sede 

de {:x,pansão; a Jei consagrou um novo dispositi vo - a: equiparação dos institu

t<ls particula-res •aos officia.-s. Não pr-etendo, nem <levo fa•zer o inventario das 

equiparU.ÇÕC>. 0 desvirtuatmmto do r<>gim~ IDà() destróe O ICJ:llC >de obom l-he é in

>trin.;<>CO . Ao lado da dispe<ma. de ponto nas \Faculdndcs, o que enfraqueceu ·o 

•1'0.t;rnat1Emo elo ma·gisteri1o, a nova medida trouxe a conf.irrnação de que- não ·é 

. monopolio d()s es tabelecimentos <J<fficiaes, como j1á não era dos seus· lentes, a 

C i-5~tr·jtbu ição d.o em1sino. 
De" anno·s decorreram rup6s () r.egim.en implantado por IBemdamin •Constant. As 

1 (Ida,;; -d·a en·trosajem gastara.m-s€; a cs-o•brecat"ga das rnateriils, ·pdncipalmenro, 

pr('!judicou €t11 grand·e '!)al'te a obra: ~1-o estadi&ta "epublicano .• <1.. nova ·rCiforma 

:mpLumha-se, e fez -se, conservando, unicam~rut.- , o que já era lJatrimon.io da •li

bcrdad·c. 
;() Cod igo do Ensino de 1.910'1 -v·isav,1. corr igir o· c:rros c defeitos •Cl::1. lei an 

ter:or. 1Ju:gan.c1o ter sido convertida a liberdade ·de frcquencit~ em lliC()nça de IVa

. dia r, o Coili.go tentou I'cs-ta.belecer, d·e ·uma "n.a.ncira Mtave, .o. •pont<;> .JJa ra. o.· .e.~

t \. dantes. 

Não O COIE·Cgtt.io. 

!Q legis lador olv1d1:wa o aspecto prJn.cipal ·do ~Jl'Oblema:. Oomo .toda l'Cll cção 

en~''gi~a, a pr.oclaanação <la IRe])uibHca, para a q.ual a .moci<lade cm,11tr•bu ira , ·ul

tra;passara ·OS limites doa norma.Iidade €fll que mais tarde o Esta.d·o de devia en-

c-errar . 
~<\. 11rimeira con.sequenci-a 'fo i a imversão .dos papeis en>tre os a cto1·e.> do· sce

narlo ante.rlo·r a 1•88·9; o ,r~;ag ·istm· d·iX'it cedeu ·O bu.gar no <Uscilpt6bus d.ixit . . •E 0 



caf!o ,c;ccorrido em ·S. .Paulo cC>m o gr.a·nd•e· prÓfes.Sor Justino de Andrade rol o 

)Jr:me1ro passo para a situaçiLo -de amat•chJa e de indisc iplilna que reinC>u,,c.<Ic.sde 

e ntão, confessada por todos, docentes · e diS<!en-te.s . IE' ·positivo q ue o cUsci1nblus 

clfxit devia ac!l!brur, mas o .pr'()cesso do Cod igo não era o mais ·fei1". Se ê ~·er

da,dc que C> CodigC> envidou m eios de cohDir o m al entendido d•ioreHo dl! que s e 

a.pc-ssar.1·ul os ~·t"dantes, - a deserção completa das aulas-, não ê menos ce rto 

'Jll•!, "llominado pelas imljuncçõe.s do e.>p lt·lto r epublkla·no, aJuntou á livre fre

_quencia, respeltad•a em parte, aos insti·tutos equiparados, uma nova .medida· -

a . Ji_vre d·ocen-citt - q~e significa, nad.a mais, nada menos, do que a vermLssão 

.ao alun:tno para escC>lhe~ o seu mestre e a g-a.m •ntia a qua-lquer ci·dadão h rubi.li•bado 

para ~cccionar no recinto dos ~ta.belecim€1nrt:os officiaes. IFoi esta .uma. conquista 

da li-berdade que entrC>u na legislação do ensino e della, não mais sa:hirá, apezar 

d-~ livre-docencla·, sob o regimc n do Codi go, desconncxo e dncoheren•te em seus 

0.-1>-p()sitivos, mão t e.r dado todos (}S 'fructos que cspena.va.m. 

Assuml o compromisso de ge.rir a JJa t.1 do l.\1!inisterio do •1nteri(}r, com que 

~ confiança rl~ V. •Ex. me distinguio, quando ae encer.ratva exaotrumente um CY

clo de dez annos. De 191l'l a ,1,9·1•1, o ·Codigo de En:sino e as suas inter,pr~taçõe~ 

a:D·iquilhtram-se pelo uso. A .n·ação tem reo1amado c reclarrna um va.ra:deiro ás 

. :ns·u ffiden<:ias e ao des,man te lo d·a Jei vigen·te. O iPoder 'LcgisJ.ati v o, cu•j!l! coo·pc

ração fôra soHcitada pelo meu antecossor, .nr. Ta.var.es de Lyra, não satisfez 

.-cs •reclamos do meu Mforçado collegu·, restringindo-se a.gor!l! á votação da auto

ri7.ação constan•te do § M e suas Iettras do !Ll't. 2° da. lei .n. .2 .r3•5t6, de 3t1 de 

DezemnJro de !1.'910. 

10s termos da aUttori7.ação, o1·a concedida .pelo Congresso, courucidem, em seu 

.!incamen·to, com as idlêas ll:Venta<1as acerca. do ass·umpto n'() .Manife,;.to Inaugurai 

o.ue, a 1.5 de INowmbro uHimo, Y. 'Ex. dirigia á Nação. 

De accõr{!o perfeito com essas id<"as e promessas, procua·e.i orientar o trwba

lho que ora o'ffereço ao exame e a;ppr.ov.a:ção de V. Ex . 

. A .refon'TI'a sinlpl·es e pura das instl·tuições ·existentes ·nã:o .bastava. f{]or g'ia do

tar o ensino COfll vrna · Ol'ga1nti.zação q'll e illtrodu.zJ;;se no·vos estí-mulos ao dc.sert-

. vo!vimcnto das. corpo•·ações diclJa.otieas, sem prejuízo da,s. norma,s adrninistrati

l!a.s, ;!>'CJll .desperdício da .fortun•a p'U!blica, sem •Preterição da discipli na e da hierar

ci>ia; u1n-a or.garúzaçã.o despLda de ruidoso-s a -pparel!hos e embebhda desse prhncipio 

d>J .librrcta!de que •se presente ma lhi.storia da pedagogia lbrltS'ileira. 

íllJ esta consegui, sem sdb,reca.rregar o Th.esou·ro Nacional, pois .o augmen·to 

. d .-• d espcz,a q·ue da presen>t:e organiza.çli.o resuJ.ta não exoedel'á a 40 :·000•$000, ex

c.es5'o ;ar.gamC'Ilte compensado pelo m eLhor apparelhrumento dos corpos docen tes e 

p(}lta e e.s.m<;ão, 100 ofuoluro, d{ls accrescimos de vencimentos. aos professores. 

·:· IA Hberd·ade de freque.:1cia, esta.belecida como faculdade conced ida ao alumno 

- de n :equi>nta-r o curso que . lhe aprouver, e ·nã.(}, eC>ruo até a.gora e <:omprehendeu, a 

.. ,JibN>llade de niio . j?·eque>~utaT ctwso al•guun, a; livre-<1ocencia, fora m accr escidos da 

a.bolição de Pl'i•v llegio •de qualquer Cffl)eoie concedid.a a.os institutos Cl'eados pela 

l.in~ão, cuja uurtonomia didactioca ·e acllni~nistrflti va foi, por seu turn1o, asse~ur.a:dr_:t, 

Cc.:õ1W'l1<io, doe facto, a tntervençiLo do Estado, qu.e só, mediatame.nte, e em.quaJ'l•to 
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con corr~r cem a t:xllios motcrLne•, faro. sentiJ' a sua ncção junto ils corporações 
do c.nsiJ1o superior c {unllamen•tal. 

~ão me ci1ngi a t5o.mmar as pa1•ceHas de indet)C.ndcncia. Xa ~ei Organica ~ 

nos :·cgul:amentos espeçiaes que a wcompanham •. agasalhei esquecidos compromis 

SfJS rcpu'blicanos, •Foi sempre um a11:hclo da bur,gue?.ia, a arl tocrat ização pelos 

titulas; pe1•d idas M fornada~ <léts condecona•ções e do.~ ou.tros o1·natos de . fidal

g-.Jia :nedieva, o tHu•lo ucadem•ico transfo!mou-se aro so:n•ho douradp de .quasi to

;;~,, as 'familias l>rasileirru . Os xe;-.ultados foram a avalanche de matriculas -nos 

cursos su.periores e as immensa levas ammJW.es de dQoutores e bacha.rei:s . Ta~.s 

diplomas; p!!la ;presente organi=ção, sãJo subst ituidos {>Qor m-ode~t<:>s e democmt.ico:;; 

certificados, a ttestand·o a assistencia e o aprovei·tamen to :nos cu rsoo respcc ti -

vos. 

Conferindo áls 1Faculc11lcles ele ·ensino supeTior o dircüto de, •Por um exame ·de 

admis~ão, s•e:ecclo:narem os oandidart:os á. m/3.tricula. em seus cuTsos, liberte(' ó 

ensine; :fundamental, <'lesopprimi-ndo-o <la. ·condição s·wbal·ternru de mero p\·epa ra

tori•o para o assaolto oá.s· academias. 
Acloptei, ;por se me .afigUllll.r producto1· de optiln<:>s fructos, o systema da do

•'tncüt allemã -com to elas as s'l.Las consequencias - exru:nes po,· secções, · a.boliçã'l 

<los oori.curõos·, e&ta.gio elos p.rofessore;;, crea.çi'i.o de taxrus inhe:ren-tes ·ã.s necessida 

des ao regime-n. 
1-:\'as FacuJ{lades ~u.perioroo e no Collegio Pedro li tra-nsformei, creei e ex 

otJ.ngul c.ãdeir-:1s, com a prt.'oceupação ele in!undi.r wn criterio pra-tico ao eRtudo das 

Ciscip li n&Js, de m6.meira q·ue se formem pa·ofessores !bons e· coruvencidos de sua. altfi 

nnissü.o e ~ ,e prepa:rt>m ci<laclãos capazes de elevar o ni-vel intellectual da Repu 

b l ~ca. 

Ao ensi.no funda.rn<mtal consagrei espec\.al oaottcnção. Diminui·ndo <:> numero 

.!íe materias e o numNo das ·hara& de aula - em nenhuma, série haverá. m ais de 
~!· noras de aouloa. por semana., - mod'Lficando as exi•gen·cias do exrume de ad mis 

são, ~·tatuindo a passa.gcc.n .por simples promoção, espero ver <Lfastada o. sdbre

car~a r,.uc tanto PT.,jw:lica.va e desmoralizava o en~ino secundaria. As noções -:;ci

entificas C littemrjas deverão ser tniruistradas c<>m SCgUr<LnÇa e Sem despCrdicio 

<lc thco!·ias. ;E' iPrecizo qu(! :não mais· se ver ifiQue a eXJact.i<dã·o do ax iom a: - o 

que os meninos n·prendem~· com maJs certez-a, no e·orlegio", é aquillo .qu e os meE

tres .não lhes en inam. 

C<>n finado o curso fundamental •nas lindes <le um ~rogram·ma 1bem dozn.do e 

élcspL<lo de superNuid·ade, 'ju,J.guei cles:neoessa1'io d·ivioihll - o ém d ous cyc.los, á serne 

Jha11ça do C!·Ue aih'llres se tem fei·to. O~ cidadãos desta dem.ocraoL<t devem Tece·be r 

-a !'!lesma instru cção integral, ... 
Pra não romper·, de ~ez, com antig-os .habitas, deL"o de propô.r· . a ·extincção 

totül Cio .rnte1•n·ato do Oollegio IP~dro I<I, ·circumscr.i.p.to, a lrá.s , .pelo meu. v'ato, ia 
<.'uatJ'O primeiras séries. Sou f.l\!J,n.oomente contrario !IJOS · interna·tos <le E ta<lo, 

m9.ximé pa;ra .jo\'ens maiore3 de 16 a·nmos. Os in.convenlentes são mani.festos. 

Em 11910, para -citar u.m caso, o meu ll!IlteoeB or, ,por solicitação do actua l 

dirce-to r do Internato Bernardo de IV.asconceHM, ex.>pedio um . a vdso <letermina.ndo 
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fos~e!11 transferidos prr1·~ '> 'Extc·rnnto M alumnos gl'aluitos de 16 annos c aquel-

1:~; c. c deaenvolv~cnento phy~ico exaggerado ou procejinJcnto irregular. 

:!'\a;; cntre1 in has se percebe o •movN da providencia. :E', comtudo, m ai.s leal 

c m:tis consentaneo com a pooa•gogia, amputar· ns duas ultimas eéries do Inter

Ihlt<> do que tmnsfOI'mar o Exter.nato n·um ~sta•belec imcnto onde, ao j.uio:o exclu 

sivo dv diTeotor, nn.ham parar mo cumpr'rne.nto de uma pe~a desco•nhecida do 

reg ulnm<'nto, oo indi$ci,plinadw c os m.achaca:>JC ' . Além do mais, o custeio da 5• 

,, G• ;;éries do Internato att ingc oa.n,nualmentc â. qua·ntia de 186· :0.00•$; ora, 0 n u-

1\W!'<: e,.<casso d e alumnos que nellas s·e mo.tri·culam em 1!9·1(} u1avia tres na 
6• s•éri~ - não 1ustifica uma dc-speza <tão '])Coada. 

Co.."n •um patrinJon.io unico, eom congreg·Jção una, não se COillJpr.ehende que 

" " ll m t:; secções do Collcgio s~ denombn.em diversam<mte. A' minha s inceridade 
1'\WtYblicana sempre repugnou ·esse ti' ibuto de 1ju tiça ·bipartida cem que o 

GoYerno qui" r et1·erenc!ar a obra do ex-Imperador. Não CDI!ll.prehendo h omena:gen.;; 

pela .me tu 5<! . E o Pl'O.P!'io Bernardo de íVasconcelloo, que teve a inldativa de cc

.lcl>nJ•r, com n fundação do Col!egio, o an·nivers.uio do seu rei, desco.n.tente ficarh:t 

cor. I o mutilaç.ão da sua vontade, se r esuscitaase. O seu espkito de vassalLo d a _ 

vct:'la csco!u. ' 'epelliria a !l.SSOCi<LÇão do seu nome ·num monumen•to elevado, por 

su~s mii.o., ao vul·to .que, assim, e:lc procurava rccommcndar â. .posteridade. Em 

vez. d e o lisondear, R letnb!·ança o tna1goaria. 

A pre, ente 011ganiZ>~ção a;;signala c t em em vista uma suav~ e .natuTal pas

,,..~em da vigente afficialização do ens rn{) !}a,ra a s ua compl<!ta desofficLalização, 

cN·o!laric• f-undamental do pr!n('i,pio da liberdade p1·ofisslonal, consagrado na 

ç,,nsti tuiç:ão d!ll 'Repu!l>llca. 

Li·b0rta a conscienda acad mica da opprescsão do:S mestrc.s, arredada destes 

e. tut~la gOiver.na•menta'l, em e u.jo 1Ja,s·sivo . e inscrevem <todas as cuJ.pas dia: s>tua

~ão .!)erlcllta·n-te a que chegaram as institu~ções do ensino, acredi.to da.r u.m passo 

p<Jra ~re:nte com 1a actual organi'lação. 

C .que prodlu7.-il' o .futuro cal!linâ. .sdb a responsa,biliderle exclusil·a das con

gt'ega~õPs, 

,)>!as, n·utro a convicção de ·que os mem·bros dos Co!'lpo,s docentes, comaJenetm

d0s do seu alto papel, não desmentiorão a .nomeada que os precede, nem fa·1ba·rão 

á ('On fiança q·ue o pai'<, pelo seu !Governo, lilcposiota mo seu ·patriotismo ·e no seu 

o;;al, cr. <<~Pouco importa, Sl1blh~>hau B<l'u tm y, a ma.teria (]!u·e u.m ho.mem superior 

· cn~inar a<rs joven . O es~enc!Ja ·l 'é que o 1homeon seja super ior. 

'Eis, m cscorço, 0 meu plano concretiudo na trama da. Lei Organica c nos 

i'egulamentos annexos . .Emtrcgo e. ossatura de ·um or.gn'D ism.o cOtniPlexo a .lllàos 

ha•bels que a .;.aberã.o ves•tir, distl"Lbuhndo '()Offi esmero as pnrtes plas'ticas, de fór 

'11>"" que, dos re:evos c contornos da fl-g.ura, r csaltc •um a impressão de fo rça e 

-.de ;IJ~l !eza . 

!Uio, 2.9 de .Mar~o d ·19'1'1. - R. iv ad.a.v ·ia d<l C!mi iHt Con·êa. 
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DIEGREiTO N. 8. 615a, •D E 5 DtE ABRJlL DE 19·1,1 

APPROVA A LBI ORG.ANICA 00 ENSINO SUPIDRIJOR E l>O F UNDA

MENTAL DA REPUBLICA 

.o \Presidente da Repu·blic.a. QOs E~tado.il 1Unidos do .Brasil, usando de. auto

t•iz;ação conced ida peLo a·l."t. 13•, n. rr, dia: lei n. 2 . 3•5'6, de 3!1 d e Dezembro .:le 

19·10, :"('Solve ll.J)provar, para o;; institu.to;; de ~ns t n·o C•rea'dos pela Un ião e actua l

mente de·penàonte do .M>nnsterio da Justiça e o)l'egocio;; Interiores, a L ei Organlca 

do Ensino 'S·uperior e Fund•amentai n1a: iRepubJica:, que. a e.~tc acoom[Ja·nha, as.<·f

gnada pelo ) finistro de Estaxlo da J •ustiça e Negocies I nteriores . 

<Rio de Janeiro, •5 de .,;\.bril de 1911 , ,ao• tla ln.depemclonciu e 213o da. ReP~

•blica. 

Ht;;RMES R . DA •FONS ECA. - Rivada11la ela Cun lltt Corrêa. 

lE[ OP.GANI.CA DO ENSTNO SUPERIOR E DO FUNDAMENTAL) NA Rf}PUBLICA, 

~ Q UE SE RNFERE O DECRETO N. S, 659 , DESTA i:>ATA 

O?·ga.nização elo en&ino - A1ttonomie< didaoti.C(L e c.cl•minj.&t l'ativa - J11)ltitllto.s tlc 

fl tSino SV1>e:''iO?· e fl.tindk.lmenta! - O Conselho Swperior do E?hSino - O 2Ja

tri?nonw, I/I!La con sHt1tição e íLp'pz.ioação 

:\.rt . 1 . o A ~ nstrncçã{) u.perior e a· f u·ndamentail, dH'f:undidas p elos ino>Utu

tos c r'"ados .r>ela 'União, não g ozarão de priiVi!egio de quaJq.u.er especie. 

Art. 2. o Oa Ln!Stitutoo, a·té a,gora swbord i·nrulcs ao M:!.n•lstet·io d o ti<n tcrior, 

serão, tl ~ Or'à. em diante, co·nsid erado3 corpomções au tonomas, tanto do po nto d · 

vis ta rl idact ico, com o do admini~trath·o. 

Art. 3. • Aos institu-tos fecleraes ele ens ino superiot• c fundamcn•tai é •a ttrl 

bu.ida , ccmo âs corporaçüe;; de mã.o morta, personaiida<i e :iuridica, . P.ara: recebe

rem doações, legados e outros :ben1s c administrarem s~us 1Jatrimo~úos , nã.o po. 

dendo, C'Omtudo, sem a uto rização do Gov.-rn'l, ~ Ilcna l - os. 

Art. 4. " !Nas :Faculdwdes de .:Medicina do R io ele J a nei·ro e d a 1BaJ1 ia ceT'í. 

minis tra.da c-ulbra medica; nas Faculdade.; de Direito de S. .Pau :o e de P er

t11!!nbuco, a das lettras jurídicas; n a. E cola Polykchnica elo 1Rio de J aneiro, a 

de- n1a·themali~a . uperior ~ cng·c.:J h!tr ia, com toda~ as ·uas ruodalicla:.J L-5; no C'oL 

!e.;io ·I't.'<lro l'I se enõ ina rão ns clisc iplinoeS do cu.r:;o fundam ntal , com o seu dc~

onvolvi•uento littera:rio c sci~ nt ifico . 

Art. ·5. o o Coosel ho Superior do :Ens ino, crcaclo pe\t ,prll'3ente lei. ciUb. ·titulrá 

a. func~ão fisca 1 d·o :m~taào ; estalb<'l'Cccrá as Hgaçõe.s, ~ncce~arias e itn.prescindi vct-3 

nu rcg:mcn ,l e transição, qu e Yal da officia lização com'])leta ·do ensino, ora 7i 

gcn te. ,-, sua total indcpc:l·dcnc'...l fu·~ura , enl!·e a un;ão e o-.; &Jtabe!ecimcntos -de 

t;ns ionç. 
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At·t . 6. • !Pela, ÇO•Ill<Pl ~ ta au•tconcmia d ida,c.Ucn q-ue hhe.< lê co,•fe•ricla, oo•be ao.s 
lnsti i:'utoo a organ·i·zação dos prog.n~on~~ d~ .seus cun~o;, devendo os do .Collegio 

I'e•lro li revcs ti·•· -se d e cnracter pratico c lL'bcrta r-se da condiç-ão su.baltcma. ele 

mt'io prepa'tiâtario pat:-a as academias . 

Art. 

l·cncia: dos 

tÓ;· ,~n: 

. o ~,..-\. }XH'Sona lidadé ;jurid-ica .imves-te as coLworações doccntCJs da ge. 

pn:trimordos re."PCctivo~, cu·~a. cot~s·t.Huição se o'btet'á da. seguLn•tc 

a) ·com os clona.Üvos c lega.dos que l·hes :fo-rem Ç-estina.do~; 

b) com as subvenções vota.clas pelo Con•g resso IFederrul ; 

o) .c om oo ed ifícios d-e ,pro])Tiedade do IEsoffido, nos quaes fu~ccio!"arem os 

Úts-ti tutos ; 

cl) com o maleri!al d e ens•in~ exi!\'tell'te5 mos ~n.,.titutos, 'l!J:bQra.torios, IJ;liblio
th.ec.a s c o q ue Jla.ra. ellc fôr adquirido;· 

e) ·com a,s -taxas de matricuhl , de centidões, d e ,biJbliotheca, de cer tificrud.os e 

dns qu.e, por força de;;tn l r. i, ven ham a revert er :Para. o dito ,pai:'rimonio; 
. - ' ~ . . -. . 

f) com as porecntugens -da.> tax•as ele f.req.uencia. d os cursos, .dms !nscrlpções 

C!D nx ~un cs, etc . I oetc . 
At;t. G. u IAs .. doações .c !eg(JU.os: -deslionmlos· 'a. det'crml•nados · I[ in,;: serão ~'PPll

('l...(ios r:e.guncl<)- o:'3. des igniv.s clo5 doaâôi·c-5. 

Art. ·u." Os re.ndimen•tos •lo pa~rimoni·o de -cada instituto são dcstin~adoo 

-á.o -eustc·!o do enüno, ~'to m elilora'lll ento dós -cdiflcio.s, á -cons t!l!nte reforma· do ma 

t~riul tlScolar, ã.~ 'distr i <bu.ição de Jll'eJIJiQ6 e outros obras de •uliliâade pooagogica. 

Art . 1•0<. 10 patrimonio de <'.<td•:l. in&li·tuição sená a dmJnistrado llJe'lo respec tivo 

d i1'Cctor, de accôrdo -com as Oongregações c -com o Conse~ho Superior do E n

sino. 

COMO Sll CONSTITUE O CONSELHO SUPERIOR DO RNSINO SUAS · AT'l1RfBU•IÇÕES -

·- FUNCÇÕES E DE>VERES DO PRJoJSIDENTE 00 CONSELHO ~ DA SECRETARIA DO COIN

SELHO 

<Art. 111' . Os ins titutos ~ que c>oe r efere .e5ta ·lei f icarão sob a JiLscal!zação d e 

u-m consel<ho, deliber.atnvo e consultivo, com· s @de na. JCa.pital da -R cpu.b!lica, e fwnc

cic}lla•ndo no edifi'Cio de U!11 dclles. 

Art. " l ·Z . O .Conselho •S u·per;or do E M ino -co.rntpôr- se - ha d os directores das 

Faculdades de · Medic i·na do Rio de Janeil·o e d'a BaJhla,. ele Direito de IS .. P a ulo 

e el e IPei'nambuco, ela· Escola Poly•teohnica do :Rio . d e Ja,neiro, do director do ,(''ol 

lcg-io J?edro' li c d ~ · um docente de cada um dos e~t!llbclecimen tos cita.dos . 

Pnna•g r·a p hoo u.nd<:o . O IPrcsidcn te elo Conselho <SuJPeriOI' será nomca.do livre

mente pelo Governo. Os docentes serão i•ndica.dos por elc içãJo da.s Congregações 

e o mandato d elles será bicnnaL 

A rt: •1.3 . •Ao Gon e! ho \S"Uperior do E ns i•no compete: 

·ti) nuto rizat· ' as ·d·espeza•s c:xtt·aot"<Jiona r ias, não previi:>tas .n o orçame.n<to actu.a <; 

b ) to<lHlt' con hechne<ntó ·c ju.l,g-,u e 111 gl'á.O d;J •'ecut-.~o· as resol uções -elas Co n-

,, : 
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r.) providenciar acer<la d os 1lac.tos e occurrenclas ·le ,·adas ao s eu conhecl
mento por imten :nedio o as direotOTiaJ9 ; 

d) su. pender 11m ou ma·i cu·rsos, clescll! que o exigirem a ordem e a di.scl
pJina; 

e) impôr !11! !]lenas d!sclplLno.res de sua competencia, enumeradas 111 o capi
tulo desta. lei concel'ncnte .ao 13 · umpto; 

/) inform a r ao <G<Yverno sobre a oonv€n1enci.a da areação, tra·nsformação ou 
suppressão d€ cad ei·1'as; 

r;) Dep resen,tal· a o Go''Crno ~dbre a -co n veniencia da demissão do .Pre-Idenle, 

quando este se mO<>tr!>lr incompative! crun o exerci elo de uas funcçõcs. 'Em . t~ l 

ca~o. o seu swbstitu·to .ocoupará a presid nela do Consel ho, a·bé que o Governo 
;·~:solva o in cidente; 

it) r esponder a todas as consultas e Pl,es tar toda.s as infonmações pedidas 
pt•lo ~1in isterio do In t~rior; 

1) d etermi.nar a tns:pecção sanitaria do docente que lhe pareça e tar invalido 

:Ja l'a o serviço ; 

j promover a reforma e mel,hora men to.· necesmrios ao ensino, ;,uiJJmetten 

rk-tJs 'á approvação do IÜ{)lverno desde que uxlljam augon ento de despew; 

k) reEolv€r , finalm ente, com plena au.tonomia, tod;as as questões çle inte

rcE~;e para os i'n ~ti tutos d o c.nsrno, nos ca·os· não prev istos pela .presente lei . 

Art . H . As sessões ord inarias do ·Oon ;elho se Q'Ca•lizarão de 11 a 2·0 de F e

vert'iro e de 1 a 11() de AgoSlto; a;; ext raord irw.rias, que serão con Yoco.~das _.~ment~ 

om raso de a.ssum pto urg~nte, se reali za rão com qualquer numero, ouvida a 

opinião, .por escripto, dos mernoro aUBentes. .. c. 

-~rt. 1,5. O :Presidente do Oon elho Superior do .ErwLn10 devená ser pessoa 

•Je alto e ·recomh ecido va lor m erral e sc ientifi co, .famil iarizado com os problerne.s 

do ensino. 

Art. 16. Quando a n omeação de Presidente do Conselho recahil· em pro

fes-.0 r d e um dos in tltutos , f-icat'{!, di&pe<nsado do ~erv i!:o. dos exames e d o 

C01.~11 arccimento ás seESÕC.S àa. Con,grcgação, sem prejuô·z·o d e seus v enci•mento.; ' 

Art , 17. O Prcs.jde-nte do Conselho tomará po~se perante os m embros do 

n :ero10 Conselho. 

Art . .18. A elle incumbil: 

a) cnten ilcr- e dir~ct&mente com o Governo svbre as necessid<tde;; do en-

~h!O; 

b ) enviar, com o. devid·:t a.n.tcce<lenüia, o orçamento n:nnual de cada insti-

tuto ao o\·erno F ederal ; 
c) a presentar, no fim de. caúa. anno, um rec•:I!ror io co m a discriminação elo 

emprego ,das subvenções; 

d) conceder, e m caso de mole.slia ou mothvo attendivel , licença, até tres 

m cze", uo~ docentes e ·fun cciono.!'ios admini~ trati \'o.~ ; 

c) NbHar com a.~sid11idad e cad.a um dos in.sU~utos ; 

f) Jnljpôr ~as 'J)enas disdplhnat'Cfj de sua competencla; 

y) conv9car o Conselho ordinaria e cxtraordFnariamewtc. 
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rt . 119. O substl-tutn do ·Preskle-ntc, cn1 seus impedimento , se-ra o memlbro 

ma ls .-w.Llgo do Conselho. 

Al<t. 20, O expedient~ do Conselho set·á feito .pe:a sua secretaria, que terá, 

como :unccionarlo , •um ~ reta rio, dous ~amn•n·ucnses c ·tt<m continuo. 

DIRE("]'ORES - :PROCESSO DE SUA ESC0IJHA, SUAS ATTRIBUIÇÕES, SUAS REL.A

Çl'\ES COM A CONGREGAC-~0, SEUS DJllVERES - DU RAÇÃO DO SEU MANDATO 

Art. 2'1 . Cada: in ti·tuto de cnsLno será dirugido por um director elei to pela 

Con,grcgaç:ão, pam u011 pcr io:lo de dous annw, 

,-\rt. 2·2, Em seus Jmpe-di.m ~ntos o idirector será substi-tuído pelo vicc-•di-rector 

que .será se<nprç o director do .periodo anterior. 

'Par-agra.pho 1.mico . No CoJlc.g·Jo .Ped·ro TI, allêm do viJce-dit·cc.tor, que ,<; ~l·á., 

ccm·o nos institutos de C'!Js ino U1Jerior, o director do ·ultimo ,bicnnlo, c cu jas 

1\tncçõt,.,; se limitarão a su•b>t ituir o d•lrcc tor 1110s .impcdi~nento.s e falb-JIS, !haverá. 

um chefe d~ clisc!plina para cada S<'cção, de livre escol ha c nomeaç:ão do di·re

ctor. 

Art. 1213 . O sUJbstituto do •vJce-<iirector sel'á o I?rofessor mais antigo. 

"o\rt. 2·4. !A eleição ~c realizará na u ltime. ~cssão oa Congregação oo se

<,undo p.:rl odo lcctivo do :anno em qu!' se tiver de vrovcr o cargo, obedeccondo ao 

scguln te proce€so : 

lt) a cleiçã se .C.H•á por escru•tinio, com >eed·uia ru;signa'<la ou <não; 

b) c·ada ··um dos professores lançará a cedukl. em uma ur.na ft:chada, cuja 

111bcrtura serâ .reita: dea>ois pelo secreta~·io com a ·fLsca!lzação do di·t'ector em exer

clclo; 

c) retiradas as cedu·Ias e contadas, se o -numero delle.s corresponder aos dos 

volantes, proceder-se-ha. :\ leitura dos nomes nellllt~ contidOS"; 
ll) . proc:arnado o computo d os vo:os, se não ,houver llllaiorda absol-uta no 

primeiro c;;c:-u tinic, os tres ·nome~ ml·is votados serão submottid~$ a. navo escru

tJn,i{), sendo tHocl-a!lnodo dlre-ctor o rn an votado; 'no caso de empate, a soti:e de

c·idirá ; 

e) se o eleito tive!' razões para não aceitar o ca>rgo, as mnnife tat1á á Oon 

gre~~çào, que proce-derá â. nova e..s.colh:a. 

Art. 25 . I.Só são elegíveis para o cargo de director os vrofessores ordinarios . 

IPar,lg,,apho •uniro. O director do período irnmedia.tamcntc anterior é in

clegivel. 
Art. 2.6. O director <'Jeito tomat'á posse de s cu <:ar.go no primeiro dia util 

do Janl'iro, pas~ando-l•he o a-ntecessor a admi.njsti-ação do e&t!llbelecimento e o.> 

rc. pectivos sellos. 
Art. 27. A .pos;e . erá dada ao novo -clircctor em sessão .solenmc da Congre

gação, especlalm eonte convoca:cla, pa':"a ta,! f'm, pelo director em exercicio. Lida 

pelo secretario a. acha da sessão oa eleição, Javrar-se-ha o termo '(]e POSS€, que 

serâ. ~< s,lgnado pelo novo cllreclor e peloo 111embros presentes á sessão, en1·ian. 

clo • .-c -cópia do acto ao presidente do Çon.seiho Superior do 'Ensino. 
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§ .J . o Todos os pro fes&o res, m es tres c denll!.ig .fun cc ion(\Jrio.i' se a.preoe n tariio 

ac novo direc to·r dentro de um prazo maximo de tnes dias. 

§ 2 . o c"Jpó.s a poss e, o novo director ex·a.rninat1á a c001 talbiJ.ioda.dc e toma·rã. co

n hccimcn to elo estado da ca·lXJa do estabelccii1Ten·to em pre~ençn. do ·thesoureir .J, 

1,1 vr a.ndo -se 11111 te·rmo do que fôr emcont-rado. TJ·es cópias serão tire.das des se 

te!ano: ·uma ficará em poder do thesourelro e a s o•utr•3.S d'U!ls serã.o entreg>Ues, 

res!pectliv.a.men te, ao dl mcto r, cu•jo ma•n·dato ·terminJa, e â:qu.eH€' que inicia a 

ge::: tão. 

Art . 218. T oda a •PA rte aclnünis·trabtva fica11â a çango do <1irector, havcnd:l 

r;;curs,, das suas d~lliberaçõc.> pa·ra o .ConseLho >Su·perior do IElnsi no. 

Pa.ra:grapho •u.nico. ·Ficando a •parte didactica ·entreg:.~e ~ <::omlpetencia ex

el u.!!. ~V:> das Con.g,·egaç;õc., , o •clir()'oto r poderá, e ntre tanto, appeHrur de qu•alqUCJ· 

resoi·ução, qua•ndo a lju·l,ga r J}rcjudidal a.o ensino, 1Jare. o 1Conse~llo S:u.per ior, ·que 

C:ki nl.i'rá ·o co·n'filicto, m a•nltcnclo a m edida impug;na'Cla: •Pelo di·rector ou reje:ta.ndo- a . 

Art . 2,n. .\.os dirccto,·e,; do.d ins•titu tos com p ete : 

a) convocar as Bes.sões das Congregações, ás quacs prcBicHrão; ad iar ou rc

so ll·cr, u.sanüo ·do voto de qua lida.:Ie, as qu e&tõe,s em caso .(]e ~m1}ate ; 

b) a.dnünistra.r o .pat,·imonio do instLtuto, d·e ruccôrdo com n Con:gregaçãn 

e com o Cansell1o Superior d o IDnsino; 

c) velar pela exacta o!Met,vancia das prescl'ipç;ões reg ulamcn t-a tes concer 

ne n·te.::; á .rnatricula, cursos, exameS~, etc . ; 

cl ) concede r licença · a clocen•tes e furuccionarLos adnünl;•tmtivos abé 1•5 dias; 

c) !mpôr a,5 pen:as disciJ>~ina·res ·de su.a •COtn1Je:encia e fi &caliz'fl>r a. cxoonção 

àns .pc:1as que .forem .iruflig'lda:s a disce-ntes e 'docentes IJ)ela.s outras autoridades; 

f) {lcsig·nar, 111e.s Facu•!da des de Direito c no C o1leg io •Pedro .n, um ;pro fess·or 

ordinnrio pa.ra as suh;·titu içõc,; ltcmpora.rias; 

g) o·esol,,·cr "s d u11ddns a·cerca de requerim<•n·tos e repre~c n tações que, .por seu 

i:. ·tc;·.m c<lio , deva•n ~cr .e ncaminhados; 

Ih) ass igna·r car hmbar, ·com o s e'Ho do in tituto, os certHic•:otdo;, ce rtidões ~ 

a t testaclos; 
i) p ropôr ao Governo a noaneaç;ão do ,ccreta.rjo, su 'b - secretario, t hesou re1To, 

a ltnoxn•rHe, b',bliotheca·rio , s n·b-:bilbliothecario c ,amanuenses ; 
j ) 111 0mC<H, licenciar e dem'itti r, •r.e. fó nna da. presente lei, tod cs O.> clemui ; 

fLNl'cc i o ~1al'iO "" do estatbelccin1 nto sc:1b sua guar·cla; 

k) as~ignar o;:; títu~os expedid os aos livr s <loccntes; 

1) vis;tar c fi"c.!!li•zar au la,s c ·la.borrutorios ; 
111) pe j ir á •Congrcgaç;ão Uce11ça. para contratar p rofissio.naes cxtra ngeiros 

parr, 0 cnsi·no e ~~oHc1t.a r do Governo, por ~ntermeelio elo IPTestclente d'o •Conse·llho, a 

rr,·pecri·va autorização; 

"'·) fi. · r e a utoriza r :as despezas, fiscailza·ndo as q.w nt ia • pa,gas· ; 

o) ·rcce.be r rlos cof·res da 'Un ião, em .quotas lb i-menEa"il, as uobvenc:;ões "·o t a 

\~ as pat·a o cm>teio . elo esta•belec~mento ctue d irige. 
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.: · '· A{•t. 3(). ~q 'clia ~11 de Dezembro de cada. a nno o di~ector rcm etterá ao pre
~iclente do Conselho :S'].lperior do ®nsi•no um ·relaltorio circumsta,nda·do, q:~fe rente 

a~ a•nno, no quol se saliente a mrurcha elo ensino . 

có:Nsrrii'OlrçXo ·:JOS CORPOS DOCENTSS PHOFESSORES ·. ORDINARIOS, EXIJ'RA-

~. i. 

OllDlNARIOS EFF'ECTiVOS E HO• ''OR'All!OS, MESTRES, J,fVRES DÜCJ!JNTES E AUXILIARES 

DO ENSINO ~ SEUS DIREITOS E DEIVERES 

. Art. !31Í•. A cól•poJ·ação docen.fe de cada ins·titu•to de ensino su,perior S.e tlá com-
posta: 

a.) OO •'•iJl•o·fessores ord·lnari•os; 

'b) 'de profe ores e":i:L-aordinarios effectivos; 

c·) . . d!J profe· sores ext\a{)roimari<>s honor,a·r'ios; 
à) · de .meS'tres; 

e) de livres docente&. 

~a!·a,g:r.?J])h(> unico. A elo ICol·legi•o :Pedro. II será .rormM•a simplesmente pelos 
professorc~ prilinarios c pelos mestres. 

·'· At:t·. 312 , A·o pra.~cssor orclionorio .compete : 

a·) a ·regen.cia da cadei·ra para a qua.l fô1· :no.me.ado ; 

b) a . grgam·iz·ação -d•o 1~rograrnma do seu curso, que se11á submettido em cada 

pel'iodo fiectivo ao exQtlle e :a·pprO'Vaçã-o da C-ongregação; 

o) fazer pa•rte da., mesas exrum'inacl<>ras; 
... ' d.) auxiliar o cllrector na ma,nutenção d·a cliscipli!Jna escolar; 

e) dlri~ir ·lLvrementé, se assim <> enten•der, qualquer cu·rso ctue se prenda 10 

ensino n1J.nis-tra.do llela 1Fa·cu1c1ade; 

f) passrur os attestados de f•rcquenela aos discente,, que ac-om.panhaJ·e-ru os 

seus cursos ; 

[!\ 11nõicar os ~cus asseS/tentes, prepar.aclores e clcma>is auxiliares; 

Ar i. 313. Aos ,professo res i'Xtnwr·dina:rios compete) 

C6) !'Cger os L'<Ul'SOS que lhes COU<bercm; os que n'h>es <forem dcsignado.s pe la Con

gregação, ·referentes á materia.s que <professarem e os <HHSOO coirup:ementares, 

··o&edecencl'o aos programma; a;pp·rova.dos, •n-a rfó rma d.a lei; 

b) sulbst itLLir os profesRores ordir.arios •nos seus impedimentos; 

o) dit'l.gir •l ivremente quru]Jquer cu•rso, noas col'tclições .cJa lettra e elo artigo 

a.~terior: 
.-j. 

à) pa ~ar os e.ttc:>tados ele frequencia. 

Art. 34. O titulo d e profe sor e.'<traordin.ario lwnora rio será <!Onfcrido pc

.·.Ias. CiingrcgaÇões, se assim o julgarem , a hom ens de notorio saber e amor a.o lllJa

.. gi;;(t,rio lque: de um 'm odo 'iriclirecto •possam cOintr~bu·ir para o dcscnvol.vimento 

elo ensino; os 'hu<norarios JlOàorão .profl'ssa.r rua. ·Faculdade, em. cursos Jivres, inde-

penàen.te àe··. qtu,t!oq,uer prova. 

Art. 3•5. 0,; ·professores ordinarios c cx-traorclinarios effccti!1·os serão :vi!t1H
cios cle:;.clc a pc•,o'€. 
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Art. 36 . .O profe.,-sore,; ext•raordinar!os ffectivo.;; serão nomea.d pelo Go-
vem , que os escolherá. Jentre oa tres nom s propostos, em votação un!nonünal , 
pela Congregação, ml'dl:t!nte concurso .ele ti tu los. 

II'arag-rarp.ho u·nico. A Cangre:gação pôde, m ca ·os e<IJ)eciaes, indicar um • O 

non:'; •é nece -a rio, porém, que o •nome pt•cmosto rcuna unanian>idade e 'VOtos·. 

'Art. 13 7. :Os profeEson~ .extraorà·Ln"RJr!os thanoramios serão nomeados pelo Go
vctno,' <·ob prOPosto. 'ela ,çcmgregaçãJo. 

Art. 38. A :vaga de profe<ssor or'dinar!o serlâ. preenchi.d,á- com a ni()meação do 

]Jrofrssor exlmordinario effectl!vo .ela ca'<ieira ou da secçãb respectiva, e, na tfalta. 

c~s.te, 1)0r outro :professor o1xlinario ou !por 'lLm eX'tmoràõm-al'io ou por um livre 

docente, jndica.cJo na •fól'illa tlo art. 36. 

Paragra,pho un!co. No Co!!egio !Pedro H a •nomeação .elo profe&sor orà!narlo 

s ~ ftu1â. com a eoc<>lha, ·por parte do !Governo, de um ellltre tres nori1es que lhe 

io;·err: a<prescntado pela Congregação, depois <de 'l.lma eleição que se effe<!tuaT-~ 

nos termoo elo reguiaiiTlen to especial. 

Art. •39. O~ auxili.ares do ens>ino são os prepa.radot:es, os assistentes, 

teira- (' o in temos de clínica. cuojas nomeações c deveres serão ·dcf.tnldÕs 
as par

'!1'06 re-
~ulfin·í<m't f)s t'S!pcc.iacs. 

Art. ~0. Os progt·ammas elos cttrsos que ... e devam realizar ~m cada instituto 

ti~rão apresentados ma uJ,tima ses.:;ão da Congrcga~;ão do período Iectlvo anterior, 

nC:m de serem discutido e approvados . 

• Art. 411•. '·enhum profcsi;or poderâ. cnc~rrar os seus cursoo a•lllte,, d<1 época 

fixaila em l~i. 

Art. 42. Toda Yez ttuc um <professor tlvcr de se ausentar <por maL:; de tres 

dias <la S~de da !Faculdade, ou estiver impedido, r>o-r força maior, ·de lecc !ona~. 

deverâ. officlar ao directoc. 

•P<~ragrrupho unico. O professor orclinario, itnpedido tempora•r i·a·m.ente, será 

sylbstituido pelo a•sisten te ou prepa:-o.dor por elle indicado. .Quando o :impedi

mento durar 'l.lm perJ.odo lectivo ou mais, a substituição serlá. J' ita !lelo profes

sor exlt·aorllmario eJ\fectLvo, e, na .ra:~ta deste, .por 'l.lm 1i;re docc'rutc designitd'o 

pelo .ri ! rE-ctot·. Nas J!';,J.culdades de •Direito e J){lra as cadei-ra - que não t e-nham 

a~.;i tente <>u <prcpat-ador, as su·bstituições serão sem<pre pelo professor extraot'<'H

Mrlo effectivo c, na frulta d es·te, por um •liiVre docem•te ou outro "Profeswr ordina

r'o designado pelo clircctor. N<> Collegio <PeJro JI a sub rtituição se11â. dbtlda. ipCia 

dêsignação d~ um outro profe>sor ordinarlo ou, na •fa-lta deste, por UIITl extra·n"10 

nomeado pelo dirc-ctor. 

•Art. ~3. O profc-:ssor ordi•nario ou extt·aot'<li•nat'io offectivo .que, contan-cl~ 

nuis •1e l () an•nos de serviço, inva1iJar, te~á direito â jubilação n s · eg·uintcs 

tcrn1o.s ~ 

a) CO'J il ordenado proporciona.! ao tempo de erviço, o que oonta.r me-

nos de 25 anno.s ch~ exercício crtecll-vo 11(} n1Ag1is,teri'O ; 

b) ('(IJ}l onlenn-d o por i1r.tí'iro, o que .conta r 25 annos de senviç:o c~fectlvo •no 

magi;;tcrio ou 30 ele se rviços ·gente•, sendo entre c~tcs, 20 pc-lo meno,;, ll'O O'lagis

tcrio; 
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o) com todo~ os vencimentos o que contat· 310 am1nos ele exercício eflfect>vo no 

n;<a.g'lsterio, -ou 4 O do serviços geraes , sendo enJre estes, •no ma:gi&terio, nã:o mil

nos Ide ·25. 

LJVJ<E •DOGElNCIA - S UJl. HABILITAÇÃO - :ElJ,EME<NTOS PARA O SEU MAGISTERIO 

'A-r t. 414. O can<lid<i-to 11. li.vre docenda req uer~t'lá â. Oongregtação, um mez 

aptes do l~nieio dil veriodo !ectivo, e. sua nomeação, insltruind1o o requ·erimen1:o com 

OtS segui·ntes d.0'2Umen'tos : 

o) tantos exem:pl;l're~ d e trruba1l1ho o riginrul, especialmen~e elrubm·ado para 

Olbter n ihabi!Hação, !quantos forem o uocentes da IFacu·ldade; 

1b) ·no caso d e ter ~J ublicado oll.t ros •trruballhos, um eXJe<npl:a.r d e cada um; 

c) ·Prova: Ida s·ue. Ldon-ci.d.a de moral. 
Art. 4•5. O traibal'ho, d estina do â. pt'Ova de :11<libi•litação, set·á confiad o ao es 

tudu ele uma commi.%ão el e tres <1·oce·ntes eleitos pela Co•ng.regação por voto uni 

nomi•na·l, a qua l cl enltro de 10 ldb:t'S. ap-resen.l:a'l'á um r elatori-o minu cioso sobTC o 

yal-<>r e -orl:gina.Jidade do referido -trrubal'llo·. 
Art. 4o6. A Congrege.ção, opor maioria de VO'tos, approiVa·t'lá ou rejeitar!\. as 

qfrnC'iu.sões do r elatorio. 

'Prur.a•grapho uni co . 'I'!' o ooso do voto da C<>ngregaç&o ser desfa!Vora v e! a o 

candidato, Item este recu rso pa ra o Consel·ho Suverior. 
A•rt. •47. Os 1lvres dO'cemrt:es nã.o serão ·es tipendiados pe-lo !Governo., ma,s per

., etoerãc na tlhesouraT·ia do i·nstHuoto as <taxas de freq uemcia dos a1umnos matri

culados n oo s eus cur.ws, deduzada a •respect!l:v.a po·r.cenoogem para a :F'acul<1aue . 

·Art. '418 . Os .Jiv res docentes e oo profess·ores extraordinarios t erão um r e

prcs·cntante comm~on na Con.gregação, •com todas as r egalias dos out:ros m em 

bros. 
Art. 4,9. Os Hv•res Uocentes têm o d ireito de se utilizar ID'OS CU•l'SOS fe itos 

nos. -estalb~l ecim eon•tos, dOõ ·appa·~;el1hos 11elles existen•tes, com a condi•ção, potiém, 

de Se :espfrnsa·bi~i.zaren1 pela sua conset'vação. 
1Pa:·agra,pho un1co. \Por c·onta <1os •livres <1ocentes ·coTrerão as de"pezus fe itas 

com o ·m.ate.riac1 empt'egaclo nas demon strações e ·oom o pess·oa1 que os a.ux i·Ji a,r . 

0AS CONGREGAÇÕES - SUA COMPOSIÇÃO S E US FlN•S E ATTRIBUIÇÕES 

NORMAS GERAES PARA AS SUAS SEJSSÕES 

Art. ·iiO. As Co;mgregtaçõcs S é cc<ttpõem : 

a) dos professores ordinaTios ; 

!J) .do.s profess.orcs e:>..4:•raordinnrios· effecUvos ; 

c) d e um ·represen·tam·te dos ex traOt'dinarios ihonoraroios e livres docentes, 

eleito llnnualmente . 
.P·arr.·grrupho unico . Os mes-tres elos 'in titutos S·upcri-01'es c do Coll egio iPc

cl·t·o :II .~ó t(}ma rão parte ·nas ·Co'llgrcgaç.ões, 'J'UO·n.do se t ra tar dE: assumpto que 

~e r rfil a ao. $CUs cu,r.sos. 



A:t. 5·1. CO'ntgTClgaçilo nãn ,poder a. excrc~r as suas .runcções sec11 a pre-

sença üe .mais de m etade de seu, m~m bras om exel'dcio, excepto m·o~ casos das 

t::e~~'tões oi rnn<' s, que se effcctuaTão ccu1 .qua~1quer n u.n1ero. 

Ar.t . 1&2· . Se, att~ rneb •ho,re. depois d·e tnarcruda., não se r eunir a maioria d o-3 

men1bros convocados, o directoT ,fa. t~á 1lavrar uma· a~cta .que assig nainá. co·m os 

pt"0SCntcs. 

Art . 153·. A-berta ·n sessão, o secret.Hio -procedená 'á leitura. da u.;.clma. a.cta, 
<~l'C .,.-,;·ã aso;i.g~1ada pelo director c pelos meml)l'Os p.resentes . O dircct or dará en 

tão um resu.mo do O<bje~to d..1. reunião e o porrâ. em di~cus. ão, <'!ando a pa 

la \Ta z.os tmt•i.nbt'OS da 'C<l tlgrQgação na ordem em que a ,ped-i-rem. 

Ar t. ·54. !Fi-uda a discussão de ca-da maJteria., o di rector a su.jeit.Miá á · ~·ote. - · 

ção. A votação · será nomina-l ou symlbol'ica. Se a CongregaçãJo resolver, a ll'e

CilL\.'!' imen to de aJ·gum de r-:eu~ tn ecnbrot=;, que a. votação se'ja ·nomi'11a1, a. oharnada 

co mt•t; ::nâ. pelo mals m·oder.no. 

Paragrapho ton ico. Se se t rruta.r de -assumpto de •nteresse pes•soal de qual

q uer m emb-ro da C<!llig>regação, -e.>se .PDdeJ'á <tomar .P>~rte Th3. discussão, mas não 

r.nàel1á rota r ) ne1n aesistir á tvotação . 

. ATt. 55 . '0 'Jocentc que a;mistir á sessão da Congregação, não p'Oderá d eix a r 

de ;·otar, sal.vo se a.pre>enta·r e j ust ificar os onotivos que .tem t:ara abs ter-s·e, mo

tivos I" obre cu:ju. .acei ta•ti'lidáde a Congregação decidirá. 

Art. ,516 . \Se a Con·gregação 1·eso-lve,r que fiq uem em segredo algumas das 

sur,s dcciE-Ões, se1·á -Iruvrada neta e pec'iaJ·, 'lacrada e ca-rimbada coon o sello do 

instituto . \Sobre " coJ.·P~ o <>ecretario .fa,,<á a dec1aração de que o objecto é secreto, 

l•n·d·ica.n<lo o d ia em que as;;im se dclliberou. 
Art. 57 . Esgo tado o (}bjecto especial d•a sessão, ficauiá aos m em.!Yros da Con-

gregação o dire ito de prop(}rem o q ue entendel'€m co•rwen iente á 1boa execução do 

rei;'ulam ento e ao aperfeiçoamento · do ensino. 

Art. •58 . Se, por falta de tempo, nã<> puder al:gurna. dws questões suscita 

d as ser dec idida n a mesma sessão, o director a dia rá a matet'ia para outra ses

são . 
.&i·t. -59. ·Da -a•cta CO'nst.arão POli' extepso e.s indicações ,propostas e o resul. 

t ado .da.s votações, e, por cxtmcto, os ll'Cq<lC r imcntos das pa'l'tes e ·as deJ.Lbera

çõcs tomadas. 
A1·t. 60. ' Cong-reg,1ção compete: 

n ) e·•egeJ· o dlrcetor na fôr ma <lo art. 24; 

l>) e..pprovar os programm-as de ensino; 

c) ,propOr ao Conselho • 'uper lor, por i·nte J~n edi'O elo d irector, as m edidas acon

~ éi hadtts 1Jara o aJperfetlçonm cnto do ens•Lno; 

à) contferir os pNmioa hnstit~Jidos por PRI'ticula·re.s e os <JUe j.u1gnr conve

niente crear; rl'solvcr ec1bre cammi~'S'Ões scienrtiftca.s, livre dacencia c outros as 

s::IY·l}too mcr,ciona.dv;< •nos a rtigos respec tivos d esta 'le"i; 

(') o rga niz•ar as n1esa.s exan1i na'Cl-oras ;· 

f) auxili<t•r o director na m anutenção da discipluna escolar; 
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fJ} eleger·· ·o rrpresenotante -da Conigregação no Coneellho SupcriO·J· <lo JC,,,_ 

sino; 

h) o·esolvcr solbrc os oo os em qu<l •fôr con &u:l•tada pelo di•rcc to r c sobre a ap 
JI J,:.caçã·o das pena.s que ca.i'bam ao.;; d ocentes por i•nfrn•cçruo <],, IJ_,ci o .,-gan ica. quan

do el'lns itTIVOl~tarea..ll na: perda do cat'go; 

i) lamça r >taxas de ma-tricu-la; 

. j) rever ás disposições reg•uQ!l!men ta.res . 

Art. 611. A ,Oopgrcgação se corTeSt}Qn<lel'á com o ·Con'cl•ho Su·perior de En

sino por intermcdio do s~u .Jircctor. 

DO HEG IMEN ESCOLAR ~ PERIODOS LECTNOS, FÉRIAS, MATRICULA E INSCRIPÇÃO NOS 

8URSOS DOS lNST. TUTOS_. NOS CURSOS LIVRWlS E NO COLLEGIO Pli:DRO Il - FOR

MALIDADBS A PRF.ENCHE!~ - TAXAS A PAGAR -• J!:POCAS DE EXAME S 

Art. 6;2 . O a n•n·o esco!ar 001á di V'iâ·tdo em dous per iodos, a sa.ber : 

lo perio.do: de 1 de A.J>l"il , a·bertm·a d<Js curS<lS, a 3'1 de (fubho, seguido de 

15 <Jia~ de férias; 

2• período: de -15 de Ago.to e. 3•1 de De.,em•bro, encerr;vndo-se os cur. os a 
3Ó ·de Ncvembro. 

Para•g l"!Lpho unico. Os exames se ['eaJi2larão .no ultimo m·ez do seg.un.do pc

ri..,do -escolar, isto é, de 1 a 311 de ·Dezembro, seguindo-se trcs mczes de !l'é 

rirui. 
IArt . •63•. A <~ia·triculo te1lá Ju.ga·r nos 1•5 dias q_ue amotecedem á ll!bcrtura dos 

cm·so.,. 

Art. ·a . .j. !Para r~querer .ID.ilotricu·la no;; i·nstitutos de ensino s upe1·ior os calll -

didatos deverão pro.v~r: 

a) idade llilinima de 16 a.nnos; 

b) idoneidade maral. 

_>\rt. 6·5. IPnrll! cances.,ão da matricu•la, o cap didato pa~ea.rá po.r um ex.ame 

que .habi-lite a um juiw de con'jun·c to solbre o seu desenvol•vimooto inle11ec.tual- e 

·ca]'laeidafre · para com~rehender eEfica-zmemte o es1u.do das materias que cansti

·tu rm-. o ens;no da 'Faculdade . 

§. L ü exame de a.dmlssão a que se ~efe re <lSte a-rtigo co.nstará d e pr01va es 

c r!pta em vernaculo, que revele a cuJtura menta:! que se quer .ver ifi ca~·. e de uma 

f.'J'ova. oral sabre Ji.n guas e sciencias; 

II. ~"'- oommissão examimadora se1'á composta, a ' juiz-o da· C()ngr'egação, de 
professores do proprio instituto ou de pessoas extra•nhas, es·c()1hidas pela Gon

.gregação, s01b a prcsidenci::I. de um .ctaqueHes profes.got·es, com a fiscal·ização, em 

~m'bos os casos, do director e de um repore~enta,n1:e do Conselho Superio·r; 

§ 'Jll'I. 'Ü ex<Lme de admissão se reaH"'a.rá de 1 a 25 de .l\!Larço; 
§ .rv. T axa6 especiaes <le e..xaane d e adllUiSSão serão c01brada.s, sendo · d-o seu 

pr()du·eto pagas as .dia rias dos examinadores. 

Art. ·66. Logo após matriculado, o a1umno recebe11á um caortão de ide n.tidade 



-com as i•ndlcações c dizeres necessarlo.s para que seja reconlheci<l<> como estu

dante. 
Art. 67. !Xo começo de cada período iectivo serão a:fifix:ad<> , em 1uga.r apro

priado, no rec i•nto J 11 Facttldad~, os progrrummas dos cursos de toda a corporação 
<locpnjtc . 

Art . 6~. O docente deposi·ta-t1á. na ·ccretaria. t-1ntas listas quanto- os cursos 

pe>r ellc projccta:lOt>, indicando a materi,~ dclles e a taxa de sua frequ ncia, para 

que •:>Cli>ls se inscre\'o:t•m os a'lumno·· que pretenderem frequemta.1-os. 

Art. ·6,9. Para matricular-se, <> alumno terá de coTlltribuir com as seguin-

tes tnxas: 

1•, -taxa de matricula; 

2n, taxa de f r qucncia dos curso;, por n.·nno escola~r. 

I'a.r-3.gr.apho unico. Os cursos. priNado3 serão remunerados, de accôrclo com 

as con.1içõ<'S csta.belccidas pclo.s professores e lilvre, docN!tes . 

• Art. 70. No flm de cada :período 'lectivo os alumn<l's ap resen tarão aos pro

f~s.>ores e livres docente , a cujw cur;«Js assistiram, sua•s cadenneta.«, para. que 

neL1s Cl ttestem a ·fr<lquench. 

At·t. 71. IA qualqu.er n.lumno é )JC'tmittido trani>Ccrir, no ·fim de cada periodJ 

lcK·t il·o, 11 mabricula P<tra •qualquer Faculdade do paiz, .media·n•tc req.ueriment<> ao 

director, que autorizará a tt·an&f rencia na respectiva cadet,neta. 

Art. '112. O aluonr.o deverá commuilllcrur á. secretaria a sua Tes_id~ncia e mu

<lat'~as-

Art. 73. !Pa•ra requ.erer matricula no Cotlegio !Pedró ll os pais ou tutoreo; 

::lo; menore"' provarão: 

a) IO.uc o c.:~ndid-3.-to tem ·12 annos de idade, no •mí-n imo, e, 'Para a secção 5o 

lntt•rnato, ·1 4 annos, 'll<> maximo; 

b) que se ac•ha llclibilitado a emprellender o estudo das Illllterlas do curso 

ru·nldan:cn ta1. 1Par11. isto o candidato se suóe il:tu1á a um exar)le de admissão, que 
cons.tat~á el e prova escripta em quç ~·cveJ.e conlhecimerLto da ~ingua. ~·ernacula ~di

cbaclo, amaly- c, •]cxicologica: e syntactic.a) e 'Prove. oral, que versa.rá sobre leitura 

coM mterpretação do texto, .rudi•moo·tos da lingua f ranceza, de corogra]>hia e de 

histoda do ·m,·asi.l, e toda a parte pratica. 1a arithllnetica elem-entar. 

·§ I. Os candidatos pagarií,o taxa de matricula e taxa de cu.rso, que serão 

fix:.Hias no regula mento do Co1'!egio . 

§ JT. O 1'egulamen·to dei:C' m1inará o numero de alumnos gratuitos de cada 

~ ecç:ão do e:.ta•belecimento . . .. 

•DlSTRillUICÃO DAS MA~'ER!AS DOS CURSOS - PROCE-SSO DE EXAMES - NATURElZ:A 

IDAS PllOVAS - M'ESAS JULGADORAS DOCUMENTOS l\'lDCESS.A RJCl6 

At·t. 7 4 . As ma terias doo i•n•ru tu tos serão <li trubu.idas e leccionadas por .. sé 

ries, t>bedt'cen<lo a sua t·ewnlão e gr<tclação ao nex<> !!cientifico que ss 'ligaram. 

indo do mais ~imple:s ao mais comp•iex<>. 



Art . . 715 . •A .> ma terias · ser ão profes&ada•s em conferencias, aulas t heorlcas e 

.pra ticas, d e accôrjo com as -necessidades pedagog Lc.1s . As Gon.gregações, na u·l

-ti.ma ,scEEiio que preceder á abertu·ra d<>s cursos, <>rganiza•rão os hora.ri·os . 

• <trt. 7 6•. 1Par•3- effei-to dos exames, el.l•as S·erão grupadas d e fôrma que o 

alrmho -só PtlS'-'C por tres provas: p rel im ina·r, ·basica e f.ilnal. 

Paragrapho u.n ico. rNo rC'ol1egio iFedrro II 03 a·llllll·DOS pru~LSarão d e u ma série 

para owtra ·por sim ples pr(}moção e ,por exa•mes •fim.:tes. 

Art. 77. :\'os ins titutos su.periores as ·P·l'CIVas serão o1·a.es e pra tic.as, e no 

Coll egio IP'edm II, nos exames >finac~. •ha vet;á, al'ém dessas duas prO'Vas, a es 

criptá. 

At·l. 7•8. •As rn esae ex.:~.m inadoras serão con sti-tu.id'<~s , •nos insti t u tos superio. 

res , (J elo-s .profes;;ores 'Jr·d imLri<>~ e extr.aordinarios ef.fecttvos e pel·os livres do

centes que! .Ieccionaretn, sob a presid-encia do mais amtigo; no Co·:Lle.gio 1Ped'l'O Il 

a .. mesas do~ exames fin·le;;, que se roo'Jioz;arão no ®XJterrua to, serão forma das pe

lo,; don•> .professores da discipline. ·nas duas secções, solb a pre.slden:cia d o di•re. 

ctor an do vice- director o1.t -de um lj)rofess<>r; caso a cliscip1ina só tenrha u.m p ro

,fcssor •r•ll e~talbelecimen to, a ·Con•grega.ção .designaliá um outro para com:pletar 

·a commissão tiulgad·ora. 

Art. 7•9 . IPa•ra requerer -lnscrljpção de ex·ame, o candidato apres·enttaliá : 

(b) .caderneta· de >frequencia provando .ter assi.><tid-o a 30 lições por período le

-cUvo, 010 m initno ; 

b) ta:-ca de ex'<l.rn e . 

•Art. 8·0. ·.xo Collegio Pe dro II não poderá .fa•z.er exam !l<'l ·finaes e ser pro

. n ,oy ldo o estudante quê tiver .20 'faltls e-m cada período lectivo. 

J:'.aTagral'h o unic(}. As mêcUas .bimensae.s de a.praveitamen.to e as notas de 

conducta •garantirão a qJmmoção e co·ncorr <>rão para o du!•ga.menta nos exam es 
' finaes. 

Art. 81. Os ·profissi'Onaes ·ex·trange1ros que qu.eir.am obter certificadoo de 

cu r;.o na·s Thcu.!dades :b rasileiras se S'Uic ita:rão :ás disposições regulamentares . 

OA iPOT~ICIA ACADEMICA - PENAS OJSCIPLINARES CONCElRNENTE•S A' CORPORAÇÃO 

DISCENTE 1~ AO CORPO DOCENTE 

Art. s·2. A .poJi.ci9. aca.demica tem por 'fim •man.ter lll o seio da corporação 

o.cadeoü ca n or,dem e a mora"!. 

Art. 83. Ao dircctor, ·á C<>n•g'l'eg-.ação e ao Co:n•selho Su·pcrior el o E nsino cn

bvtâ. provide-nci-a r S(}bl'é a polic!tt aca.demica. 

Art. •84. As .penas discLIYlinares são as s·egu.intes: a) ·a.d:vertencia particula·r , 

feita pelo ldd r ector; b) ad•verten'Cia pwblica, feita pelo director, etn 'Presença ele 

- certo numeto d e docen•tes; c) suspen'siÍIO •pOr um <lU. mais ,period•OS lectivos; à) 

expuls:l.o ela IF'a<'uldade; e) excl'Llsão do.& estudos em t<>das as IFacu~dades lbras·i

leira~. 



§ I. As penas disciplinares i•ndicadas em a c b serão da jurisdicção do di

' ec-to r; as de c, rl, e, da jurisdicção das Omgregações, com r ecurso para o Cor.

s<·:ho \Superior do En~ino. 

§' n. Estas panas não isentam os del i nlqu.entes dns p e>Dt! S do Cocligo Penal 

ror qu~ hOU\"e-l'Clll ÍJI).CO.rrido. 

Art. 85 . In•correrão nas penas com minadas pelo artigo anterior, alinea .s 

a e b: 

a) os e.lumnos que frr ltarem ao respeito que devem ao direc tor ou a qual 

.:tuer .:neru·bro da corporação doeM te; 
b) p<>r desobediencia ás prcõ'Cripções feitas pelo direct or ou qualquer m c•nbro 

du r.o!·poração docente; 

c) por offe'lsa lá honra de seus co:Negas; 

<!) por perturbação da ordem, pr{)cedimento deshone,; to n:1s aulas ott no 

rc cinto {la Faculdade: 

c) op{)r inRcr ipção d e qua"quer especie nas paredes <io ed ifíc io da Faculdade 

ou <lesl r·uição dos annuon.clos neHas affixados; 

f) ·por ,lamnos cau.;;ados onos in&trunnentos, appn r eDhos , modelos, mappa.", 11-

vrr·s, prepara~õe.t e n1oveis, .sendo que ·nc tes casos o alu1nno 1 a1'ém d a pena di :oi 

cirl ina i', tcrá cl ~ i n~lemnizar o clal11Jild ou restituir o objecto por elle pre<judi

caGo; 

g ) os que dirig irem aos .runccionarios injurias vc1~Ja.es ou por escr1pto . 

Art. 86. Incorrerão nas pena-s do a1·t. 81, alineas c, cl e e, conform e a g ra

' iciude elo caso : 

a) os aJumnos que rei ncidirem IDOs d r lictos especi ficadcr.s no artigo ante-

l'iOi'; 

b) os qtte praticarem acto.> 'i.rumoraes dentro do estabelecimcn.to; 

c) os .que dirigireJn inj-urias verhaes ou escripta s ao <Hrcctor ou a a:gutn 

n1e1nbro d<> corpo d ocente; 

d) O'S que agg,·eclirem o director, ou qua:lquer meomlbro ela corporação docent e, 

r.u o~ fu nccio narios d<> ensino; 

c) os que commetter~m d el ioctos e crimes suj eitos lás p ~ena.;; elo Cocl'igo P e-

nal. 

Art. 87. IS~ o director dulgar que o delicto m erece as penas indicadas na.> 

"iillcas c, cl e e elo art . 8·1, manclarâ. abrir inquerito, tomando por termo as ra

zõhs <tl!Eg·auas pelo delinquente e os depoimentos das testemunhas do fncto. Esse 

inqJcrito ~crá. com•municado á Cong regação e remettido ao Consehll o Superior do 

En'"no. 
Art. .a . ·-' convocação para o inquer ito disciplinar será fcib1 pelo clirccto r, 

])(Jl' NiCl' lpto. 

Art. 8'9. Durante o andamento do processo, não só o accusaclo não poderá 

at;sentar-.S<' da sécle da Fu·c ulda.d e, como ao dÍ'I'ec tor nfio será permittido trans fe . 

r>l-o [lam out ro in.;;tituto. 

Art. .!lO. Nos casos em que a pGna fôr imposta .pela Congregação e C(}nflr. 
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r._A 1a ne'o Co•neo:lho, ;;erá o j ulgamento communicudo por c·cr iplo ao delinquente, 

com il5 razões em que tiver sido funclncla . 

_-\J't. 91. Os professores, omc,tres, !Ines doccnt - e nuxiliarcs do ensino ficarão 

.. ajPirc>• á penalidades constituídas pe.la simpleõ ad\'ertcncia, suspensão c pcrilo 

<.1 o exc:·cicio rl o cargo. 

Art. 92. Ineorrerã-o <"'U cu1pa e ficarão sujeitos âqucllas ,penalidades o.s 
C'11lrnb1,..1s do mAgk;terio: 

a) QU.e não a.prest'!'!t·lrCnl os ~:::-cui:i progl\ltnmas ec11 tempo opportuno; 

b) que faltarem á.; s·'s.~ões da ·Congregação, sem motivo justificado; 

c) ·que ueixare-m de comparecer, para desempen ho de seus deo\-cres por es

llaço de ctitu dias, sem ju;ctificação; 

ll) que faltarem com o re«peito ao director, ás d001,1'is .:Jutoridad<'S do cn 

&'inn. 1.ns: :-:cus co: legas e á prn1ni:1 dignidflde do corpo discente; 

') que- a'handQonarem n;; suas fune~:õ s por rnni;; de sei~ mcze.o, ou que dcJJas 

'6e afastal'CIIl, em cxcrclcio de outros cargos cx:ranhos ao Jnagistcrio, .Qurante 
...-dto IJer:odns l ccth·os . 

T'a:·a:grapho unico. Os doce.ntes que incorrerem na< cuJ.pa'< definidas nas 

lettms a, b c c ficarão ;;ujcito;;, a-11!-m de descontos em rocha de pa-gnllllento, á 

<Hhr•·tcnci.u npplicada J1elu clirN·lor; O< que· Incorrerem l!la lettm c! soffi'Não a 

J>rnr, •le suspensão, de oitf) a 30 dias, impüsta .pela Congregação; e o;; que in

c,n'I'Cr<'m na culpa <la lcrtm c perde•·ão o cargo, o que ><~•·ú. re-con·he-~ido c deela 

•·ado pelo Con<e~ho Su.per!or. 

•_.\ rt. ·9•3. Das pe.n~s que forem applicatl;1S pelo clireclur e pela Con.<;Tcgação, 

i) accusarJo tet~á l'CCUJ'L'iO pn l'a o Con~C'':.ho Superior do !En~in·J . 

- "I 

DO PESSO.-\J~ _-\D:\:IIXJSTR.ATI\'0 

.Ar:. 91. IXos cstn•hel, •cimcntos <1~ cn<ino have-r'<. os s~;;uintcs funccion .t-

<l) um >ccretario; 

b) um 'tLb-sccretarin; 

c) um u~esoureiro; 

"1) um bibliothecario; 

r) um sub-•bi•bliothccnrio; 

f) ~all.tnuenses; 

!/) um po1 teiro; 

l1) e:Onr'Pl'V:ldores ; 

-i ) O ctlris; 

.i) inspectot·cs de alumnos; 

k) «ern•nte, e' outros emprega los inferiores. 

,p~p·ngrn 1 ):lo unico. O:: rPgulamento..- es.p('-.Ciacs de cadu in.:-;tituto fixarão o 

'YlllJn<'J 'CI c.i.c l(llp.regado.; de caJn ·un1a das c,.te;ror!as C'Spccific:ldas no arti2:o prc

·~ : •. ,tr, <lc'xnntlu. no cmlnnto, aos directores r~spccti'vos a faculdade ele admit-

I 
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'tn·cm tantos empregados inferiorc.o qua·n·tos exigir o sc'rvlço e permittirc~•i n'> 

verbas. 

!Art. ·9!í. Compete ao secretario: 

a) organizar n et'Cl'i!Jturação do {'Stabe·lc'Ciuwn Lú ; 

b) superintend er o sct·viço ela se~rctada, ele que é o chefe natural, fazendo 

<I f <listr:ibuições ele Bct·viço pelos seus au><llia.rcs; 

c) rcJigir e fa·zer cx;Jcdir a correspon'llencia offic:.~l da direct<Fria, inclusive 

.os convHC'.-; ,para as r-:cssõrs ela Congl'egação; 

â) compa n•~;e t· [1.5 s ·es::: ões dn .Congregação, cujas a c tas lavr.al"á; 

l ' ) lavrar o; termos de poose do. elirector e ele tofl{ o pcssoa1 do i·nS·tituto; 

f) passar :l s <!ertidões, trane,fcranóa,; c outroa docum entos que devam se~ 

-::\&"i.;.;nado · pelo dit · c~Jt.or; 

g) informar, por csc rlpto, todas as petiçõc.~ •J~.c tiverem de ser submettlda s 

a o ,:le-=pacho do dirrctor, ou dt1. Oong!.·egaçrLo; 

ll) prestar, nas ses.-;ões da· Con~reg-ação. as in·foumaçõe..:; que .]lhe forcn1 cxi

.{'ida,., .para o qu.c o cl i rcctor lhe dará a pa!a1vra qu.ando julga r co<nvenienlc. 

Arl. 96 . 'Üs act<Fs elo ec.:!retario ficarão sob a immcdia.ta i•nspccção do d1-

rcct • .n . 

• ~ rt . 97. So.b as orden~ do secretario c; t.uão os demais fuln<lci<>n.n rio da' 

secre-tar; a . 
1Parag1·a1>ho unico . E·m falta ou ausencla do secretario, se1·á eJole subslituido 

J:~,o sub-..secretarioJ sc.u auxi! iar na execução dos son·iços d~1 sccre:rir\1. 

Art. ~8. A :J thesourciro compete : 

a) Ol'ganiZM' a conta.bili<la.d e elo in>tiLu Lo. a qual clever·á ter sempre em dia ; 

lJ) r0ceber dos alumnos c de quHlSquer outras pessoas as qu.antia.s dcvicla.s 

! c>·Cl'iptural-a,, ; 

c) de. contar a•; porcenta.gc,ns destinadas á a.clmin'~t ração ; 

ti) E-ntrega r at>s respc.'cti,vQs docentes, no começo elo segun..l o mez llc cad·a 

~·:J i Gelo l<:>ct iY O, a importancio. das t axas que '1!1cs competir; 

c) fazer a •folha clo.s vcnc1mentos de 1todo o p e.ssoal docente c a,dmi·ni~trath'a, 

ajHCs~:>n•b1 -nllo-a ao d irect<~r, ~no u'l timo õ in de ca da me~, para. ser vor c11e vi

sar~a ; 

f) pag;Jr as referidas fol•has; 

fJ) jnfomuu· ao cllrector, no uH irmo dia de <la ela m cz, sobre o c ·tado da caixa 

<lu ;nst i luto e npresentar-lhc t odas o < contas a pa ~rar, p,ara qu.c l'll" confiro. e 

r u.brir1ue ; 

lt) coqnn1unicat·--11he a ·na fur E' za e itmportancia de dcspcxa.s neeessa.rias. que 

só dcve1·ão ser feitas por a u tori·zação expres<a do dlrcctor . 

IParagrnphn unico . "'o J,n{cl'11ato do Co!legio !Pedro li o the.<O•lll'C i l'O t eró. 

un\ d.uxiliar, o a~cnoxarile, cu jas attrLbu.içõc . .; co1nntarão do regulaml\nto espe

-cial. 

Ai' t . ·99. X os ~asas de .grande rurflucncia de serviço, o t11eso.ur•''lro pcrde!'â 

ve-1ir r.0 direclor um auxiliar. 
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Art .. 100. O lhesoureiro u.:ará de um cari•mbo especial nos actos em que 
t h·er de pô1· a sua assigna·tura . 

. \rt. 1()1. O thesoureiro só poderá ser ernpoosado no ca1·go depois que hou-

yor lHC~tajo a fiança fioxada no Tegulaml'nto . 

.Art. 1102. Ao b>b1'iobhecario compete: 

a) consei"·ar-se na lbihliotiJ.cco, emqua•n•to estiver c!la a•bcrta durante o di>.t; 
b) cuidar da coo1servação das obras; 

c) organizar os catalogOtS de cinco em •cinco annosJ segu.ndo os processos n1.:tls. 

aperfeiçoados e de accõrdo tambcm com as i·nstt·ucções que o dircctor do tnsti

t.Lru lhe transmitt'ir; 

li) a.p,·esentar o •balan-cete mensa•l da;; clespeza.; da ·blbliotheca; 

c) propôr, por si ou por indicação dos docentes, a com•pra de obras e a as'i

gl!ütura de jornaes, dando prefcrenda âs pu.blicações perioilieas q.ue versarem 

sobre matei'Ía ensimada no instituto, e procurando sempre completa r as collecções 

da.s obra;; existentes; 

/) empregar o maio•r cuidado para que não haJa duplicatas inutei.s c se man

tenha ·harmonia na encadernação dos tconos de ·uill<\ mesma obra; 

g) providenciar par.'). que as obras seja•m eThtr<"gues aos consu1ta1nte sem 

pc1.cla de tempo; 

h) fazer o.btsel'var o 1aior silen·cio nas salas de leitura, providenc:anào paril 

qu, se nlirem as pes.<>NtS qne pet•tUI'bC·m a orcle.m, r~correncío ao di<rector, qun.·ndo 

não fór attend!do; 

i) apre.>entar mensalrr.ente ao director uma Jlsta dos leitores da bibliotheca. 

é' as ob!'as consultadas, e dc.s que ãeixarcm de ser fOL'Decidas por não existirem; 

oulrosim, 11ma relação das obras qu.e mensalmente cntra1'Cm p.a.m a bibliothec~, 

acompanhada de .breve noticia sobre cada uma; 

j) organizar e remetter a~:tmualmente ao <lírector um relatorlo dos tra•balhos 

da lbi·bliol•heca, o esbl.do das o.bras e dos m()lveis, indictt·n lo <1S modí<fic.aç.ões que 

ju1!~:tr conveniente; 

k) dar f<O dlrector noticia de todas· as pub:icações n·ova.s fe'ita.s no paiz e no 

extra ngeiro ; 

IJ •manter a ordem e a rli~ciplina ma btb.Uotheca, notando a hora da entracla 

sahi<la elos funccionarios ele sua jurisclicção; 

'") o biiblllothecario se encarregará de promover a troca dos tra.ba•1hos da 

respectiYo instituto e as obras em duplicata, com os estaoelecime11tos con:gene

res:, nuciuna-es e extran1geiros. 

IParagral)ho unico. Em .falta ou ause.ncia do bilbli<Jbhecario serlâ. elle substi

ttado pc·lo su•b-bübl'iothecario, seu auxiliar na execução dos setw·iços da bi'b'lio

th9ca. 

·Art. 103. Aos a.ma,nuenocs compete fazer toJ os os trabalhos de eõcriptura

ção onlc·naclos pelos seus su~1edores. 

Art. 10•4. Compt'te ao porteiro, que terã residencía no edificio do instituto~ 

a) ter sob sua ·guarcla as cha vcs do ediCicio e ele todos os compartimentos ; 
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.b) <'U·idar do a~seio in terno da casa, fiscalizando os serventes encàrregados 
<lfs•e serviço; 

c) zelar ·pela .conservação elos moveis c objecto~, que estiverem 1fóra da se

.cretnria- e da bibHotheca; 

cl) entregar ao Eecretario uma relaçfto dos moveis e objectos confindos á sua 

_.gctu da e- •cumi}rir quaesqucr ordens, relativas a<> serviço, qu·e I ~he !forem dadas 

pelo diTector ou. pdo secretar io . 

-~~rr . \1~'5. A!oJS cansf'rvad·O'I'es compete:· 

ct) tPr sab sua guarda e re.~·pon~a.biíidadc o material .technico c scicntificc 

<los la'bora torios e gabinetes e. cuidar da co.nscrYação do.;; appare].ho<>, in truonen

.tt\S1 drt'gas, etc . 

b) f iscalizar I() tm,balho clús serventes, J'a:zendo observar o maior · asseio no 

rec ir;to, no.s mo·veis e mais objectos; 

o) ~-er i.fi car se, fi·ndos os trrub-a.1hos, os l,aJbonttorios ou sa·las conf).adoo á sua 

g.i&rr.la e.-tã0 ea11 necessaria:; cO'nclições de 5egur.ança; 

cl) prcvl!nir opportun3m ente ao c'hefc do la.boratorio ele tudo quanto faltar 

ll~l1C'; 

e) }Jrocecler, no Eim elo anno lcctivo, a u.m invent,Hio elo matcria.l existente no 

lat-oratorio ou gabinete, apre~·entanclo esse inventario ao seu ~hefe, que ·• 0 reme t
terlá ao clirector; 

f/ cumprir as ordens de seus chc'feõ e dos ~shtentcs dos laboratorios; 

o;· tlar por si e a cxpcns•.1s suas· pessoo idonea e da sua confiança, quando :não 
puder ccmparccer á repartição, por motivo ~usto; 

h) responder pelos orojectos que de'apparecercm ou se deteriorarem ·Por :ne

glig-cnc's ou loviandaclc, a-ss'm como por todas as percl,ls e da-mno.s occorrido5 no 

l::11i:>or<rtorio ou ga.binete, se não .hou,·er denu.neiado, em .tempo, 0 autor clelJes. 

Art. -10•6. Ao bcdel ·compete aJUxiliar os serviços das aulas, entendendo-se com 

o., profes s o.re.~ e wus auxiliares, ficando solb sua guarda as cadernetas de .pont-e;
listn.s e 111(\js utcnsi.lios nccrssarios â. <1ocenc:a. 

Are. 107 . Aos inspectore.~ de al.t:mnos compete manter o S'il cncio nas aulas e 

nas v i.sin:1anças elo local em •que ~c estiver proccd1endo a al1gum acto esc~r c au 

xiliELr o-; conservflclorr:;; c beJcis etn suas fU!lCções. 

·Pa!·agraph.o unico. ~o Collcgio :Pedro l'I, so.b a dirccção do ohefe <'!e di.scipli

na~ os in .. ~pC'ctores se enca rrrgarão de manter a orden1 in·ter.na . 

LIÇENÇAS E FALTAS 

L'.rt. 'lOS . •As licenças de rnai.s ele tres mezes a •um anno serão concc<lidas p_or 

pr.rtaria elo ministro, em cuso ele molcstia provada ou PO·I' out ro qua,lquer motivo 

atten .:liivel. mediante reqt1erimcnto co.nvenientementc jnfonnado pelo director. 

§ J. A licença concedida por motivo de mole.'otia dlá direito á percepção do 

.o:-denadn até sei; •mezes e de metade por ma i- ele seis nne;oe.s até um anno: c por 

<Jiltro qua.l',JUCr motivo oJIJ.rlga ao clcscon·to da quarta parte do orJen J·lo 'l.té· tr.eo; 
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n.cu", àn Jltelade por "'ais ue trcs até seis, das tres quartas partes por mais d~ 

.'s~i~ até nav~ . e ele torlo o ordenado da hoi por diante. 
~ II. A Jicen.çJ.· não clat·á direito em caso a lglllm <i. gratificação do excrc'cio 

do l.al'go; não ~Se po,lcrá, porém, <fazer 'CJUal·quer de.-conto no.; accresci'l1105 de '\~cn

cind'ttlos obtido.; por antiguidade . 

• Art. 1 0·9. O tempo de prorngação ele licença COJtceõidn dentro de um anno-, 

scnrc ccmtado do dia em que terminou. ,, primeira, afim de ser feito o clescon_ro de 

q ~te '.I:jl ta o § I do artigo anterior. 

Art. 11'0. ID:;gotaclo o tempo maxirno dentro elo qual poclcrào Set' concedidas :t~ 

li c; 1r.;as CDfll vencinH:onto. a 11cn·h u.m f.unccionnrio é permitlicla no,·n Hccnc:;:a com ot·

clPn:tclo ou parte Jelle, .antes de clecOt'oJ'iclo o prazo ele um anno, contado ela data f'm 

r1uc houver ex·piraclo o ·ultimo. 

A"t. 1111. O me>mbro do magisterio podcr1á .gozar onde lhe aprou1ver a licença 

que ·lhe ·fôr concecli"l a; cst(l, pot'ém, ficaná sem effeito se clei,Ja não se aproveitai." 

dentl'O de um me<:, contado é!a clatu da conccssiLo. 
1:\.r t. H2. Não poderá obter licença a)guma o membro do magiostcrio que nãe> 

t:v~~· entrado cm1 excrckio elo lugar (\fll que Juuja sido provido. 

L\.rt. 11•3. ,)<os Estados, o prazo ela 1icença começm'á a cone.r !lo dia em que-

tiver o dcvidv G1L11l)J)'(I,-SC. 

L~rt. 114. O membro elo magislerio licenocitlclo poderá renunciar ao re~to d~ 

t,·mpo que ti\'er obtido, uma \'ez <J•Ue entre immeJiataonente no cxcrciclo do ECll 

car!;O; mas, se não tli\'er feito renuncia antes de começarcan as •J1ér:tts, s6 dcpol~> 

de terminada a licença podc1~á .cliPrcsentar- se . 

!..rt. •115. As dhsposições dos artigos a:nteccdentes applic,tm- e iguaLmente aos 

J~uncci•1nario~3 que prrce-bem simple · gratificação 

,A!·t. 1116. Aos funcc ionarios contratados, que rec1uererem licença, serão appli

C.H1as as disposiçõe.-:i rPfL'rPntf's aos c.ffectivos, quando elo assun1pto não cogi:aren~ 

O.$ rc . .::pecti.vos contra to~ . 

Art. ;117 . 'A prc·S< •nça elos mCilnlbros ·d o cor·po eloccnte set<á verifi·Cttda pela sua 

ar;sig-natura r. as cadernetas -das aulati (! nas a c tas da. Congregação. 

J:·aragrapho unico. A pre.,ença clcos empregados do serviço aduninistrativo Ecr:í. 

Vérificada pela sua assignatu.ra no livro do ponto, inclicanelo a 'hora ela entrctdJ 

e o. da so·hida; a <los auxiliaJ't'<:::. do ensir1o se tverificará na cai('rneta das au!as . 

Art. l'l~. O thesoureiro, rt \'ista clat; notas elas caderneta•, elas ·que ha·ja to

mado sobre quac•quer netos escalare , c elo livro do ·ponto, organizará no fim de 

Ch<'a !itC'z a listtt completa elas fa ,Jtas c a aprcsenla1·á ao clirector, que, atten!!cnd~ 

aos moli\·os, poclet1á. r·onsí·derar .jusrificadc1S até tre.s pa.ra o~ profe.;sorcs ou mestres 

que der·e::m H!l'llO$ de ci!1·Co li~õc:;:; J)flr ~emana, até o clo.bro para os demais e o JH'S

sval adan.ini~tr~ltiv·-o . 

c-\ rt. 119. As fa.lta .< dC\'Cm ser ju<tificadas até o ultimo <lia do mcr.. 

_-\..rt . 1120. A:-; falbs dos prC'fe~sorc.-:; ás ses.=ões da 1Congre·gação ou n quae8-

i]uer ados a que forem obrigado,; pelos rcogu!amentos crão contadas como as ·1jue 

dcno11 nas aulas. 
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Art . 12•1 . Se, por molivu ele força ma.ior, coincidirem as horas de aula e da> 

Congrrgação, o SC11ViÇQ desta. te1·á prefcrencia, im•portando em fa lta a a uscncia d o 

pro[e~t::. nr ou cn est~·e; não c0in·ci cl ind-o, a a·usencia a quaJ1quer dos Eerviços sPrá 

Lan11be-m cons idera "a como falta . 
Art . 122 . Terão direito só ao ordenado os professorcd ord inarios c cxtrao:·

clinarios cffecti'vo,; c os aux ilia res elo ensino que ra:tarcm por motivo justificado • 

• >..rt . 12·3 . O clircctor estará su jeito 'ás prc.~c ripçõcs dos artigo5 supra. 

DOS CERT1F1CADOS CO~FEP. IDOS PELOS IXSTI'.rUTOS 

.Art. 12-.J:. O estudante que terminar a~ prO\'(ts escoiarP::: recab0rá, me-cliant~ 

o ~ .agarnento da taxa respectiva, o certificado que lhe con1pctir, de a·ccôr.Jo con\ 

0.s ~ egulamc.ntos es1)ec iae;:: . 

D.~ l~STRUCÇÃO 'M JL ITAH 

A r t . 1~2·5 . Continuan1 Ettn vigor as ins•trucçõ~ .-; expC'd iclas pelo M!niBtC'rio dCl 

Interior ·Para cxccoção elo clhsposto no nrt. 170 do rcgu.l::onl•nto annexo ao decrete> 
n. 4 . fJ47, de 8 de ·Ma io de 190•8 . 

DlSPOSI ÇÕES GERAES E TRA.NSITORIAS 

11-\r l. 12.6 Ao corpo docente c ao pcs.>oal a cministrativo de cada u·m do~ ~;ta

belcciJlJentos ·que passam a 5er emancipados~ o Governo garant irá .as rcga11r~s 1110-

rncs e ma·teriacs a qu.e têm direi to pc~a5 lc=s até ag-o ra c1n Yi5C•r. 

t..0 aragra.t)ho un ico. Das su!bvc nçõ(\13 vo tadas pc-lo Congrc .. ::so ·Xg,ciooRl e ent:·~

gue6 f'.Ob institutos de ensino, scrtá clcduzicla. a parte referente aos actuaes dor.cnte..; 

e funccionari osl ·que cont inuarão a· receber os s eu::; ·vcn.cin1c-n·tos no T hesouro X~l

cional . 

.. lu .t . '12'7 . Os docen tes e funccionar iOs1 no1ncadoo na vigencia do regirne~1 e :- _ 

co~ar e:rea<lo pela presente le :, 1'CC81berão o~ seus ve.nc:n1entos na thcsourEtri rt dD 

inl'tituto a q'UC pcrten.cer8•11. 

Parag.rat)lho unico. Pa!·a este effeito e clc-n1ais de-:pez:1s, o .Governo cntrC'.GHrá 

Bos 'i n stitutos cl<: en.>ino, cm·11uan to os patrimo.nios cel:c,o; não bastarem ~ satisfa

c;.lo da nece-s.<·idadcs materiaes c peclago·gicas, c sob o titulo de su'lJ,·enção, q& 

qu~nt::1s Jneccssar i<llS e votadas em lei.· 

Art . 1•2•8 . Ficam aba.lldas as gratificações' addic ionae5 sobre os ordenados pa

gos aos memlbros elo C(l!'.po docente, rcsal:vados o;; di rei tos elos actuacs . 

Para•grapho un ico . Os actuacs lentes, que 2/ ssann a. se r pr(}[c.s<orcs o"

dinnio · e ex traor din arios effecti \'OS, só rece.be rão as qu.otas co rrespondentes ás 

taxas de cursos geracs, se a.brircan n1.ão do direi to á per·ce]JÇão das gratificações;. 

acl cl icionaes . 
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Art. 11219. O.s proofcssore.s elo Colle<gio ,P€clro If, que poderão ter cursos par

ticulares fóra do estabelecim ento, não terão direi to á p<1rte das taxas ·dos curso;; · 

,\rt. 1-3•0. Os •nNll'bros actuaes do magi.sterio contarão como tempo de ser-

viço II!Plle, para os effeitos ela jubilação: 
a) o tempo intercorrente ele serviço g.ratu.ito (l obrigatorio por :ei; 

b) o de senriço publico em com.mi õcs ECcien tifica'; 

c) <' de serviço de guerra; 

fl) 0 de seuviço auxÚi~1r de ensino, inclui<i·V(l o de interno de clLnioo; 

e' o numero de faJtas não excedentes de 20 por anno e motiv<tclas por mo

irstL!-; 
f) o tempo de SIUSpc.nsão judicia l, qua'l1do o fu-n-ccionario Côr julgado innO 

cente; 

g) o tempo elo exercício el e m embro do .Pocll'r Legislativo fe<leral ou esta

doa.!, o de a:;ente diplomatico cxtmordi nario, o de >lllinistro <la União e o de Prc

s idr.ntc ou ·Vice-·Presiclentc da iRepu.blica ou de E·stado. 

Art. 131. Oa ven !cmcnto.s do ,Presidente, dos emprCigados da secrctnria <lo 

Cc.nsclho ·S.uperior do Ensino e do thesoureiro dos institutos serão os consignado~ 

na [a.bella annexa . 

caragmpho unico. Aos membros do .Conscl·ho !Superior, além do transporte 

JHra c-quelJes que residil'cm fóra da séde, o Governo concedená um ubsidio <liario 

durante as sessões. 

Art. 132 . Os actu2-es substitutcs serão nomeados para os cargos de profen

sore.~ extraordi•narios effec~ivos ele uma das cadeiras de sua secção. 

Ari' . 133 . Os actuo.es lentes e sulbstitut{)s, que .não forem aproveitadas na 

nr.g:wi7.ação d·o ensino in.'tituicla pe:a presente lei. serão cons id erado;; em disPo

nibiJidade cmn todo·s os seu:; Ycnc1mento.::;, !Vantagens, direi tos e rcgillins, como s-1 

~"'m e:xe-rcicio estive:ssc111. 

u\rt. l 34. O dispo;;to '!la segun :ln ·parte· da lettra e do art. 9·2 'llilo se ap

p;ica &ús lente> c!'ltherlraticos c suib.stttutos c aos professores cu.ja nomeação pre

cedeu á presente lei. 

LA .. rt. 135. ~.\ lém d.:ts t:1xas de exame de a Jntii:isão, os a!umnos pagarão taxas 

de matricula, el e cu •·so, de exame, de bi'blioth€Ca e de certificado . 

1Para1grapho unico. As Congregações organizarão, na pri·meira soo.são que s~ 

se:;uir 'á. promul:;ação de~·ta lei, a ln1bella ela, ta.xas supra c elegerão os dire 

ctorcs . 

Art . . J:3•6. As primeiras no.mcações para os lugares elos corpos docentes c adr 

ministrali1·os. creaclos em Yirtu.dc desta lei, serão feitas por livre cscol.ha do Go

v~rno. 

Art. 137 . A orga'1ização inslitu;cla pe:.a. prcsen•tc lei, a.pezar ele entrar em 

cxeca0,ào ,lc>clc jlá ,6 ~e 3pplica integralm ente aos alumnos q.ue se matricuLl

rent, em 19!11, na.s primeiras séries d s res~Jeetivos (lUr~o . . 

A:·t. 13·8. As Con~rrgaçõcs dos institutos do ensino, por força da autonomia 

a(lministra th·a c cliclact;ca que !lhes é garantida pela presente lei, ficam co-m a 
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~iberd;u;e de r'"""" "" - :;:.: ~efo,nar as di.-;posições reguJamentares e as i nhe:e:: 

tes á int:{'ll a econon1 ia delJe.s . 

Are. 113•9 . .A:quelJe ou a.quelles dos rnstitutos coroprehendido.;; no art. 4° que, 

disr.onco de recursos p.roprios e s-uffi.cientes, prescindirem de subvenção do Go

verno, Iicarão, por esse facto , tsentos d e toda e qu-alquer dependencia ou fisco. 

~ iz<1ção officia·l, mrdiata ou immedi;tta. 

; ,~ r t. ·1•40 . Revogam-se as dis-pos içõe,s em contrario . 

R'c. de Janeiro, õ de Ab r i.! de 1>9·11. - Ri'Vculav'ict ela Cunha Go•~·êa. 

TAEELLA DE VENCl MENTOS A QUE SE REFEHE O ART. 13;1 DA PRESEN'rB 

LEt ORGANICA 

ü: ·reside11te do Con.selho Superior do Ensino: 

0rd<•nc.cló. 

G r a ti fira ção . 

Secretario do Conselho : 

O rdena ao. 
Gratificação. 

c·\man.uense: 

n:·clcnado. 

Gratifiéação. 

,ContJnuo: 

Ordenado. 

Gra tlfie:r.ção . 

T hcsourel ro dns in s tituto>: 

On1enaclo. 

Grdificação . 

J.3 :333$•3'34 

s :6•66$>666 2-o :b co~o oo 

6 :40 0·$000 

3 :'20·0·$000 

2 :400·$0•00 

1 :2010$900 

l : 600$•000 

s.o 0·$ o o o 

4 : 0 0$00 0 

2 :4·0·0$000 

9 :600$(•00 

3 :G00 $0 00 

2 :400~ 0 00 

7:200$000 

tR io de Jnn e iro, ele Abril de 19•1•1. - Rivculcwia àct Cunha Go>Têa. 
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DEORE'J'O N. 8.6•60, 'D>ffi 5 DIE ABll'HL DI!J 1911 

APP.ROV.\. O HECUJ.Al\fiENTO PARA O COT..LEGIO PhlDf<O II 

o !'residente da Rcpuh'ica elos ·8,.tado · 'Unidos elo B1·as il, usando di autori

zacno concedida pelo art. 3•, n . Lf, da lei n . 2·. 356, de <M dP DezciTilbro de 19.10, 

rN;olln~ approv3r, }Jara 0 Collc,gio \Pedro li, o rcgu!an1c-nto que n Ct'te acca11panha. 

9.~signaóo pelo :Mmlstro ele IE tado da Justiça e Ncgocios Interior 

ff:io d e .Tclnrir<Y, ele .\IHil lc lHll, 90° da Independencia e 2·3• da Ticp ublica. 

HEJR>\IEs R . DA FONSEJCA. 

R ivaclavia ela Cunha Co7Têa. 

IH,EJGUJLAüliENTO DO C()IJ_,UB:!Glü ,pffiDRtQ LI, A QUIE SE [~EJ!'EJRE O 

'DIJ!;OrlET O N". 8 . 6610, DIESTA D.-\,T.\. 

DA ORGANJZ.,QÃO SCJI·:NTIF'lCA DO INSTITUTO E SEU OBJIDC'l.'IVO 

Art. 1. 0 O >Co:Jcgio Pedro JI tom por fim proporcionar um ,, cultura gera. 

ele (·aracter essencialmente pratico. app.Jicavel a todas as ex igcncias da Yid<l, e 

diffu11<iir o en~ino das sdencias c da~ leltras, libertando-o da JHCOccupaçiio sub

alterna de curso preparatorio . 

T'ar[<grr.pc o unico. Ao ma te rias serão leccionadas em seis ,,éries. 

Art. 2. 0 O Collcglo •Pc·Jro IT SPrá dividido em duas secções: 

Externato e .lnternato . 

. raragrapho unico. ~o Tntern-:1to elo Collegio .Pedro II ~6 runccionarão as 

qva lr1: primeiras slérie'. sendo H cito, (U)::; a}u,mnos que as concluirem, continuarctn 

no Externato o estudo das duas u:tima• . 

.. t\.rt. 3. o Serão cnsinaà.a.s as srguintes disciplinas: 

li:'o rt uguez, estudo pratico c Jittcmrio; 

.Franccz, t:T;tuclo pratico e litterario; 

J.1:;lez ou allcmão (á escol ha do c'tudante), estuclo pratico e littcrario; 

tGeographia ge.ra,l, chorngraphia elo Brasil e noç;õe.-; ele co~nograplüa ; 

•:Malhematioo elementa r; 

•Physica e cjlimica; 

J::Iis!oria natural; 

1~nçõcs ele ·hyg!enc; 

Jnstrucção civica e nnções gcracs ele. direito; 

\Latim e su.a Jitteratura; 

'G tego e sua litteratu ra; 
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[J.i~torja uniYcr.sal, c.spccia,!mente dü A .. tnerica e do Bra~Sil; 

:!JL~cnho c gymna:;:;tica . 

;\rt . . o 11-Ia.tV N'á. cn1 eaUa csta~belecimen•to: lNlt professo r de- portugucz, wn:r 

óc !'1·anccz, um ·de inglez , ucm ele allcmão, dous <le cnathcm·u tica. e!('lmentar, um 

de' J."CI}graphta
1 

chorographia. c noç:õe~ <1e cnsmograpllia, um n1estrc de desenho c 

pon •mestre de gymnastica . =-<ó Externato 1ha verá mais: um professor de PhY•'ica 

c ,-·Jiimk·:t, um de h isto!:ia natur ~:1l, u 1111 de latim e sua litteratura, t:.cn ele g.rcgo e 

su.1 :itit'T'>l1'~UJ " a, um de liisto1 ia univcr:::al, espccialn1cnte {ia Amcrici\ r do !Brasi
1

, 

u:n de lWÇ.Õ t'.; de hy-gienc c un1o cl~ inr5tru,cção civica e noç;õcs gcrars de direito . 

4~\ort. 5 . o II.:.fa,·erá uc:n prC})araclo.r par:l cada ,ga,b i nctc ·de .pllysica e chimica C;.. 

de hi:-;toria na.t·ural. 

DOS TUOGRA1\1M.\S DE 8NSrNO 

Art. 6.v O C'nc-;ino sct·á rrguJado por pro,3ranHn1>.:.15 apprvvados pc~a Congre

gação na fó1 (th.1 do art. 60 da Lei Org:~ n ica c de accôr.Jo coo1 o preceituado no. 

al'lig·o seguinte do presente rt'rilll;- tn cnto . 

. \.rt. 7 ,., Os progr::t.mma.s dc \·erão at.cn.ler ás s.cguintc.s lin+hns •gcraPs : 

a) (J estudo da grammatica portugueza n ts pritne:.ra.s séri\'s :-ePá <l esc riptivo

ou pratico. O traibalho do alu-;nno se dc:-;envolverá com o \.lU•xi.!io de cxercicio:5 

em que a .leit-ura. a dicção~ o pensaunento c a rcclacção se at crfciçoam gr,t<lativa

Utl'nte. O e:tn.prego dos vocabulos. a nd·u.cção cl~l pro • ..;a Jitt~ra,rla á ~ngua.~cn1 

cowcnwm, a transfornl.:J.ção 1o ver~o en1 prosa littcr.aria ou vulgar, ilS 

C(..Uuposiç:ões variadas e succe.; iv·acnentc n1ai;:; di·Pficc i.-:, que: versarão sobre co 

nhecimentoo ad'qu iridos o-u assumptos de li t ten1tu1·a port•~_;;·uez:l e de littcraturn 

na e io:tnl, explicados anteriortnente, fornPccrão o Cnt.;ino .para o aprendizado do 

vern-acujo . A grammatica hi,tnrica constituhiá ()]Jjc~to dct quarta s ri c. Em 

.summn, o e•Ludo elo portuguez c de Nla litteratu.,·a se fará de fõnua ,1uc o alum

nn, ao ter·minal-o, não só rstrja apto a exprimir-'r, oralmente ou por escripto,. 

cunt CO!.'I'ccç:E.o, m.ttS taml>em con:~cça o nto\·;mento litt,'rario, cla.+;sico e .co ntem!)O 

i'lll00 <Je rortuga.J e do Brasil. 

b ) •Ao <'Btu:io das língua~..: viva~ sct1á da la fciç:ão cn1inentemcnte prati ca . Os 

exercidos de c<>nver5ação e os de coo1po.:ição vet-...;i.trão so.bre as ueupto~ scicntifi 

C(•S. artislicos e historicos; a::; dit5sertaçõcs so-brü thcmas Jittera rios rcc~anlat·ão 

<.:uldadc• <10.-:i {locen•tcs e U•llhl parte dc.-:envolv ida no~ programmas ela~ u.itimas sé

rie . ...: e1n qur ;iS linguas foren1 .!cccionadas . Xo fim .d o curõo o~ alucnnos deverão 

~stnr ·~l aL i lita<los a ·fallar c ::t e.screvcr duas linguas extl'angeiras \"'1 fam iliarizados. 

co." a evolução litter.:~,ria <lcl!a'. 

c) ~o ~Iatiffi e o grogo SE'rão cnc::trados do '11nnto ele vi::ta. li't tl•t·ario e phi lolo

g~Cll . • \ comprehen-são e traducç;ão dos classicos tnais comn1un;;, o~ principacs PC-
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~iodu- litterarios. as intimas rch;ç;ões que liga.m as clua, IJnguas mortas ao nosso 

vernacuJo e á.s outras Jinguas vivas offerccerão o a -.un1pto da.s aulas. 

d) O curso <le ma.thematica clcment'lr uotarlá. o: estudantes de um me:o PO

ó"''<l•u <ir· cultura mental, tendente a descnvob\'Cr o l'<1Ciocinio e a proporcionar 

Jh>Çõt·s in dispensa \'Cis .na vida JJI'a t ica . De. accôl'.lo com taes prec i tos, o e.< tudo 

fla a ritl1mctie<J abrangc1·á na prin1cira série o systcn1a decimal de numeração, as 

ol1..:1 ao;;õe..: sobre .!ntci J'O.s c fracções, suas tran fol·.maçõe.:;, diz.imas pcriodicas, fa 

Zl'ndo -'c usu do calcu.!u mental; na segunda série Yit·ão as prO<porções c 13uas ap

p:h:ar,lh\:, ])rogre .. ÕC3 e Iog·ari t hn1os, c o estudo da algebt·a, que se estcnder'á á~ 

Nt ~açõl'• <lo primeiro g1'áo : na t••rceira . êrie se completará o estudo da algebm 

·:~cnh•!it&.!' e se !niciai'á o r1a gcLn1e:ria com o dc~en,·vlvi,mento rc!aÇi\·o á igual 

(.i;Hll't ft ~c~nclhanç-'1, ú eq• Jh•alC'nci-:1, ·á r ctificação clft circumfcrcncia, á avaliaç;"t .l 

rla.s rtruts c dos yolume.<, tn.lo com app.lic<lçõcs pratica~; €t. quarta sêric crube•ão 

c h·,~n,·ol\'imento da algc bra com o e,; tudo do binomio :le Ne\\'ton, crrn a detcr 

minaç;ãu dus princípios gcrae.; da composição das ('t.l"<tç;.ões e sua resolução nu

ml'rie:a pc;os mCthodos 111ais ~imp!cs c praticas, o c~tud o da gcomctr:a, que cn

fl·ll tll'á o das sé<:ç;ões conica Ctlll o traçarlo e principacs propriedades da' cun·a,; 

corrc,opmiden!e;;. c o ensino ela trigonometria rcctilinca . IUm doa lentes ~c cn 

C.1tTPgará das 1A e 38 séri•"'s, .o outro das 211 e~~~. c se re,·czarão annuahmcnte. 

c) _\s ~cicncia~ physico-ch:onica_ c naturae.s .se restringirão â.s noçõe .. fSUCCit~

tas ~c.IJrc· os phenomenos rlc que tt·atam. O ensino dell<t .será qt.:,1si intuitivo, dc,; 

pid·'~ ele doutrina::; c t:1coria~, scn ... lo dr.stinada a mOr parte do.s pt·ogrammas *-s 

temon:--rraçõe~ c cxperif\nchl s, âr.i clasRificaç.õcs nl oq>holngicas e lá co.nncxão Dos 

fa,~ s ntth.tro('r'. A physica. dcsenvo:l\·ida clucidai'á os factos do domínio <la gra

vidade. elo calor. da acuslica, da optica, da elcctricidJdc e <lo magnetinrno. O en 

•mo ela chimica come<;;'lllá pelo d<t mineral c passará .:to ela organica. tFaná o.bjcclo 

da prinH'ira parte, dcpc·is do esLu lo da nomenc:atura c notaç;ã chim icas, do d-as 

lei• tla cC>mbinaç;ão P do d·~ doutrina atomica, o dos principae.; metalloides e me

l:>c; e dos respectivos cornpeo;tcs . A segunda P"Jrle tratará da composição, con 

stllu.ição c ela •.;:lficação dos corpos or ganicos, das fónnulas orga·n icas, <los racli

car:-:, Ú(lS série-s or&unicH:-; c- das funcções chi.mica. ('(11 geral. A h i ,to ria natural 

crJJ n.))rt'i"c-nderá na ' .. 1inl"'ralogla o e tudo da cry . .na.LJização c suas leis, o dos , .. '. -
tenlll'"" c-rysta!.lino.;;. o rx·112ne d 1nincracs. seus -caracteres morp~1ologicos, a c1e..; j_ 

gnação das e-:p~it'.s minc~\H's e SUd c:assifiGação . Xa geologla se di ,crinl inarão 

nR i'O(!has. s0gundo a RUa or ig-C"nl, cnmpo ição tnine1·alogica c cstructura, c se ex

plicará n fonmaç;ão elo; rxtrac:os sedimentares e a c:1ronolDgia geo:ogica . :-<a 
bulüllÍ('<t, alé•m <1;, parte grral <iesta sciencia, se fat·á o estudo <las mai. irnpo-1' 

tonh~ fan1ilias \'egPtacE, sr>n·indo c 11110 cxempJares para i.f:so plantns frescas das 

l!Spe~ie:; .mai.:, con1muns. Xa. zvoln.gia, das nOÇões relativas aos tecidos, orgãoo:.: , 

epparclhos, srstema6 e fu.ncç;õc elos nn_imae•, pas~ará o alumno ao estudo da5 
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cspecies C sua taxJmonia, á c<uccinta drsc rLpção dQS typos da Série aninnal. L"'- bio

logia .g-eral servirá de in troducção ao {)Stluclo el as duas ultimas partes. 

f) No e-nsino da g eogrüp1hia o intuito funclamen·t(1l será a descripção lll C' 

thoU ica c l':Hcio,nal da surperf ic ic da terra, por n1c io ele desenhos, na pedra c no 

papel, ct•piad·o', mas nun ca t rasfn liad0co, e de exe ecicios de m emori.e. referentes ás 

cinco partes <1 o !11'Undo, a og ptl iZf\S ela rA .. meric a , -e ··pccialmcntc ao 1Brashl1 e aos da 

U!:u rop·a, con1 a preoccu.p{lçüo de Cl\'itar lTii·nu·clas, ncm1 enclaturas extensas, dados 

estatisticos exaggerados e t uJo quanto possa s obre2a.rregar, q;uer no estu do da 

geogTaphia p!hysica, qu C'r no da. geogra1J1hia .poHtica e do ran1 o cco~nomico. C'\o. 

pri1mcira série f !l r-se-·ha o estudo ela geogra.phia physica, particul~nneorte el o [B.ra 

sil; na segu·ncla o da .g·cogt·ap,h-ia po!itica em g·cral e, em particu.Iar do Brasil; 

na tcn~ee.ira o da c1horograp hi?.. do Brasil, IYr oprit1!11 C' n te ditaJ e o da<S noç:õcs de C05 -

I.li(lgrap,]1 ia. 

g) o estudo da bistori:1 .set'á fei to do ponto de vista. da ,lJ.istoria da civiliza

ção, com especio:tl desenvoil·i iii Cll[O d a p·ar te referente á Americtt e ao Brasil. S e

rão ov~ncio.n ados, sem jlát:Hti~ de . ..:cer a minuclcncias, os acontcci~11C'O'tos politico~, 

sMcnti'ficotS: Jittcra.rios e n.rtlsticos de c ada época m omora.\·eJ; serão expostas as 

causas q.u e determinat"'a n1 o progrc ... so ou o esta-cion~fll ·~n to da 'Ci viloizaç:ão nos g1 an

(le.~ periodos histo ri cos , al)reciado::; os l1omens qille concorreram para a.s re,·olu

ções "br.ncfic~s ou penn ic i c1 .c;:<1~ ela h u manidade, agru))anclo-se em tot:no dellcs O"l 

factos car'acte ri ;ticos dlls vhas c's em q·ue domcnaram o es·pi t:ito pu-blico . 

h) ·O pt·ogramll!la· de b)'giene de.vevá ·conferir ao estudante as principaes no 

çõ~ ·da 'h-yg-iene individu:=tl, da h yglcn e c~l:ectiva, da hygiene profissiO>nal, das 

mu! •:!Stl ss contagiosas, d·as ('n[en.ni·da i..~CS adquiridas no contacto cOtll o.:;; a..nimaes. 

Não se c3qucce rão tamiben1 a$ grande.s 'lin1has da prophylaxia c os pr i'lneiros cuida

(1DS de •que deven1 ser ce rc:tdos os fc r iclloo:o.:- o. s phyxiaclos, os e n fc i"J.nos, etc . 

i) A in6trucção Ci\·ica de\·c p reparoe os jove-ns paroa desempenq1arem , com 

ra:.;;ão C' moraJicla de, a sua ta!"C'fa .social. Os princi·PÍ03 d-e di reito ~::...-ig i<1os Yersa.

rã0 sobre os di-r eitos do cidadão, os seus deveres e prcrogativas e sobre os actos 

jurhltcoe nltlki usu:aes . 

j) iQ de,en ho na pr!meiw sé ri e c01l111HChenderá cle.se.noho a m ão livre, com ap

pliea~ão especia l ao ornato 'gevmctrico p.lano; n a segunda, estudos do.-5 solidos geo

ml't rieus , ace>m•panhados elo., pl"lncipios pratico da execução das soUJib r<l<S e or

n,ltos em relevo ; ·na terceiJ·,,. de.senU1o linear geometri<:o , e:emcn tos de pcr,pectiva 

pra tica â vista; na quarta, elcml"ntos ele cle'en1ho geo011 etrico ou repeesentação real 

dos CV!.'PO S . 

k) ·}..~..s au las .ele gyn1na.sticü terão por tfi.Jn robus1tecer cs or.g-ani.smos_. d evendo o 

mes tre a de.s t ra e os arum nos no~ ex r rclcios ql\l e constituem a educação phy<>ica. 

~· \.l' t . 8 . ol A. Cong!.' C"ga~ão or.ga nizarlá. o 'hora·rlo na .prin1eira r::.cssão a·nnual, e 

fôr ma ·que as •horas d e tlu.las sem,lna es obedeçam á seguinte to'i>ella : 



Aribh metica . 
Gcogra}}bia . 
Por,tuguez .. 
Francez . . 
Dc;senho. . 
Gymnastica . 

Algebrà, 0-enmctria 
·'l'rigonomctria 

Portuguez. 
Inglez o u alle<llão. 
Desenh·o. 
Gymna,tica . 

4 
3 
3 
3 
3 
3 

19 

c 
6 
3 
4 
4 
3 

20 
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zn .seric 

A rithmetica e a lgcbr a 
Geogra•))hia . 
Portug,u.ez. 
Franccz . 
lnglcz ou aUemã•o. 
Desenho . 
Gyrnnastica . 

5n se·rie 

Hygienc . 
Latim. 
Gr-ego. 
I-listo ria Universal. 
iP•hys ica e C'h imica . 
il-fis-tor·ia Natur,al. 

4 Geometria. :} 4 3 Algebra. 
3 Geog1·aph ia . 3 
3 Portuguez . 3 
3 Franoez . 3 
3 Jn.glez ou a)lc mão. 3 
3 Desenho. 2 

Gymnastica . 3. 
22 

2'1 

Latim. ·5 
5 G r-ego . 3··' 
3 I-I i• toria Un iversal . 4 
4 Physica e rChim ica . 3 
3 I-listaria Natu ra l. ,..3 
3 Inc;trucção c ivica . 2 

21 21 

Art. 9 . o O a.lumno pó de optar pelo catuclo do in•glcz ou do allemão; o estudo 

<.1u francez é olnigatorio. 

t..t.\rt . 110. :\o concl·uir fi Ga :Série, scrlá entregue ao aluu11 no, "ilpós o pagamchto 

<ia tax<~, o CL' "tiricado Jo curso fun ·J amcntal. 

DO PrtOCESSO DE EXAMES 

Art. J 1 . iEnccrJ'aclas a" aulas, será inicia<lo o processo ele julgacmento dO» 

<tluni.nos. que se fará por 111"'1 teria, em cacla série. 

·Al't. 1& . Haverá promoções c exames finaes . 

11-\rt. 1'3. ·Quiln 1o o estudo de .tnna dir;cipl ina s~ prolongar por duas ou mai..; 

SéJ· irr-:, o seu Pxame fina: se realizará na u~tima . lA pass·a.goo1, en1 unna mc~·mtt 

disciplina, ela' série o•u séries anteriores para a ultima , ~n que fôr leccionada, .será 

4.:!oncr-lida per sitnpl.c:.; promoção. 

§ •I. IPai'Il a j)J'Omoção basta11á uma tnéclia annual favoracvcl, demonstração 

ele allroveitnm cnto intel!ecl:ual c <l e bnm comportamento. O clirector c os pro

f<•s•orc.s ele cacl:t série, depois ele confrOJlta rem as notas ulcançada.s, conferi.rão. 

ou não. o acces.sit . ScJ•á l1Clo secretario lavrado o termo correspondente. 

§ li. Os cx1mcs fin c' ele línguas vivas e mortas e ele mathematica constarão 

<1~ proye e.scripta e prova ora.l ; or; cx::~..mes de ge01graphia .e historia, de prova orn.J:. 
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\"~S c:xan1r . .; de ..;ciencias naturac:::, ele p~1ysica c ,--:himica, de prova pratico-or-:.11; .._, 

de de!-IC'n'lo, dr• Pl'OV c1 gTap·hica. ::.Jão !haverá exarnrs de hygicne, j~n~..;tru.cção civicn, 

gynln.;.1st1ca e .in'.3truc~ão 1nilitar. · A.s ccarun i ..::--õcs Jul.gttdor:Is ::'unccionarão no Ex

terna te elo Çollcgio IPeJro 1J, so'b a p.rc.;idencia do dircctor ou do vicc-Oire~lor, 

El'l"YinCo de C'xan1.inaclorrs os professare..~ da disci1plina no Internato e no E.~xt('r_ 

1:c to. 

,J JT. IHavc1~á um Bó dia para as 'Pl"OV<;1S cscriptH e graphica, que cluro.rã.o nc 

'r~txin1o ci uas ho!·as; á.s provas oraoo os alutnno . ..; concorrerão et"l1 turnl..:tS succe""i 

Ya~. -c~1.io nun1cro scrft dctel'Ininado pelas necessidades do cn~ino. 

Art. 1•4 , .-\ prova er.cript,1. {!c ])Ortug·ucz c a de fra;ncez constarão de unn 

di.-se rtação sJbre thema l itlerario e scientilico, arti tico ou llistorico, so.rtoaclo -Je 

~.~lm'l. i.i~.ta elaborada pclü conlanissão. Na prova d-e inglcz ou de a.llemão a dh'-'scrta

çi'ío se11á subst i tuicla pc!a intcr.pr<:tação, em porlugucz, el e u-m trecho de au.tor con -

' t, .. nporanco com o texto á vista,.Em uma fol·ha de papel em branco, devielame.nt<' 

ru•bricada, o ex-3n1inamJo pedirá •á C<Y.llmi-sã.o C'xcu11inadora w subsirlh.ts ele :1nn 

<::JXl'Cer para a_ pront. 

u\ri . 1l•õ . A~ provas c~criptns de latim e de grego constarão da tradu c~ãLl de 

trechos facei , snrteaclo:; de tU illl dos autores tHhlnU.St'atlo pelo candidato e tambem 

so •·tL•sdo . -~ (<tela a:umno serão forneci<los suJbsi,1ios, como nas provas cscri]ltas 

de linguas Yi v a& . 

• \rt. 16. As pt·ov:ls cscripta; de .mat llemat ica ele11uentar \'ersariio Sübrc o 

de.;cnval,-imento mctlloclico e pratico de quatro q·uestõcs sorteadas dentro 12 fr:>r

tll uJ.qdr.. s, no a c to <1e coov•çar a. P·l'OV1.1, pela conlllli~Bão examinadora. 

Art. ·17. IAs )lrovas ornes de lin·g>uas tiCrào feitas com o auxilio de texto; •or

Íf'it.J.os ode.- autorC'.s -contcrnporaneos, não inc~uidos no.-s progranln"\as. A sorte clf\.~i

t;nará a o'bra do ·au.tor, a pagina e o trecho. :\'a prova oral de pc>rtu~.uez o exa

n inan clr. rOYE'laná o conhccin1c.n to que tem dtt forn1açã.o elo Ycrnacnlo, rla.:; tno

di[ica~õ cs por ·que tem pas'ado, das condi~ões de sua pu.reza e do valor de s~us 

'.la€sicos. 

Art . 118 . . As proYo.s (\!'~lC-3 de gcograt)hia e <~c :his~o ria versarão ,<;:. o,]) rt"~ 11cnto.s 

f:Ortca.(los el e uma lü:tü organi;;ada pela comtllir-são no 111omento do exame. Os po~ 

to.;; ~e1.·ão en1 nurmero de 30, a.brangendo cada utn varias }Jartc.s da disrinl•r.a . 

Art. 19. O exame pratico-oral de scicn·cias physicas c naturaos con <ta,·rt 

de u:na prova J}ratica, para a qual a commissão organizará u.ma Ji3t:t 'le ~O pon

tur;, clrntre os quacs u1n sE-rh. sorteado. E1ru seguida rcalizor-SC-'hlil. n pru\"d nral. 

cOtn t·xpo5ição pe~o candid.ato c apg.uiçã.o pelo profc"':o;or, acerca cl \ urn ponto; ... 

tam.bam orteado, de outra lista de 30, composta no momento e n·l)!'fl !1<;-ont1<> a.s 

v,grws part05 ela disciplina. 

L\rt. 20. As provas orae.s ele linguas durarão 20 n1i:1u tr~t:; ns -1.l.:' hi.::.toria e 

.gerJgraphla
1 

180 minutoS; a pratico-oral de sciencia..:;, o t·.~nr;l qÚ.e a COJn.nlis~ãJ 

jul,~~ ·r ·ltece.ssario. 

L.c\l't. 21. O exa·mc de a<ll'iti~ão á 1·'\ Sé rie, definido ntl !.,~; 01·.~·.1nica, far-sc-11a 

pe:·a:lfl• uma comm!ssão crmposta de tt·e.;; profes.,ores designado.; pelo Jir~dr,r. 
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Constal ft de .prova oral e prova e:;criptu em que o.s ca ·~didn to.s deverão exhibir 
re;ulnr calli·graphia. 

Art. '2•2. As not-as ele julga.men to são: allém êlo cwces.s it (com grá.os), appro

vado, approvado plcna.menrc, approl·ado com dtstincção c reprovado. 

DA ADMISSAO DOS ALUMNOS 

_<\r t. 2~. Os pais e os encarregadDs doa matriculandos deverão a-J>resentar 

ao dit·ector, iio d'a 1 • ao dia '!.15 de :Yiiarço de caea. anno, os rcq.uerimentos instrui

dos com todos os docu·mentos justificativos das condições cnn que se acham os 

cand.idatoE! á matricula, de a(;côrdo co1n as exigencias da Lei Orga.nica. 

Art. 2·4. 0.;; c.andidatos approvados nos ex-ames de admissão serão classifi

cados, pela respectiva commissão exa.minaclora por orde.m de merecimento e, el e 

accôrd o com es'e dulgan:nento, serão pelo clit·e·ctor preenchidas as vagas existentes 

nc1 quadro dos all\lmnos. 

§ I. Tendo em vista a classifie<lçã0 determinada neste artigo e quando se 

tratar ele matriculandos .gratuitos, reconhecidamente polbre-, deverá o clirector, 

na esC;olha. dos ca,ncl idatos, attencl-e.r ás seguinte;; condições de preferencia: 

a) serem os candidatos ol:']fhãos de pai c mãi; 

b) serem orJYhãos 'de pai; 

c) serc.m fil hos ele fnnccionarios fe<leraes. 

§ IJ. Com'O aJumnos grabuitos não serão admitticlo6 n:nais ele dous irmãos, na

duas primeiras <:ondições, n;>m mais de u.m n:·ho de funccionario fecl•eral. 

Art. 25 . E' fixado em ·200 o numero de alumno;; do Jntcr.nato, sendo 70 g.r·a

tuitoB. !No Externato a matricUl·a será limita-ela a 50 alumnos para ca-c1a série th 

ccu·s.); '() nullllero total de gro tu i tos não excedct'á de 10·0'. 

Panagrapho unico . Se o numero ,elos cand·idato.s á matr:cula gratuita fôr su
perio:· r.o das vagas, poderão elles ser admittidos como contribui.ntcs a.té ~ue 

nqu0I.'as l•hea pos om ca.ber, uma vez verificada a pobreza. 

A ~rt . '26. ·Q-.; a~u.mnn.~ ccrntrtbuintcs p.a.garão a.nnualn1ente: no Internato, c.L 

q c1antia de 1•8$ no neto da matricula e mais a de 900•$ em quatro preõtoções iri

L1 en~aeR adiantadas: no ·Externa to, 3•6•$ por trimestre e mais 18•$ no acto ela ma

tricu!a . 

Art . 27 . Exceptuada a matricula , as contri>IJ.uições poderão ser paga~ em 

prc.< tações mensaes, quando os .alumnos forem fiJ.hoo cl·e funccionari-os puiblicos . 

L.\rt. 28. O.;; alumno cont!·ibuintes do Internato deverão entrar co.m o enxo

val nla!'ca.do ·no rc-gin1ento intcr·no, o ·qu.al SC'l'lá. reno·vado á proporção do uso, beut 

c"'"''· no principio % cada anno, com oo livros adop~al'los, ficando a cargo elo es

t<t.ll ~.:ecimento a :v.vagem e cngommado da roupa não só deU!')s, mas tambem au;; 

é;ratuito.s . 

Art. 2.9 . Aos alu-mnos gl'atuitos do Internato serão for·necic103, por co11ta elo 

csta.b.c'nimento, enxo,·al igual ao do contr~bui·nte e os J.ivro,g de estudo. 
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,\ t·t. 30. A todos us altdnnos do TntPrnalo .'lerão lomecidos, pelo estabelcci

n1<.\nto, pRpeJ, penna , tinta c ma.is t~hjr ·to.;; nece.l;l;snl'ios partl os tt'~\ba.lhos 1l:ls 

11ulas. 

DO P1{0Vl.MENTO DAS CADJ-JrRAS VAGAS 

"<\.rt . 13•1. /Verificada a vaga de um J,uga r de professor nrrllnnr lo, ~N·á abena, 

po~ si'6sen ta dia;; , na scct·et<ll'itt do Col.legio Pedro Tl, a insct·ipçãn para os c~ ll

didoltos . 

§ I. Os candidatos deverão R1H'e.-.;-en l ar o St:Lu l'P(Ill,('t ·i mC'I}fo ft Cnn.g-rc-gação, 

acotnpan1ha<1o da~.::; obra~ c titu lo.s que ae11pararen1. n !"Õ'LW. cathlicltltut·rr. 

§ 'li. tE·ncerrada a in-5crlpção, a Oongregaçã.0 cleg·et1á uma con1nnissão <le tre . ..: 

proressores parft cxa!l_ninar os dncu,nH'ntOfi apt'P'SI"'Iltado.s c red igir nn1 relatot·in 

acerca õo .valor delles . . A' leitura do parece r <eguir-se-•IHL a eleição da lista que 

d.,.ve ~er env iada ~<10 Govel'no. A votação será uninom inal. LA llsta «Ct'á tri.plirc 

l' OI'fganiza.da. cotn os nornes do.s can :idatos nnais votados. A Congre-gação púde eil

via r ao Govet'no o nome de um <iÓ candldato, nos term os do pamgmpllo 11nlco 

do at't. 3·6 a,. Lei Organica. 

DO REGIMF.N ElSCOLAR 

Art . 31~ . .Nen'h'lil'l'k'l. pessoa extran·ha no cstc.bt'lec·iJJl()nto tet 'á tWIIP ~nlr>:lll<t sem 

pt •é,via lic~nça do directot· ou do ohefc da di~ciplin a. 

Art. 313. E' vedado aos a.J.umno~ o•ccu.pareo11-sc, no e~<·tabciPcinwnlo. t·nm ,, 

formaçã o de qudesquer a-ssociações, coan a n.'Ciacc;ã.o de pNiodicos ou outros tra

balhos q u ~ 1Jo,;;sarn L1hürahiLos ele GPUS c tudos re~u lares, 1bem con1o .se entrega

rem â le i-tu.ra de livros e jornaes que Pl'e'i·udi'cruem os oon,; costumes c o cumpri

men t o <ic srus deve re< coll<:'glacs , org·an iza.rem r l·(as, collcctas o.u sulbscr. i•pçõ~s. Rej,, 
'!Ua.l .rõr o •motivo . 

. Art. t3,.J. . O."i a.lt:unnos do .l nte1·nnto. C' lll .rp_gra g<.'ral, po..lerão tel' sa'hida no:-: 

õa[)bailo~ depo is rlas 111 ula.s. devendo re<::ol'hN-'c ao <'sta.belecim en-to 110 d ia c hora 

que :•hes forem de t~rminados. Não poderão sahir -~não acompa.n•ha.clos por sNl> 

pcd·s ou e-nc(lr regado8 ou por pes...;oas q.ue os mp ...... nlo ..... incl-icarem, sah·a a.utoriznçã•J 

espec ial delle.s e o consentimento eJCI)res,o do d it·Pcto r. S'<) poderão ser \' i>it'<!<los 

du.ran t C' as hora-s do re.-: r eio, senl(lo que e.:~t::in •v isita !';Ô ~rrá ndmittilla nuanrlo s(l 

t rata1· elos llais ou p""soas competentemente nulorizatl,ls . 

. A r r. 315. São per.mitthl nq como jogos C'""COl<li'CIS : a ~brlrt~a1 a an1arcLla, o fonl

ball, a peteca, o jogo da bo'a. o c1·ickot, o !a•'V" I rl'itnis . o 1'ocket, cotTidru;;, saltos a 

outros, que. a j uizo do dircctor c j){)r propo.'<ta do instructor de gymnastica, con

COt't'aJn pan.t. dC'~ C' nvo lrvcr a Corç.a c ,lextrrza ~lo ::; a!.ulfnnos, ;';C'I.nt pô r em risco a 

sat•de. 
Art. :16 . Os Jncio.s discipl in.n_re,.., s<'m•P I'C' prnpot·r in:laclos lfl gTa..viclnclp elas fa l-

t&r.-:, serão os segu inte.!' : 

r<) notas m•ás lllfuS listas d<lS aul.as; 



-244 -

u) Ieprchen•ão ou excJusão momentanca da nula; 

u) r~rivação de recreio, c~11 reclusão <lo alwrnno e1n sala J?L'iva<la c tarefa de' 

c:,Jlia de autor •Jnan.useaclo ccn aula; 

<l) PI'ivação de sahida, no Internato; 

e) reprehensão em pai'ticul,ar ou perante os <üumnos reunid os da sér ie ou de 

todo o estabelecimento; 

/) exclusão do Col!egio por tres a oito dias com ponto duplo: 

g) sus·pensão el-os estud os por um a dous annos ou e!.i.min ação do Collegio, 

nos < a.sos de insubordinação, parede ou pratica de actos im011oraes. 

1A.r t. 3-7. As duas pr:meiras pemts serão impostas pelos !p rofessores; -:1 tei·

ceira e a quarta pelo director e pelo chefe de di~iplina; a qnlinta· c a Sl'xta ~ó

m ente }leio dir cto.r; a scti<Jna pelo d irector, nn c-d.iante i.nq.uerito c Jli'OCOOso s um 

:nal'io. com recurso, ·no prazo de oito d1·as, para o Conselho ISupCI'ior do Ens in o. 

DA l~'REQUENClA 

A,·t. 3·8 . A presença dos alumnos nas auJn. <erá verificada peloo inspcctores. 

O prof€ssor mandal"á marca-r pon-to ao a.lumno que, sem licença, se retirar da 

aula . 

.Art. 3·9. lA o ·alumn o que, por motlivo illl<>tHicado, fnltn r a ma i de U•ma aula 

ou trabal'ho no an esmo clia, Rc maroatiá um só ponto. 

-~rt. •410. •A ju tificaç.ã•o elas faltas commettiCLas 1lelos alumnos será feita 

ruant<' o director. 

Art. 411. Deverão as fo lotas rlos nlum1nos ser •notadas cu idadosa.mM•t<!, wfi m de 

que ·>e cuonpr,a o disposto no artigo segu.in•te. 

Art. 42•. tQ uh1mno que der 4(1 J'a.ltas d·UI'nnte o nnno escola r , <~ .ind a que ~ ~ 

.iam cllaz du;;tificacl<~s, pcrdel'á o anno c >Crá excluído do estabelecimento. Poderá, 

potiém, matricttlar-se no anno SE"guinte, caso o mereça por seu ~n·occdimento 

appli<!a<;:ão. 

Par3gi'ahpo unico. T'or uma falta não .i u tiEicacla marcar- ' e-hiío 'lous pontos. 

llAS RECOMPE:-;SAS 

.A1·t. 4:3. u\.s r ecotúpensas conferida~ aos alumnos serào: 

a) .boas notas na, list:1s das .1ulas; 

b ) licenças excepcionaes, no lnternato, para snhida; 

c) banco.s de honra. de qoue haverá até seis em cnda aula, obtidos em con 

cursO<S bianen ·aes; 

c/) prmnhos, de que ha\•erá até 1res em cada série, ordin<ümente numerados e 

confHi<los ao" mBlhores dentre os alumnos qu<! tiverem obtfdo clisti'ncção na res 

pectivf, prom oção ou no exame final. 

§ r. .A primeira dest3s recoanpensas será conferida pel s pr-ofessores e mes

t res· a segunda pelo directar; a te.rceira tambcall pelo director, por JHOpo ta d>Jõ 

professores; a tlltima l)ela Congregação. 
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§ 11 . 0.~ aiUiunos, q1 1C e>b ti YPI"em a !P rceira recom pcnsu, tcrã .. nas rPspccli

''(11-\ aul n .~ lugaL'l'S e;veciac.c; . 

DO::; rROFESSORES, ;') OS ]..I I!:STHES, nr•R P l"!li!PP HADOHES , I>OS I NSTR1Tt'TCH'!t<'!S 

MJL(TARES E DOS CHEFER 1110: OJRC' IPL!i\;A 

... 1\..rt. 4.4. 1C02npete aos p rofe . .r orc:; e aus n1 eBI 1· rs, :1lê1n do <li...:1pnsto na L ei Or

gan ica do ®nsino : 

a) 1Con1eçar P conclu ir o -en ino da cadeira ou aula a seu cargo por LLlno sét:i e 

de ' içõe.; tendentes a ~~ ig-ar o assumpto ao da~ dir-cip.l\nns ante1'h1r"s c Rufbse 

quentes; 

b) 1marcar com iS ·horas 'de ante-cedencia . pelo Qll l'-llo.s. ~ matNia 1las snhbatin:t• 

C'sc;-iptu.s ; 

c) marcar, <le dons em dou mezes, um conc urso sr>bre qucstü e.~ dn mfl te1· in 

ensinada, ju.I~gar as provas de3se ·concurso, e lá vista do resul·tado propôr at) ili

re-ctor, oeo•n a remessa das provas, os SC'i!õ; m eLhore3 alumnos da sua aula ml' r€'er~ 

dores de Bct.nco.~ "'e Honm . 

Art. 4 5•. lOs mestres de g,youna.stica serão nomca<lo.s por :POrtaria· do dil·ect•Jr, 

cahcndo-1hes dirigir, e<m ·horas apropriadas, a pratica deosa disciplino. 

Art. 46 . Em cada secção do C'o!le.gio haverá, em ()bediencia ao dispos to n·> 

a,·t. •5 deste r l'gulamento, ex~rci cios milita res SOib a direcção rl e lhm ofCicio..J do 

Exercito. d esig,1a·f:lo pelo :vnnistro da Guerra, á requi,ição d" clil'cctoJ·. 

DO P ESSOIA.L ADMlNJSrrt{A'l'J\"0 

Art. 47. O pe~soaJ administratbvo do Colleglo rpe d1·o H con.-;tnlá. cl"e : 

'• director; 

secretario ; 

11 ;;ulb-secreta.rio ; 

1 tllesoureiro; 

2 blbliothecarios; 

·5 tamanuenscs; 

2 chefes de disciplina ; 

2 .preparadores ; 

.bedels ; 

~O i nspector<"~ Lle nlll'lnnos; 

2 ·conservador&" dr gabinetes; 

,2 conservadores de bibliothrca; 

·2 porteiros; 

1 EtJ•noxarife ; 

11 aoju<lante de o.lmoxarlfe; 

·1 medico; 

1 en ferm eko ; 



- 246 -

t·oupeil·o; 

ajudante de rou11eiro; 

!Cozinheiros. aj·uda·ntes e "crvcnte.~ neceesarios. 

~ I. O sr-ct·etat·io func<'ionará no Extemato, assim como o thrsoureiro, o 

su·b-:-:rcrC'tario e o al moxarl fe no Inte-rnato, n1.as como auxiliar~ do r:;ccl·eta rlo c 

du tht\SVUl'eiro . O Dncclicn, .o enfermeiro, o rouJ::eiro, os co?. in heh·os c os ajudan 

tes são funccionarios privativos do Jnternlfi.to. Os ou.tros emprega-dos será<> dis

tri•buidos, por mcta·je, a uma e outro. secção. 

§ UI. O tohesoureiro do C'o.llegio Pc:•<lro n terá a seu c.ugo toda f1. contabi'i

tiade do estabelecim€nto c "Ná auxiHa<lo por um amanuensr, que exe-rcerá as suas 

ft...ncções no Externato. 

§' UI. A ·f ia.nça do thesoureiro ·etj;,\ n t'hi trada· •pela >Cong r€'gaçã.o, ~n trc cin•co c 

10 conto::. ele I<éis. 

00 CHEFI~ t.."' J~ I;>If:CIPLlNA 

-~ rt. 48. Os chC'fes d e dis·c ip: in a serão :1coueados pelo clirector. 

Par;.g rapoho un ico. IncuJTIJhe-lhc. : 

a) rece.ber .directam~nte .as ord•ens d·o clirector e clat·-l·hc pat•te da exec:;ução 

dellas; 

b) rccC<ber do-3· profe<sooH\S, <lo mestre de dc;enho c cloo ins,pc.c.to res, [lara en

tregal-tts ao director, info!·tn:tçõc.~ diar:,ts rPlativas HO P·!·oce<lime-nto e applicação 

dos r.lumn os, c fiscalizar :1.~ notas que clcvan1 ser tran.:portn-clas 1}ar11.1 -caderneta.~ 

P.SC01<l1'ê~; 

c) rv iog-iar pe~scahnrntr. C(}>Jll a nu1ior frrquenchl, no lntrrna to, o deitM· c 1~

v{: atar tios alun1nos; 

cl) clis'tribuir, seg.undo in,,trucçOcs elo clir<.'ctor, o P<' n ' iço qu.c deve ser desem

penhado pplo.s inspector~ c1e alu.;nnos, cujo ponto C'nCf'ITai~fi, para que o bf'<lf'l !.'C

g'str,• as faltas ('1111 lrvro e.~peciul; 

t:) in struir, -com os nf'crssario·::: es-c:arrcintentos, todos OiS n<'gO'cios qu(.' su.bircnl 

ao conhecimento elo director, t'elativos 'á parle di ·ciplino.r do rstabelccimento; 

/) communicar ao dit·ector as faltas dos emprC"gaclos ,:;rlb sua vi,gilanc'a., pu

dcndo propôr a suspensão de!les até 115 dias, no ca,o ·de falta gr,n·e; 

g) propô r ao director tudo CJ·uan to Jhc pa·recer con,vcnjente o. o bo-m anda
m ~nto ·e progresso do esta'belcocimcnto . 

DOS PREiPARADOHES 

Art. 4 9. 'Os prepar"dores sc,rão nomea.dos pelo clirrc tor. 

§ I . :Incumbe-l'l1es: 

o) ter todos os ob.icctos do ga.binete cotal<>gados e dispostos na mel'hor ordem 
~ estado de as;;cio ; 

b) preparar as collecções conforme as instrucções do professor; 
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c) cumprir o que pelo lente lhes fõr Ot'denado relativamente ás lemon~trações 

pra.ticas nas aula s . 

§ .Jl . tCadu preparaclor terá, para a uxil: a l- o, um co nservador nom ea do peJJ 

clirccto•·, e que fat<á o inventario <lo seu gabinete >to toma r po~st' do •cargo. 

DO MEl~ICO 

.A 1·t. 5(} . O m edico será. nomeado pelo dlrector . 

§ [ . Jncu.m·be-lhe : 

a) 'Visita.•· ao m enOil uma 'Vez por d ia o Internato, propondo todas as medi

elas que lhe parecc-rc•n convenientes Jâ. ·hyg le n c ; 

b) comporecrr no c" ta'belecimento todas as vezes que Jõr reclamada a sua 

pre~C'nça, qu e1· para os a.Iurnnos, quer para os €:111PI'egi.t.dos internos : 

c) ex<Hninar os candi<Ll tos •á. ad·mis ãto, verificando s e sa•tis'fazem as con

diç;õt-s hygi enicas pam is'o exigidas, devendo adminis trar a va·ccina aos que não 

exhibircm cl'l·t ifi callo d e!Ja ou não apresentarem cicatrizes de vaccina reg_uJar; 

tl) e" "'"ina•· pl'rioclicamente todos os al umnos, informando sob re o estado -:ll' 

c:a ude d~ C<lll" um ao dh·ector. afim d e que este possa fazel-o aos \Jais ou en
ca rreirado · ; 

C) [a;zcr re1110 ve r imnlf'ldiatatneiltt"" o::; alun1nos llCommet ticlo.s cll' molestiaH in

fl'L'tO-i:·onta1gio:-:.a ·, os quae...;, sob n C'n !1Un1 pl'l'tPxto, poderão ser tratados no c ta

iJciC'cia JJC•n to; 

/) examina !" a qtulidade dos gene ~·o.:; a!imenticios forn ecidos ao fnternato; 

!/) ter F111b a ~u a dir('cção os empregad os tla cnfc rma·ria. 

§ lJ. c'\ a enfermaria ~ó poderão <er trataJas molestias simples ou acci dell

ta~.-> . 1 l~n1 phaJl11<\C1a, a ('na a·nn r xa , deverão exist i r seinpre .ntedicarnentos c ap

P<li"Ci.hos a propriados á.< pr imeiras ap,plicações, no,; casos de epidemia, hem coma 

nos acc;den tc . ..: communs na vid a coll cogi al, t<.H•s CO'l110 luxações, rractuTa:o: , con

tut:õrs, in cisões, q~u imoclu.nt.s, etc . 

DOS lNSPECTOHES DE ALUMNOS 

.lrt. 51 . <Ó; in,,pectot'Cs ele nlumnos serão. nlJlffieados pelo director. 

~ I. Jncumbc-l'hes: 

cq vigiar ·com todo n ze'(l e ~ol i c i tudc o prucetl in1L'nto e applicação do.:; alum

no~. 1umnclo clt' n10den.tção c dt•! icac1ez.a. aconsclha·nclo pnterna.:~tn e-ntP C' cl;lnc.lo con

.f:l tantt•s (· ev ident e-> cx<.lGJIPlOs el o cumpri·n1entn po-ntll1c\ l elo de ver: 

V) cu mprir to·cl,Js as ord<;ns que lhe.-; fore m dadas pelo C"11cCc ch• disciplina; 

c) apresent!ll" ao chefe de disci plina u.m relatorio diario do t}uc h ouver acon

teciclo na cla~se . e<pedalm en tc no que se •·eferir ao procedi mento e appl i ca~i"w 

elos •'.lumnos; 
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d) tomar con•hecimento dos traJbal'hos pre.scriptos aos o.lumnos pe los pmfcsso

re~, a.fim de preparar com antecedencia o que fôr neces~ari o; 

e) acompanhar os alumnos á entrada e sa·hida das au las e attentamente ob

servai-os .nas salas ele estudos e d.u.rante Rs hora.s de recreio, animando-os em seus 

trabalh<>s, e dirigindo-os em seus jogos; 

f) exa.minar os Hvros e as tn ffias d e estu•do dos aiLtlll·DOs. não perdendo occa

s'ito <% võr em relevo os deveres inheren te.s ao asseio e civilidade; 

g) Qlbscrvar, além do ·q ue se passar na <:lass>C a seu ·cargo, tudo qutlnto de i L'

regular occoiTPr no movimento ,g-era-l tlo;; HIU~"'lnos; 

h) não se ausentar da classe a seu cai'e:o, salvo caso de UJ.~gencia ; 

i) .presidir, no Internato, ~ mesas do refeitorio, ion~tr ui•ndo os a lu.mnos n .L.; 

regras de civilidade e usos de •boa .;ociedud·e relativos ao a.cto elo. r~feição; 

.j) não se recolher, no CI:ntet·na.to, ao respectivo 'C()IDpar t imen to ·nos dormito

rio~, ~em que e.:teja1m todoo os ai um nos accommodados . 

§ éli. 10 numero ele inspectores de alumonos sená seml!}re .;uperior ao das cla;

ses, de modo que possam elles ser sulb«titu idO<i sem pre'juizo da disciplina do es

ta beJeclmento. 

§ Ill. Os inspectores qu.c nfto tiverem divi~ão a seu cargo alterna·rão no ser

VIÇO gera 1 do esta•beleclmento. 

DOS BEJDEJS 

Art. 5•2. o, bedeis serão nomea dos pelo d irector. 

§ 1. Incou·mbe-l hes: 

ct) ter sob sua ,guarda as cadernetas das a ulas, nas quaes m encionarão, enn 

cada dio, o c<>mparecimento ou não comparecimento dos preparã.dores, bem como 

o nã<' comparecimento de professores e mestres, os quo.es JCU•brica.rão a s ditas ca

dernetas no" dias em que compa.recerem ; 

b) tomar mensalmente, com es-crupuloso cuidado, as notas relati.vas lás fe.l -

!J.s dos professores e mestre.•, preparadores inspectores, trans mi ttin<lo ao the-

sourciro os clevidos Hpontamentos; 

c) orgar,iz.ar as JisU..s de ce.tla aul•a, apresentai - a<: ao_, professore;; e mestr-e~. 

ne. occasião em que entrem estes pa.ra a classe; 

d) ter 'O'b seu cuidado papel, pennas, tinia e ma:is obojectos necessa J'ios para 

o m.o do;; alumnos, fornecendo-os desde q.ue sejam pedidos pelos in.,pectorcs, 

do que tQ!!IlarãJo nota em 'livro para esse f im d·estin ado : 

e.) apresentar diarl!llnenlc ao director as notas rela·tivas lás falta~ dos pro

fessores e mestres. 

§ n. Os bedeis •erãn su•bs tituiàos, no< seu~ impedimentos, por inspeclores desi

gnados pelos direclor(>1!. 
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DOS IDMPREGADOS INTERNOS 

Art . 53 . Os porteiros serão nomeados pelo director. 

Para.grapho uni co. Incum'be-J,hes, além do di posto na Lei Organica do E r •. 
.sino: 

a) tomar, no 'Intel'nato, nota do dia e hora, em livro especial, da entr>~da e 
~.a.hida dos alumnos; 

b) acompanhar o almoxarife na or.ganiz;a.ção do inventario . 

Art. :541. O enfermeiro será nomeado peJo director. 
IFaragrapho unico. Incumbc-•J.he: 

C<) ter todo o ouidado com o aeseio e .boa disposição da enfel"JJUria; 

b) cumprir exaetam<:ntc o que fôr prescript0 pel<J.ti receitas mcdieas; 

C) tratar com toda a delicadeza c cari nho os alumnos doente ; 

d) levar ao conhecimento do àirector os ped1dos de medicamento.· e dietas, 
rubricados pelo meàieo ; 

e) O'bserva:r com a maior tiolicit ude os factos que se .passarem durante a a~

scncia à.o medico, dando a este communicação exaeta de quanto tLver olbservado 

no doente; 

/) •notwr no li·vro da enfermaria o d-ia em que os al·umnos nella entram ou s:t

hem, consignando o diag'nostico formulado pelo med ico na papeleta dos alumno~ 

doentes . 

Art. 5,5. O roopeiro será nomeado pelo director. 

§ J. [ncumbe- l•he : 

C<) receber o enxoval do.s alumnos e verifiC<.Il' se se aoi1a de a eêôrdo com as 

pre.scripções r(.'lgulamrn tare3 ; 

b) ·não aceitar peça algwma do enxoval que não esteja· marcada com o nu 

n1ero desi@nado ; 

c) toma.r escrupu•loso cuidado com a roupa dos alltmnos · dep.o.sitada nos -ar

marios da rouparia ; 

cl) entregar, mecliailte rol, ao encarregado da lavagca.n e engotn n1ado, e. roupa 

dos a.Joumnos e bem n ·s'm a> pe~a.s do uso do refeito rio, eópa·, cozinha e enfe;
maria; 

c) receber a roupa lavada e engOJIJmada, verificando se esúá d e accôrdo com 

o rol e .se se a cha tratada com cuidado e u seio; 
f) assentar em livro proprio o recebimento Jo enx01va1 dos alumnos; 

!J) entrC"gur ao alumno que se retirar . do Jntrrnato as peças do enxoval q·ue 

nessa occasião poi'suir; sendo que ao0 a·lumno ·gratu ito não será entre.g.ue, ao re

tirar-se, a roupa de cama, do que tudo lavl'ilJ'á nota em livro para este fim dcs .. 

tinudo. 
§ H. O roupeiro teJ1á para auxiliai-o um a•judantc nomea'do pelo director. 

Art. 56. O almoxarife será nomeado .por portaria do qn.inistro. 

§ I. Jn•cumbe-lhe: 
a) r eceber os olYjectos que cn trarem para a ilespensa, fazendo delle.s ·relação 

n•J ·livro de ca~·ga:, c nptar no livro d e descarga os que della Fa hirem para a co -
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:dnl1<t r ·cópn; GPntdo obdg:tclo a la,nçar em un1 livro espec ial a quantidade Dos· ge. 

lif:\ros alimentícios qup .se foren1 gast(tndo diarla•mente. 

b) pesar o~ •genero; e bem assim n qu,tntidade delie~ nccessar ia para a ali

mentução quoticlinna elos ~.Ju ,mnos c pessoal administrativo; 

c) apresentar ao thfloSoureiro um 'balancetr· quinzenal dos g·encros consu-

cni dos; 

cl) faz t' as despe»as c o;; pagamento- ordenados pelo bhe,;oureiro; 

o) aprcsc·ntot· ao the~oureiro as cont<ts dos fornecedores no principio de ca
cia n1ez; 

f) receber elo thesotweiro as quantias necf'6 arias ·para a>< de<pe>:a de prOt11-

pto Jl.ilgamenlo. no IntNnato, das qu<~es prestará co-ntas. 

§ ,JI. O ülmoxRrife, re ·pon sH.v-el não só pelo serviço da d<:>pensa como tam 

h~m peJos cl·a c6pa c cozin:'ha, tct'á para auxiliai -o u.m aálld<l•nte nomeado pelo dl

r ector. 

Art. •57•. Os cozinh·eiros, ;.cus auxiliare>,. e o serventes ~erão nom·eados• :pelo 

director c a., o<b ri.gaçõt'6 qur l'hes campetem >rrão especificadAs no regimen·to In 

terno. 

!lA TNSTfiUC'ÇÃO MtT.lTAH. 

Art. •5•8. •Continuam em ''igor !lH in,;t1·ucções expedidas p~lo :.Vlinisterio do In

tPriClr para execução do disposto ·no art. 170 •lo regu.lamento annexo ao decreto 

11. 1\.~!,7, rle ·8 {le ?viaio ele 1908. 

!1TSP0~TÇÕES GERAES E TRANSITOR!AS 

Art 59. iF'icarn creaclns, no Externa·to, as cadeiras de noções de hygiene e ü 

<l.~ lnstrv~ção civica e noções geraes 'le direito. 

A•rt. 60. JDm virtude <lo di,,posto na ILci Organica e neste reg>ulamento, flca

rãJ em disponi·b i iidad~ os lentes ca.thedt·atico" dos ax:tuües 5·• e ·6• a,nnos. inclusive 

<>s de latim. gl'ogo c hhüoria n•ni·vcrsa·l, elo Tnte1·nato, f' os rle litteratura, lo.gica, 

mecani<''1 e n·.stronomi:::a do B:xterna to. 

Art. üJ. Os alumnos '!llle ti~ matricu!urcm <'«le anno na •l• série (lo CoiJcgi,, 

Pedro 11 serão dispensados 1la~ exigenchl." introduzidas no l'xame rlt• <Hlmis,ão 

pela Lei Organica c por este t ·e•g ulact~ cnlo . 

,p~p·a ,gntphü u·uko. IDm sessão de-.::t~~ anno que preceder a abertun.t 'das aular;, 

t"l\L fõr eouvocada para o effeHo e~peci :tl destP paragrapho a Congregação adapta.r[L 

os programmas ele ensii1o á!'j allc:·.:u~õos ,pertinentes :1 este r('·gu lamenlo. 

Art. 62. :Revog<~m-.se a~ disposições •·.ut ~o11trario . 

Rio ele Jmwiro, fi "'' .\'hril de 191·1. 
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TABJSLLA DE Y,ENCIMENTOS DO P.IDSSOA T ... .AOM INISTRA'rlVO DO COLLli:G IO PFORO H ) A QUB 

SE lU!JF'ERE O AR'r. ·17 DO REGULAMENTO APPROVAOO PEl..Q DEJCRf.'fO N. S.6ü0, 
OJ~S'J'A OATA 

ó'l , 
~ 

"' •c ; 
"' 

... 
" Ct11'{Jos c <:1 " 

., 
t ] " lO "" .,. 

~ &; ~ 'lO ~ ~ '6 ~ 
~ ~ 

c 
o ;:.. ... 

I I I I I 1 D.tr~ecto.r. ·I I 10:000$000 1 10:000$0111) 
1 lSecreta•r io . 4 :800$000 i 2 :400$0·0•01 7:200$000 ' 7 :20•0$0011 
1 Su.b-<Cccret<1 r io. - I 3 :2·00$0•00 1 :600$0·00 ·-1 : s 0·0·$ 0·0 o I 4 :800$000 
1 ·'l1hesou l'ei.t·o. :I 4 :800$000 2 :400$0•0•0 7 :200$000 7 :20•0$000 

12 1Bibliothecarioo. 3 : ~00$0·00 1 :600$0·00 ·I :18 0·0•$ O O O 9:600$000 
5 Ann~1nuC'ns.es. ·l 2 :4·0 0$0·00 1 1:200$000 1 3:600$000 18:000$000 
2 Chefe de el.isci pliln>1. 1 :·6·0 o $·0 0•0· •I :800$00·0' 9 :•600$000 
2 ·Prepar.uelore'. 1 :600$0•00· 2: 111•0·$000 J :3•00$000 
~ IBeàeils. 2 : -100$0-00 L :200$00·0• 7 :J~00$000 

13 : 1~ 0·0·$ o o o I 
00$000 1 

3 :G c:0 $000 , 
20 ]1fli,1Jector eo; de ahunnos. ' 1 : s·o·o·$ o-o o 1 S·00$000 I 2: I 0·0$00•0 .;8 :0•00$00·0 :I :& !Conservadores d·c ga1bi!netes 800•$000 1 400•$000 1 :2•0·D$ OOO I 2 :4 00$0•0'0 

2 CDnsetwad'()l'<'$ de •bilbl.iDthecal 800$0001 ·100$000 I :200$0011 1 2:400$00u 
2/'P.orte i't·os. . . . . . . . . 1 1 :160·0$·000 l '' 00•$ 000 2 ;11•00$000 i .[ :·8 00$000 
1 .\lmoxa1·ifc . . . . . . ., 2 :-1 00•$0·00 1 :1200·$000 (l :6•0•0$00•0 / 3 :·600$000 
1 A judalfl te .i!•n aLm OX•H n 5t• . 800$000 10•0$00 0 1 :200$000 1 :~0 0$00·0 
1 /'~.I;ecl i co. . . . ~:-100•$0·00, 1 :~00$000 1 ;l :6·0•J$000 3 :C00$000 
1 Enfermeiro. . ·I 1 :6·00$0001 800$0001 2 :4 oo$ono 1 2 : -1 00$•00\J 
liHoupeiro. 1 :600·$000 1 800$000 2 :iOO$flilo l 2:400$000 
l i Ajudante do roupeL1:o. .I 8·00$000: .Joo$ooo I 1 :200$000 : 1 :200~· 00'1 

I I i 

H io de J aneiro, 5 de A•bril de 1·911. - Riva<lavin <I" Gnnh ·t Col'l'ê•t. 

DElORIIDTO ·~. 8·.661, DE '5 lliB ABLHIL 11'1!; 1911 

AT'PROVA O REGTJJ,AMI<"J.Nrro D.\S F"AC'ClJDADBS DH ~11-:.IHCIN.\ 

O Presidente da IHepwblica dns EstadO!< Uni<los do .13rasi1, u··<tmlo da !l'Utori

zação c<Jinoce-:Jiocla .pelo art. 3°. n. H .. ela ll!i 11 1. 2:.3'56, d•e 31 <loe De?J<nu-l:>ro d e 1910. 
resolve approva1·. para as ·Faculdades ele M edicina, D •r egu lamento qur a estr 

ncompamha . a:,;[g·nado p~lo ~Jinistro de Eo-;tado ela 'J 1ustiça e ~egociO< Jntcriol·rs. 

fRio ele Janl'iro. 5 de .\ or il ele 191ol . •90° ela lndcpendencia r 213" da RPpu 

blica. 

J-1 ERMF.S R. OA FONSECA. 

R.hJctdctVil1 cl" Cnn ho CoiTéa. 
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TIIEIGIJiúAIYDJD:\'rO DAIS ·FA,OULDADES 1YE oYliEDICINA, A QUE &E l::E'l!'ERj!; 

O DlDC'R!ID'l10 •.:\'. . 661, DESTA DATA 

DAS FACULDADES DE ,MED1CJNAJ SEUS I•'INS E DE'NOM:IN..AÇÃO 

1Art. '1. 0 ~ 1Faouldade.5 de Med icina serão regidas pela !Lei Or g·anica do lliJn 

sino <l opor este regu.Jamento, e dcsi•gnadas pei·o nome da cid.a ,le em que funccio

narem. 

Art. 12 •. • Haver~ nas Fa.culdacl-es .Me lica, os seguintes curso·: 

1•, '() de sciencias medicas e C' i ru rgicas ; 

.2~, o de p'harma<:i'a; 

3•, o de odontologia; 
4o, ú de obstetrícia. 

DAS 1\'lA'I'IUCUJ...AS 

.\.i·l. 3'. 0 IPara n1atricular-sc, o condiLlato aprcscnta 1·á os sPgu intes clo-

cumentoo: 

a) oc:ertidão de id>tcle, pro\'anclo ter no mini1no 16 anno,.;; 

b) attestado de idoneidade moral ; 

c) certificado d,• approvação no cxa 111e ele adm issão: 

cl) reci.bo ela toxa de ma.tricu.Ja . 

Art. •4.• O ca•n didato será suJlJm ettido a um ex>uue el e <Ldmi.,; ·ão defin ido na 

Lei •Orga-nica coall o desenvolvim-ento cla:i .-5Cicncias auxiliares da ml'dicina. 

\Paratgrapho unico . :Pilra ser subn1C'tt ido ao exo_1111e ele adJmissão Hprc;:;cntará. 

c'lJr. o ~·eq'llerimento ao dire-etor, o rcci•bo da taxa elo respectivo exame . 

. Art. •5 .• Depoi~ el-e matriculado, o almnno pagat'á a taxa que lhe permitlr 

a:;:-.;b.:tir aos cursos gentes . 

DO C1:RSO DE SOlENCJAS MEDICAS E CWURGIUAS 

Art. 6 .• As ma terias constantes do eu J·so ele sciencias medicas c ciru.rglcas 

são as seguintes: 

IPhysica medica; 

Chimica medica; 
[-li.~toria na·tura1 m edica com desenvo l vitnento ela pül'a::~ito1ogia; 

Anatomia tlescrioptiva ; 

"0\. nalomi.a. microscopi·ca; 
Anatomia meclico- c irut,gica, operações c a1}parel,hos; 

IP·hysiologia; 

:\ficrabiologin; 

Phat=acoJ<Jgia· ; 

r hcrapeutica (clinica e experimenta·!) 

A!latornia P Jblilto,Jogia pathologicas; 

'Pa thologia geral ; 
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[-ly.gien e ; 

lMeUicina legül e toxicolog la ; 

Clínica m edica; 

tClinica cirur.gka.; 

ClinJca: obstetrica; 

C!inica ophtalmologica; 

Clinica gy•necologica; 

.Clinica pe<liatrica onedica c hygiene infantil; 

IC\lnica. pe<l iatri ca cirurg ica e orthopedia; 

Cllmca s:,nphiligra,phica. e derma·tologka; 

Clín ica psychiatrica e de molestias neJWosa.s; 

Clinica oto-rh ino-Jaryn.go!ogi·ca. 

A l't. 7. o lOs profe~>O J' es ex traordinurios effectivos das · clin icas anedica. e ci

rurgica, além dos outros {!everes reg·ula-menta.re><, farão, respe~tivamen te, . cursJ" 

de ']Ja thologia interna c de pathologia externa, dttrante dous periwos lectivos . 

1Art. 8. o .As clinicas espcciaes - ophtalmolo•gica, derma tologica e syphi!ignt

phica, •pediatrica o:ne:licu e h y·giene infantil, cLrur.g ica in fa.n til e orthopedia, gyne

colo-gica e oto -rhlno-lal·yngo'!ngitca serão rogidas por professores e.xtn1ord inarios 

effect i vos. 

Art. 9 . • IHa.verá tres cadeiras de cl ínica medica e tres de cl•inica cirut-gica . 

Art. 110. IPara o effeito <la fre.quencia., o Ctu'So m e{!ico se11á dividido em seis 

annos escolares, com do us pcriodos lecti•vo;o; cada uru; para o ef.feito da coordena

ção em que as materias devem ser es~udadas, em seis éries, corre;:;pondentes ao~ 

s~is annos es colares; para o effeito dos exames, em tres secções, correspondendo 

a primeira ao exan1 e preJ inlinarJ a se-gunda ao exame basico e a terceira ao exa

n~L' · inal. 

_\r t. 11. A ser iação do curso m edicu-cirurgico ubcdccrá á scgLLinte ordem: 

Pri:me;·ra 

Physica m edica; 

Ohi:mi{!a m~dica; 

[!-l ist{tr ia natural mt'<li ca. 

Seguncla 

Anatomkt d e.;crtp ti v a (111 j:Jsrte) ; 

A!latomia microscopic~ ; 

P hysiologia (11-' parte). 

Tei'Cei?·a 

Ana tomia àescriptiva ( 2" par te) ; 

Pbysiologia ( 2• par te ) ; 

~1 i crobio l ogia . 

Sé?' i C 

.~é1 •io 

série 
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Pharmacologia ; 

· .:\ nn tom ia e 'histolo!ria patholog'icas ; 

,\uatomia •uedico-cirurgica com operações e appaml ho.s; 

C1inica tncdica (com o curso Jc J~ rttho!ogia inte1·na); 

Cli'nica cirurgica (com o oeut'IO ele puthologia externa); 

Clínica ophtalmologiC>l; 

C!i :1ica oto-.,hino-la ryngologica ; 

Clinica dermatologica. e SYJ)hi1igra~phicH. 

1Pathologia geral; 

'l'herapeutica ; 

rClinica cirurgicn ; 

C'linica mrdica; 

Quinta '"rie 

CiioiC<l pediat:· ica medica ~ hyg-trne infantil; 

Ct:nic:t PNiintric:l cirurgica c orthopcdia . 

Hygienc; 

)l~dicina. l~gal c toxi(!o!ogin : 

Cjinica medica; 

rCiin ica ci:·urgtca; 

Clínica ob tetrlca; 

Cl in!ca .g-ynecologica; 

Sexta sé1"ic 

Clínica psychiatrka e ele molcstias nervo~a . 

Art. 12. Os cnndidato~ no c•tu.clo Ja medicina que obtiv6rem m o tri·cuht ini cia

rão o seu curso pelaR matcrias que compõC'<ln a 1• secção ou curso de scien"ia, 

ph)·~ico-cbimica~ c naturaes. frequentando as rc.;pectLvas a.ulac-; durante dous pe

riorio• dectivos, no minimo. e clelloE pre>tando u m exa;me, qu.e se11á drnominadú 

- lJroYc preliminar. 

Art. 1•3. c<\pprovado nas matet·ius ele que trata o ãr tigo precedente, passar:í 

o alun1no ao e~tudo <l as materias que -compõl-t!..ll a Za ·ccção, ou cur~o 111e<lico ba

sico, prestando rlella~. no calho ele quatro prr ioclos Jcct ivos de freq ucncia, um cxn.

mr•, cujo conjuncto S<' denomina tiá - prova basica. 

Art. 14. Sómentc d epois ele apJH"OV!ld{) nt'.o;sc exame, é que comcçar<á o alumno 

a f:·equentat· as auhls <las cadeiras que fcm11am a 3• c ultima >ecção, trnclo para 

isso ~C'is UJCI'io<lns IP :! tivo~. no 111inimo. a:pós os quaer; se rá admitti lo no C'xan 1e ri

na I do cursn medico. 

Art. 15. O nlumno que obtiver approvação no exame final receberá, clepoi.< 

cl~ pa.ga a respectiva taxa, o ce rtificado do curso de .~ciE>nc las m ed·ico-ciru rgicaR. 

Art. 16. Aü lado do cu r os geraes das d!Her nt!'s materias ele todo o cur~o 

ele ocien cia., m clicne e c irurgicas, haverlá tantos cu t·c;os J)l' ivaclos quantos forem 
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propm~:t01s c nppl'ovaclos pclu. JCongregn-çüo, nn .u.!t i ma scsRão do pcrio lo lcctivo ou 

na que 1H'Pceclcr !'v a·bertura elos cLLrsos . 

DAS A UT.AS gM GERAL 

.Art. 17~ . A.s aulas srrão dada6 e-m conferencias de un1o. 1hora, prelecçõe...; .::l e 40 

m'nntO€, durando HS aulas praticas o tem.po necessario lás <:leanoru-;trações. Os map

pas, cs ·grap•liico>, as projccções, etc . , clevcrão ser utilizado" pelos clocentes em 

stw Ii~ões. 

:..t.\rt. ltS . As c li·nicas ;-;erã.o lc-ccionadas e-m duas conferencias sí'matHlPS c .quatro 

atLlas praticas, f"'omo exemplifiCtl. o arti·go seguinte; as outra-s cUsciplinas ee11 trcs 

prclec~!Õ~ semR.C.üCS c tres aulas pr~ticas, quflndo o assumpto <:ormportar . 

Art. 19. O cs.uelo elas clinicas con•i•titlá .na ob~er,vaçã-o cliari ,l ele doc•ntcs 

ho;pitalizados o~ amlbu!a•nte.'<, transportados para o illl11)hitheatro, ~tanpre que não 

ilou•vcr nis~o inconveniente. T1·ansport.1Clo o cloente ao hemi:c-yclo elo <\.mphitheatw, 

o ,cssist<•nte chamará para junto clelle um ou mais alumnos para famerem todos 

os, exa·mes necessarioR ao diagnostico. O professor ou clocent~ gu1a1•á o <\.lumno 

ne<>se exame, interrog.~nclo-o e eselarecendo-l·hc as duvidas, e temuhnat•á conn uma 

prclccçã.o sobre '' ct~.-o . 

. Art . 20• .. As au.las elos cursos ]JJ'ivaclos orbedeccrão n.o plano q-ue Jrhes traçarem 

o.s :·espccti.vos <loce•ntes, plano qu.e fig·urará nos annuncios e ediÚtes en1 que .~<.\ 

publicarem o:.; progTn nu-n;:tc; da IFacutld·.:tdc. 

~\.rt. 2rl. A frequcncia dos tdu mnos SCI1á atte.,tada pelos pwfC.SI'Orcs, ele ac

('Ôrdo com o art· . 70 ela .Lei O'l··ga-nica. 

Art. 212. Todo aJ·u-mno t erlá o direito de escolher as au•l•1<> elo docente dr• s-ua 

r.onfiaJJça, sendo qur, para a inscripção evn exame. sô .serão V.:.t.lklo.; o.~ attt'StíHl(w; 

elos (Utso.s cu·.io programona ha.ia sido approvaclo p-elü Congreg-ação . 

.. A.l't . 213. .\s ta:xat.: !Jltg"as pelos lllUrmmos para a fre.qu.c.ncin aos CLN't-iOS RC'l'àO 

<'ntrcguc.< PE\Io the;ourc;ro aos respectJ.vos clo cc' nt<·s. feito o clc.-;conto ele 10, •Jo para 

(,::; ".-lr.spczas gera·es ela IFaculàa<lc . 

. ·\!·L 2·-1 . r~cnhum p.ro[C<Ssor, ou livre docente, que loccionar no rec into d:t 

Facu!da<<c, ou noR seus institutos, poderá rrce<ber directarmente elo.,; alu.mnos as 

t<1xas à~ frcquenc ia d e SN\S cursos. 

~"' rt . 2·5. A frequencia dos professores e1·á verificada pela sua as.~ignatur:1 

I'!<L raãerneta do ponto, lançada ao in iciar a lição. 

DOS EXAMES, SUA O.RnE<l\I g PIU"CElDElNCIA 

Art . 26. As m a teri<1s da 1" série constituem o assu.mpto elo exame pre:imi

nar; a·~ da 2a c ,3n sér ies, o d·o cxan1e basi-co; a.s ela 4_u, 5u· e G•a séri-es, cmn a e.; _ 

coll1<t por ]Jdrte do exam inando ele duas clinicas especiaes sóuncnte, o do exame 

f,nal. 

Art . 2-7 . Meclimllc a prova de frequencia estrube.leci.cJa na lei e o certifi.::aclo 
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do pagamento da taxa d \ cxan1c, o alumno se podc J~á in scl'ever pa r~t as prova. 

<-O-'l'c.>pondentes á secção es·colnr, cu jos estudo til•~r concluído . 

.Art. 2;8 . IÜ.< exao1CS preliminar c ba ·ico serão feitos por 111 atcria, penLnte 

C<lmJnissões de tres aTI C!11bros OJ"gtlnizadas PPla Congregação, tendo en1 vista a nn

tlll'eza da disciplina. 

Pura~~rapho L' ni co . O alwmno, julgado por anateria, só tlodct,á rcp<:'t ir o exarnc 

rla materia ou. das n1:1terias, c.m que fôr in'ha'bilitado, após o dP ~ U·rso de um anno 

escolar . 

Art. 12.9. De um modo geral, as pnwas oraes ·não exced~rão rlc :lo minuto,, 

<'tn cada caOeira, e srl'íio sc!nprc publicas. 

_,\rt. 3·(}. Os .JivrcH docentes, que não fiz •rem parle dns III CSas rxaun inadora«. 

tc,·ão o direito de acompanhar os exames das materias de ,;cus cu rsos. 

Art. 31. ':l.'odas as recla;mações c· du•vidas relativas sos exames, levantadas, 

tanto por parte do• exnminadores como por parte do.s exruminandoo, deverão Jogc 

st·r <li r!.gidas, por escripto, ao dircctor, para q.ue este prov idencie. 

Art. 32. ')<os exames ns nota.s serão: 

a) rep rovado ; 

b) a·pprovado; 

c) approvado plenamente; 

c/) approvado com distincção. 

c~ 1·t. 3<3. 'Terminados os exames seeá la nada uma <lCta, de que consta rão 

os nomes por exten•o dos E'Xl>lmin·ados e a' notas obtidas. 

~ J.\ T'ROVA. DE SCli~NCfAS PHYSJCO - CHfMIIC.AS 1;; NA'l'UHAES OU EXAMI~ PREt.LJ\'[)NA11 

Axt . 3•J . . A pt'O'va de sciencias t)h)•si~o-chioni cas c ·nat.urars, çono;titu.ida pc:os 

cxamL"S das mo terias do res1Jectivo curso, Qlbedeccrá ao :-:cguinte plano: prova prn

t'co· oral de !"Ciencias physico-chimicas e na turars, a qu~·ll C(}nsistirá na execu çãJ 

de ll!Jna preparação ou experiencia, seg·uhla da argu•ição, a f:té 1neiu J1ora, sobre o 

objecto d.ella e tambem so<bre tres ponlos, no maximo, 'orteados ele um,! Jista ela

iJorad!l lH\ occtlt'\ião. 

DA PROVA MEDICA BASlCA 

•Art. 35. O exame hasico constat'it de uma peova pratico-oral das materia; 

da .,ecção, a qual CO!lsistirá •na execução de u an a pre!Xlração ou cxperiencia se

g uida elo arguição, até nneia hora, sobre o ol:)jecto della e tam.bem sobre tres pon

tos, no maximo, sorteados de uma lista ela'borada na occasião. 

DA PROVA F!~Al. DO CURSO 1\fEDICQ 

Art . 36 . O Pxamc Cinal do curso med ico consLná d e provas de coniuncto. 

pra lico-oraes, sobre todas as m a terias das tres ultimas séries . Consisti!iá elle na 
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exccnçã.o de uma exper ien cia ou pr·cparaçào, :-;pog;u ida clC" arguição: no diagnostiL-o 

c na in·Gi•cação do tratamento rle um ou mais casos de clinjca m edica e de cl ínica 

cit•nrgic:a; na arg.uição oral so1bre -t r es pontos s<H'I(;eados <l.e Ulllla Jista: clruborada no 

momento, quando nã·o fõt· e.ss0ncial a prova pratica . /Para complemento cl :1s pro

vas de clinica·, o can<lidato apresentará uma ob5ervação por clle feita c red igida 

~<Jbt'c ceso antcriot·mcnte indicodo pelo professo r ou p0lo ossistentc . 

.!)0 · EXA11'[J~ D0 MF>DJC'OS EXTRANGEtROS 

A.rt. J7·. Os med icas extrangei ros (]'Ue quizer cm o•btcr o ·ccrtif icacl o de scirn

c1d~ •:nediaco-cirurgj.cns deverão apre~cntar á Directoria da 'Facu·lclacle: a) o .seu tJ· 

tu lo ou <li.pJoma; b ) o recibo da ta·xa especiAl de exMnr. 

Art. 3'8. O,; medicas extrangci t'Os •tet·ão de subm.e])ter- se ao.s exa.ncs exigidos 

para .tod·o o -curso de sci encias me-cli cas e ciru rg icas das FacUJld·ade-' nacionarr;, co;en 

do .,l!spc-nsados a penas C<ll 'Prova vre:iminar. 

cl\rt. '39. Ean n cn·h um desses exames serão a·dmittidos intet•pretcs e será i~ual

.. nPnte vedruclo aos examinadores e aos exanninandos usar de outrn lingua que não 

a portu.,uwa. 

l.)0S PREMIOS EM GERAL 

"' rt. •4 0. ,A·;,ém elos premies q·ue J)O.S<'lum se r ins t i tuiclos pelas congr()ga çõ e.s cla,s 

Facu.ldad.es medicas, a Congt·egw;ão da IF<ICUidadc ele !'Me d icina do 'Rio de Janeiro 

crnferir·á no clia 1.5 de 'Novemtbro <le cada ann•o, em a&são sole n~n e. (}S Pl'<'lni(}s 

07!-nm·ing e A lva,·e'Jtga, S~eg.undo as in • ..;·trucçõe:; dos in. tituidores, ~enclo o ,prim ei ro 

·lcst ina.clo •no alcon no que ma is s<e .cli&tin.g·u ir no ·estudo cl•as s.ci{?lncitls nn.tur;_1f\S C' o 

;;;eg uncl-o a•o <ll'umno qu~ m ais ·se <l·i stinguir e1n matet~ia •m e'd1Lca e thel'~peuti ca. 

no rURSO 111~ PHAIHIACL\ 

v, 11Htl ri·' uln - Jl a l f>1'ia.ç qiiP contpõc•m n cnn::o - 1Exnn1(','i - Irabi1irfctç<in 

d, prnji.'isi· •'Hrt.('N cx t 1'(111_(]e irros 

Art . 41. 0 candid.ato !3. matricula no c urso de p•harmacia dc,·el'á pJ·eencher 

tlS fOl'tn auid ades exigidas nos arts. 3°, 4° C 5ó deste l'Cgu:amento · 

Art. 4.2 . As ma•terias constantes do curso de phM'llllJ3cia são as seguintes: 

J. lPil'Y•i'iica ; 

U. Hy.gien e ; 

lJI. :.VIicrobiologia : 

JV. Histeria natural; 

V. Chhni.ca n1i nera·I e orga niett; 

VI. Oh i mica an<~~lytica; 

VJI, Chimica industria l ; 
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Vlll. Toxicnl()~ia ü Jr.!dslação n"la U \'a ·{L nJ ~llc ria; 

JX. rPJutrol~tcologia; 

X. IB roma.tologia (alterações c fa:sHioições de m ed icamentos c ruJ'oncntosJ . 

Art. 413 . O estudo com•plPto das maJt<'rias necessarias ao curso d e pha rnm{: ia 

se1~á -feito etn t ·r·.s anno:' l!ScohLr~ ou seis pet~ioclos lectivos, distrihtli1los dH S (~ 

guinte lfórma: 

l ' rimeim série 

1Ph·~'1Sica; 

OhJD1lica mineral c organiea; 

dli?Norio ~n atura l n1r-dio.1 . 

Clli m tca a.na·Jy.tktl ; 

Bromatol.ogia; 

Scgunrl a sé rie 

J 'llann.acolzygia (p-rimeira .parte) ; 

.FI.ygi en e . 

li>h..trmaco log ia (2" pa.rte) ; 

~\1icrobiologia ; 

Chimica indu.~rial; 

'.ruxicologia . 

. \ rt . 14.4. ~.A.s .t.na tl't'ias dtt 111 série constituo.m o assumpto do ~xan1e lbasico; 

tl~ (lato; 2:t e 3:• série:-, o elo .cxarne final. 

_-\ l't . 4,;;_ O cancl'idato ao estudo de pha1·ma,cia qu.c •tiver sido approvado no 

exau •c ·de adm issão, i ni-CiaJ'á o ~eu <>-<tudo ·pelas materias q~te compõem a 1" série, 

f r·c-quen t<,l ndo as r cRp.ectivns aa ulas. 

,.\_1'[. 46 . .:\'•o f im Llo ~· período lectivo do curso d<! ph a rma,cia, o alum;no po

ck J<á opr<>star a prova ~)harm-wceu1 i ca ba~ca, .pratico-oral, sobre as .m.a terias que 

CC<l <PÕNn a -1" série do cu rso . 
Al't. -17 . :::iómen te d epois de ter pre.stttdo c.>,; a prova e ne'!la- ter sido appro

\'ado, comeÇ<tl'á o a1uotm o a f r eqttentar as au~as das materias que co.-npõem a 2• 

'<'Cção do curso phamhtceutico . 

Art. 48. No f im do ultimu perio,lo teotivo ele f re,quencia d o curso de rphar

Dlllcia, n altunno pode1·á re'querer á clirec,oria sua inscripção <para 0 exume final, 
apresentando: 

u) o certi,ficado de •WPr<•vação na pr<>va pharrnaceutica bas•ica ; 

iJ) a C<Hlcrneta c1e freq:uenci<l '''-" aUJ!tts das differentes cliscLplinas do curso 
pliarmaccutico fina l; 

c) <; recibo da taxa de e:xa.me :fina l. 

Art. 49. O .alumno, approvado no exame final , recebc1>á certifi<cc,do do curso 
de pharmacia . 

.A1•t . 50. ·De um modo geral os exames do ourso de pha·rmacia dbedecerão ás 
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HOt'mas }Jrt-·:: c itu~Ll a"i por eGtc reguln~n~nto para ~ exa~m es do curso de sc icncia.:.; 

lllH'dicn.c: c cirurgica.s. 

u\rt . 151. O Ph•ll'nHtoc<'utico cxtr,1ngcit·o que d·CS jar obter o certilficado do curso 

el e p'uumacia no iBl"asr! será surbmcttido aos exame-· das disciplinas con..tantes do 

curso ú'harmaceutko da, l<'aculdad-ea •bra il ciras . 

. l. 1Para ser a!d.mittido a · ,;<('s exames, o candidato a,prese'rl-tará, coro o seu 

requerimento: 

a) o seu dit)loma de t}hannaceutico. pelo instituto e-xt rangeiro; 

b) o recibo ela taxa <los exaro s. 

§ H. 10 phanmaccutico ''"'t•·angeil"O que tiver sido rup"J)rovado em todos os exa

mes. :·cct'bcrá, lá vista do recibo cl :t re·-pcctiva t<lxa, o cc,rti:fioodo do cur.so de pilar

macia 1)f!a ;Facu; daclc •brasi>lcira. 

1_.:\rt. 5'2. lNo c.x(l me d-e pharonaJceu ticos extrltlngeiros seguir -.se-~hão as folm ·a

Jir1adcs ;; ~erão ·obscl'\'ados o <l•emais preceitos estrutuiclos ,p.ara o d •os meclicos ex

t•·aHgciros. 

Art. •5.3. 10 .curso tl c p•harmacia só dispol'â. .de cadeira priva-tivas quando as 

eli&cipl inas não ror m prof<'<>sadns no curso •medico. 

§ I. s ulumnos cl~ •Ph,lrmacio frcq·uentarã,o con1u.ncta11ncnote, com os do curso 

• rne.Cico, a~ aulas dn-; matcria~ ccunmu.ns aos dQUS cursos, ,q'llando os ,Pl'Og'J.·amrmas 

~C CO I"l"Cc'POndcrcm. 

§ n. ~\. chi.mi.ca anal)'tica c a chimi~a inelus•tria•l fioorão sob a regencia de 

um professor ,extt·ao t·dina t· io ]Jrivntivo dJo curso de Jlharmacia. - A bromatodo

gl,, set•á 1eccionada pelo professor cxtra·ordin.ario effectivo de •h~·g i ene . 

00 CURSO DE ODONTOLOGIA 

M•th·icHlrt _ J!a•tcrios qne CO?"l"JJÕem 0 au?·so - Exwnes - Dos pJ·ojissio?tcLes 

cxt,·a.?~gei.?·os 

Art. 54. O candidato •á .matricula no cur.;;o c1Je oelon.tologia d.evená ,preencher 

aiS :fot~nal ieldDCS ~xigida..o no€ art . 13°, 4o e 51o deste regulam en to. 

-\rt. 5•5 . .-\s ma terias consta-nte-s do cui·so d e •odon tologia ~ ão as seguintes: 

An~tbomia drscriptiva (em particular ela. ca•bcça) ; 

•. \na to.m ia n1 im'osco~pica ; 

IPhy;;iologta, pa·t·ho!()gia. geral c anatomia pathologica den tarla- ; 

Curso ele .technica od·ontol~gicn (exercicios no manequ im) ; 

Clinica oelontologica; 

Thtrapeut ica ·d<lntaria; 

:P rothcs-c dcn ta ria ; 

Hygic'ne g0m'l (em particular ela bocca). 
Art. 5•6. 1Q c.t1.1 do cotnJplcto das .materk1s, que com•põem o curso de odonto

logia, <l evcná Mr feito, ·no minimo, em dous anno5 escolares ou que tro JJeriodQS 

lc-ctlvos. sendo nell.:! obsc twada a segu inrte se-riação: 
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Ariatbinia descriptiva (erH particular da •cabeça), um .período iectivo; 

An·:léomia mi c1·oscopica (em 'Particular da .ca.bcça), UQ1l 'período lectivo; 

Physiolog-ia, utn l)eriod·o lectivo; 

1Patho!ogia geral e anatomia ~)abho1ogica, .um período lectivo. 

Scgnncia sér·ic 

.CJini·ca od1ontologi.ca, dous pel'iodos lectivoo; 

'r.echnica odontologica, idem ; 

'l'h•era.peu·tica d entaria, idem; 
Protl1csc dcn tar1a, iden1; 

(f:lygiene g eraJ (etn '})articular da ·bocca, idem . 

. Art. 57. As materins da ·1" sér ie constitucrm ·O exame basico e as da 2" o 

'exatTi e ·final. 

Art. .5·8·. ~os •exame . .::;. do curso •odontologico se.rão se.guiclas as nonnas g.eraes 
,p·:·~~·cri·ptas .por es·te regulamento para os exames do .curso medico . 

Art. '59. O .alumno approvado no exame final receoor'á, depois de paga a 

_r<.>w.ec_•tiva tax.a, ·o certificado do curso de odontologia. 

Art. 6·0. Os ,med.icos que quizerem receber •O certificado do .cu rso de odon 

tologia d-everão ,frequentar as aulas das materias <'lo curso fin a;!, ou 12.• 6<êrie, e 
J>nstar o respectivo .e..xal!l1e. 

_•\rt . .61. Os dentistas extmngeiros, que qui-zcrem obter 0 certi'ficaclJo dc.;,tc 

curso no Brasil, dtwel'ào submetter-sc aos ex•armes das duas séries. 

I. 1Para serem admi·ttidos nesses exames deverão apre<>entar, com seu re

querimento, o diplom-a da 'Faculdade extrangeira e o recibo da ·tax<ot relativa ao 
ex arne. 

§ II. ~<\ppt·ovado, receberá <o :certiJ'icado do curso de odon<tologia ,pelas !Facul

rlades unedicas ·brasüeiras. 

Art. 6~· . As auJas de anatomia descri,pt1va·, anatomia mrct'oscopi.ca, physio
Jog-iu., . anatomia p,1bbo•logica e .pa<tbologia g eral consti•tuirão cursos completnen

tares a ca!'go dos profess-ores extraordinarios effcctlvos. 

DO CURSO n:m OBSTETRICIA 
--, 

Matri<JUia ~ Exa•mes - Pr·ofi.~sionaes extnr,?~getros 

Art. 63. Os ca-ncliiLit•tos á matt·icUla no curso de obstetricia d everão preencher 

as ftlrma.lidadeG cs~a tu idas n os arts. ao, 4° e 5-0 , juntando a mais e. sua certidão 

- ' ll c i-dade; de moela a provarem que 'têm . 2<1 anrl·os no rninimo, qua.nclo forem do 

r5C'XI. c!:eminittO. 

Art. 6'4. às ma ter}as do curso ele obs<tetricia são as seguintes: 
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J. A1nn·ton; ia descriptivn e 1topo·grap:h ica · ela .bacl!t; 

.li. .Amatoruia, phy~iologia c part:11ol·ogia dos orgãos gcnito-urinarios dn mu-

lhct· ; 

,HI. tOlinica obstetrica (cctn e:'<erci~ios prêvioo no manequim) ; 

l V. !Pratica do par.to natun1.! e das pequenas opcraçõc.s obstctrl.cas; 

V. [Hygiene .geral iMantl! e antisepsia. 

lf'ara.grap h.o unico. 0.;, cursos doa s rn ruterias enumeradas neste artigo de I a Iil 

( inclil.;ive) serão frequen tado-s .pruos alullll'nos nos dous !lrimciro.s .pcriodos lemlvÕs, 

constituindo a 1" série, sendo os demais frequentados em .dous outros e ultim()S 
pcriodos 3ectivos, con&tituindo a 2• série. 

~\.l't. 6•5. T endo frequentado tod•os os >Cursos ·durante os .prazos minimos de 

cada um, r e&pccti vamen te consignados no artigo prccede n te, podená o a1umno ins

crever-se no e:x.ame final de Óbstetricia, ex;a.me que será •pra·tioo-oral e versaná so

l.Jt·e toda€ as rna•terias do cur5o. 

§ !. O julgamento ê por anateria. 

§ UI. A,pprova.cto no exame final, o al-umno rcce'berá o certtf!cado do curso 

1e obstctdcia. 

Al't. 66·. lAs normas dos ex!WTics sã'() as mesmas que as estatbelecidas neste 

regulan1enrto pa.ra os do curso medico. 

"~ rt. 617. O .parteir'() ou !parteira extrangeira, que pretender o certificado no 

·Brasil, serlá su.bmettido aos exame.> dns a:n.a te rias do curso de obstetricia, ;reque

rendo, .para· isso, sua inscripção, juntando ao roqucr1mento, al€.u d-o diploma ex

trangelro , o recibo da taxa doe exan1e. 

ll?aragnapho unico. Apipt'ovaclo nesse e.xame, -receberá o cert1ficado do curso 

de t·b&tetrtcia pela; Faculdades brasileiras. 

"'\ rt. 6 . lOs a3umnos do curso de dbstetricia freq uentarão conj·unctamente com 

w do c urso medico /iS aulas das materõas comtnu.ns .aos dous cursos. 

raragrapho uni co. •Quando não fôr ;possivel conseguir a .frequen.cia mL'<'ta de 

que tra•ta o artigo a.cima, oas aulas deste cu rso 'ficarão a car,g.o dos prOifessores 

cxtt·aonHnarios . cffectivos. 

DOS AUXILIARES D'E ENSINO 

.Al't. 69. Cada uma das cadeiras de clinicas geraes te11á dous assistentes e 

as cl•)me.is oad.eira..~, eot11•prehendidas as d e clintcas especiaes, terão um assistente 

ou ·um .preparador·, excepto as de anatomia des·criptiva e ana,bomia m edico->eirur

gica, cpera~ões c app'arei'hos, que t erão dous preparadores, todos remunenados, pelo 

Governo, e quan•tos vol·untariamen,te queira.m servir. 

tPa rá,grapho unico. Os a&sistentes e .preparadores ,permanecerão eDl seus ca.r

gos c-mqu.an'l:o mereceretn a con•fi·ança do professor titular. da ca.deira, esteja este 

o c•. nã,o em exercicio. 
àrt. '7'Ü· . LEm cada LCitdeira de c!inica thaverá, pelo m enos, um a:lu.mno •interrto 

ou .praticante effoctivo remunerado e numero !1lirnltad.o de pratica•ntes gmtuito'. 

ao arbitrio do respectivo professor. 
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§ •I. lOs internos ou praticantes cflfectivos da - clinicas, que res•idLrem no hos

pHal, só terão dirPito lá resiclencia e alimen•tação; >OS demais, •que não residirem 

no •llO~>pital, terão o . ubsid io mens.ll de 1•5•0$000. 

§ JI. As nomeaçõc.;; dos i·nterno?· cffectivos competem ao director [Jor propor ta 

<lo :·,'spe-ctivo professo:·. 

§ J'JI. ~en:hum a•lunwo poderá exercer o Ju.gar d e interno OLL praticante cffe

cr ivo ou vo·luntario. por mais de dous •:l·nno3 nn: 1nesuna clinioo.. 

,Apt. 7il. ~cnhun1 a~si ·ten t<", efifectivo ou \'Oi untaria, :cruc não seja ao me:-tno 

tempo •lil'!'c doct·nte, p•Jdet>á dtt r curso;; no .recinto <la Faouldadc, a não sct· em 

suJJ~Stituiçã·o elo prof€•-iSOr , sob cu.j as tor<lcns sirva. 

Art. 712 . 1A(}3 <pt·eparadores in·cumlbc: 

a) .compare.cer d·iari.a•mcnte ao laboraoto.ri(} antes da hora das aulas, afim de 

di:Dôr, segundo as dctcrminaoõé do profe,sor, tudo ;quanto 1fõ r .necessario para 

as deunon trnç:ões e exercícios pra•tico.s; 

b ) asshtir ás au las theoricas e p.1·a•ticas, roJ'Iizando as d<~monstmçõe,s eXJPe

rimentaes inJicadas pelo professor; 

c) exerCitar os alumnos no manejo dos a,ppnrelhos c instrumento::, .guiai -os nos 

exe~·cicJos pra ticos, se-gundo as in<>trlllcções do •prcxfC~SoSor, e ;fis0fr!iz01r os tralbaa'hos 

f.J.u~ os alunnnos lloUI' e.rem de executar no re>pectivo lruboratorio; 

cl) .fiscaliza!' a conservação dos apparelh05 e in«trumenrt:os; 

r') mandar fazer pelos conservadores, e.m liv ro rubricado ijJelo direct:or, a r e

laçã·o 'Clo:s oblject03 pN<t!';nccntes ao laboratorio, i·nserLr os pcdLdos d e novos e a 

d:~tR tm que e;tes entrnram . 

Art. '73>. léa11 d.os deveres .communs aoo preparadores, pct'01:ence aos .c1as ca-

dtiras àc anatomia .descri.ptiva c ao da de anatomia m cdico-cirurgica com opera

ç:õ~s e apparclhl)s: 

<J) executar a;; preparações anat(}J.nicas !pa·J'a a s demonstrações nos CLIJ';os c 

dirigi r os exe1·cicios du d i€secção feito;; pelos aJu,mnos; 

b) :Prrm<uar pecas dignas de se rem conservadas no museu ana,tomi.co; 

c) :prat'l.ca·r a lnljecção consocrvlLdOt'a dos cadavercs destinad\)s aos rt:rd ,ba.l.h~~ 
j:J!'.! tiCOS das l'C.Sij)CCtiVaS Cadei.raS. 

Art. 'i'4. O JJteparad·<l!' .do la·borato1·iJo de ornrutom1a path<>logica é obrigado 

a pratic.xr as necropsias d<>s cadaveres ,pertencentes ás cl inicas da IFaculdad.e, S'Ob 

à direcçãJo do ;profe~sor da cadeina de anatmnia e <hi.sto1ogia l])atholog1cas, re.gis·

tmndo ecn livro elc'])ecia·l as le-sões dos orgãos e remeMen<lo de tu.do c&p.ia a ut'hentica 

n-os proft>ssores d·e clinica, em cujo serviço se houver (lado 9 obito. 

lArt. 71õ. •Cabe ao .prepa.ra.dor de mi crobiol<>gia praJtie.a~· os exames technicos 

requisitn'd oo pelos professores de clhli.ca ou de micr dbiolo•gia e e n-viar~1h es o t'ela

tr •·i o d•o rt'>Sultado desse, exames. O relatorio sená ·l'•Ubricado .pelo professor ela cn 

<leira, que lhe ,gd.dita riá., se quizer, elg>uns csclarecianentos. 

Art. 76. lAos as i.'lten~es de clinica incumbe: 

u;) ccm,pai'ecer nas en ferma1ias an.tes da hora das aula , !llfim de to.mar co

n.hccim<:nto ele quil1·qu.er oc.0u1·rencia sobrevinct,, no ;;erviço e comm·unical-a ao pro

~ssor; 
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b) dividir o.s leitos da.s enfermarias entre os aüunnos, aos .quaes adestrarão 

no o=xame d·os doen•tcs na conveniente rcJacção das observações clinicas; 

c) rcgbtrat·, ·c m auxilio dos .intemos, em livro d,, enfermaria, as observações 

do.s casos que ho u verem sen•ido pant o cn. ino clinico: 

rl) assistir âs vis~tas e lições do profcssot·, prescrevendo, na ause>ncia delle, a 

mcdicaçiúo adequada; 

o) 1a~er com que as presc.ripções dos profiessores seja411 cuonpridoas ,pelos in

terno;;, qu~ esc reverão o rcceituariQ e bcnnarão nota das cu.rvas •bhermomeftr~cas e 

esphy·gmographica,s c de> mais que interessar •li hi storia cl inica elo doentes: 

/) aJjudar as ape.r.açõoo cintrgicas, podendo, na ausenoia do p·rcfe.'>Sor, !Prati

car as c·1)erações de Utlgencia, ou. por deliberação delle, as que 'O nàlo •forem: 

g) fazer oa cut·a,Uvo c applicar os a.pparel'hos indi·cados pelo :pr<Yfeesor: 

h) organizar com a;; interno.3 a esftatistica do erviÇo c'inico <Ia cadeira, com 

" opeclal .menção dos m othodo3 c a·gcntes <therapeuticos eomp regados; 

i) comparecer â tarde nas · enfenmarias, ac0<11P·l·nhados dOt; internos, a;fi m de 

•:observar se a prescri1)ÇÕe.' m ed icas · e cumpri tmm e pre.star cuidud•os aos doentes 

cn tmdos depois el a visita. 

Art. 77. Aos Internos de c línica incumlbe: 

a.) comparec r nas enfermarias antes da chegada elo •JHOfe .. sor e oum;Hit' tts 

detcrmi•naçõe.s des te c do .aS€·istente: 

b) <vi&itar â tar'de as €n.fcnmaria;, desempenhando as ord ns que houverem re

cebido na visita da manhã: 

c) faz er a vigíl ia aos operados, acudindo oa qua!.qüer lo·ora da noi•tc ás oc. 

cnrrcncias supcrvenientP.s . 

Ant. 78. Como a·uxi!iar do serviço da m a.t€rnidacle. •ha.,·erá uma p~rteit·a, no

n;cada medioa n,te proposta do profe;;sor. 

!Parálgrapho u.nico. A' 1)artcira cumpre executar 03 serviços profisslonaes que 

lhv ·fot'Nn detct•mlnttclog pelo professo.r e pe:os assistentes de clin ioa obstetrica. 

DO Pr.OVlM EJNTO DOS CARGOS DOCENTES 

.\rt. 79 . ·.-\. vaga de ,professor ord.inari0 :>erá prcenobicla com a nomeoçiúo elo 

,proft•ssor cx~t raordinario e.ffec.tivo da. me~Jna discipli na, c, na ·falrta deste, por •urn 

p:·ufes.;or· ordinario ou cxtraord inar'o ou por um livre doct>nte, indicado na fMm1 

dtt !c i . 
... \rt. O. Para o !u1gar de lH'Ofl•:;::;or extraordinario effE.ctivo, a Congregação 

em·ia r& ao Governo ·unH lista de tre, nom es, 1)al'cl a escolhn de um. 

n.>aragrapho ·Llnico . Só poderão concürrcr á va·ga. d e profc~or ext1·aordi nariu 

o; livre;< docentes, os l})rofes.s·orcs cx<trao rdina rios que pretendam tra,ns fcrcncüt · e 

os HS.;;i~tc n le. e JHCJ>:nadores que sejaau trumtbem 1ivres docentes. 

Art. 81. Será aberta por €10 dias uma. inscr i.pção pa1·a o prce-nchL'11cnio elo 

Ju.gat· •Vago . Os candiilatos, ~om r equerimento lâ Congregaçã-o, apresentar~o as 

vt•ras, us documento~; c ·3 Jis.ta dos serviços que rccommendan·cm. 
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.\ rt. >812. C'\. ,congregação, depois <I c ouvir a leitura <lo rela.torio clabo.radQ por 

unut conunissão de tres une:nfb1·o.s, eleita para •VC r·ificar 0 ·valor sreient i ~ico, lJecla

.g.,gico t moral <lo <!anJ icJ..vto, •PI'ocedcrá â votação ele CJU C otratu o a.rt. •36 e seu 
rpara.grap·ho unico da Lei Org<lnica. 

DA INS'I'RUCQÃO MIUTAR 

1Art. 3 . Continuam em vigor os in••'trucçõE.IS cx·peelidas pelo 'Mi'n is•tc rio do 

Irtcrior para execução do d is.pooto no art. 1710 do rcgu,:amenrt:o nnncxo ao decre to 

n. 6 . ~~7, ele 8 el e Y.!aio el e l-90t&. 

DISP~SIÇÕES GE IMES 

Art. 8t4. Os elirec tores cll!ls iFacuJdades de :Mediciua poderão, com o assenoti 

m~·ntL ão IPresiclent~ do Conselho S'l.lperior do 'Ensino, conof: ratar proofissionaes ex

of:rangeiros para a r-egcncia. .te.mpore. ria el-e ca deiras ou ele Cu.t'IS•os, 'bem CO'lllo para 

a chefia e direcção ele laboratorioo . O Governo deverá ser scienti'fioadQ elos ·tenmos 

e das .condiç,ões eles~ contratos, para os · nccessarios fins. 

~<l.rt. 185. lOs Ju ga1-es d~ professores exot i·aordinarios não são el e p reenchimento 

J'or~ado. Quando algum <lelles va.gar por moi'te, ou IPOr accesso do seu titul.ar fi 

r·acleira respectiva., JJod crá a CongrC,g'açã.o, por inte.nned io do Conselho Superior , 

pro.pôr ao Governo a su.ppressã.o do lu•gar. 

IPara.grao~ho unico. Ao iprofessor extraordirua~·io, a·lém ela regencia doo cursos 

comp lementares, incu·mbe leooionar a IJ.)ar.te do .prograanma q·ue lhe fôr indi·cada 

p~ic l'~peot,ivo ,pro-fessor ordi·nario ou ,por .es•te reg>ulamento . 

Art. 86. As ta:>êas oihri.ga.torias dlas !Faculdades de Medicina serão lançadá • 

p ela Congt~ação d e a.ccó rdQ com o paragra.pho unico do art. 1'315 da L ei Gr 

ganica. 
!Art. 87 . Ao prQifessor <l a cadeira <le m edioina. leiga•! e toxicologia, ~ testa <lc 

pec,uenus tunmas de a1umnos, é ,facuLtado proccd~r tna po.!icia., no necroterio. ou {)nde 

lhe fô r desi-gn.aclo pela auto!' i-dade, a exame· aned'co-!egaes, ·cum:pr inclo- lhe nestes 

c:1sos Gl'ganiz.ar os relatarias a r peito. 

L"r.t. 8•8 . Em bom con, icl crado dcpen<lencifl. da cade ira de operações, o la.bo

ra•tor io de odontologia €:6-tará a cargo do profi ' sionoJ contratado() e do preparador. 

Art. 89. L"\. •fi.:1nça do thesoureiro set~ arbitrada pe:a .Con,grogação en tre cinco 

e 1 O contos ele I"éis. 

DISPOSIÇÕNS TRANSITORIAS 

Art. 90. A .cadeira ele clin ica 1p ropecleu•tica [ica transfornnoda em cadeira c1e 

cõinica .medica; a cadeira t hcorica ele ob.stetricia , em cadeir.a de clínica gynecolo

gica; e 0 cadei ra de c li.nka clbstctrioa e ·g,V'necologica, eon. ca•ue ira ele cli nJ.ca o·bste-

ttiC•,l· . 

.. \:t. !) l. X os. cur:-;'J': mclh;os ~erãu crca las u~ma cadeira de clínica ci r•trgica 



e outra àe oto-rhino-laryngologlca; e dividida 11' actual de clinlca pediatrica em uma 

de •olin!c,t ped iatrlca m edica c hy.gicne infa•ntil c outra el e cli nica pcclia•trica ci rur

gic~' cem ot•thopNliu. 

IPa~·::gra.}Jho unlco. ~'O· curso~ d e phan11a.cia co: e J"á. creada uana cadeira c.lc 

ch imica analytica c chimica indu. trktl, que será rugicu por profcseor cxt raordi. 

na rio cffectiYO. 

Art. 92. •Ficam supprimidns as ca lciras ele .pathologia interna c externa; a 

cacleiru de opet~tçõc.~ e a•pparclhos scná r eunida oá d e anatomia anedico-cirurgi.ca , ca

il<•nclo :t regcncia dt!l!a ao actual cathedrart:ico mais antigo. Os prO'fe'S6ores ex.tra . 

ordinarios d e clinica medica e dll c!inlca ciru.rgi<!a fla rão, respcc~ivamente, o;; 

cursos de pa•tho!ogla interna e de pathologia externo , durante dous .períodos le

ctivos. 

oraragrapho unico. Emquanto os aotuaes oathcdraticos de pa.thologia in•te.rnà' e 
d~ path<:·logia externo. não for m aproveitados para preenchimento de vagas c1ue 

occorrerem nas cadeiras de olin ica mN'licu e de clinica cirurgica, Jecciona rão, como 

a tê ng.ora, ar:; disclrplinas t•efcriõatS. 

Art. 93. Ficam re.stabelec idas as cadeiras de p!lysica medica e pathoiogia 

g,,ral, :;upprimidas pelo regu lamento appro,·aclo pelo dec reto n . 3. 90<2, de J.2 de 

Ja!ti'it·o de 1.901 . 

• raragrnt>ho un ico . 'O ens ino dHS cadeiras technicas dos cut·,;o.; de odontologia 

(: ob-<tetrida poderá cr ministrHdo por prof'ssiona c· contratado · . 

o.\rt. 94. Haverá tantos oprorcs ores extraordinario5 effoctivo.; quantos lforem 

os l.H'Ofessores ordinario. , excepto quanto ás clinicas medica e cirurgictt que, <lPC-

7.0 r ele serem regida · ,por ·tres profcssorc.s ordinarios cacla uana, te rão pespeat iva

tl it'nte u1n p rafe:. ~OI' cxtraorcl inarjo eflfeoti\·o . 

. \rt. 95 . O actuacs Jcn.tcs cathed raticos J•ts ·c:Inicns cspcciac.s os que fo-

!.'L'nl !l<:<neaclo.:: , de accôrdo com o at't. 137 da . Lei Orga.nica, para a clin ica oto

rhino-Iaryngologica, rege rão, na C(th1•1ict1dc de p.rofe:..:sor.es ordinarios, a re-spccti

\::t ::: cadeira , as quaM .pa~;sarão su.occss ive..mentc, na con[ornl.idadc deste regula

dtl enlo, a ser hlccinnaJas por professare- CX'tr>:torclinü r io.s eDfectivos. 

Art. 96·. An actua l profc or de •h isto ria natura·! mMi<:a ~t-á lfacultado 

tmnsfcrir-se para a cad'eira de phy ico. m edicJ, rc.stabelecida Por este regula

men to. 

1.\rt. 97. Os actut1es sulb;;tituoo J)UF&arão a professo res extraordinarios do 

uma elas cadeiras qtre compõem as &uas s ecções, ficando-lhes garan·ticlo o accesso 

á vaga de profe•s'Or ordinario que occorrer nas cadeiras que formam eBS<JS se

cções . 
!Art. 19•8. Os alumnos que se matriculnram es te anno nn 1• S'érie .medic.a, phar

maccu-tica, odonto!ogica c obs•retr icn serão d~pensaclos do exame de admissão e 

a ei•I Po; sõmen.te se applicarão, desde já e integralmcntp, a;; dcm1is diRoposições do. 

T.~Pi Organica c deste r~gulau1cn to. 

Art. 99. Revogam-se as dlsposiçõ·cs em c ntrarlo . 

'f:io de Janeiro, 5 de Abril de 19111. - RiVa<lavia ela Cu1tha Co1-rêa, 
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DillCRETO ::\. . 66•2, DE •5 DE .\J3'INL OrE 1911 

APPROVA O HEGULA>IENTO DAS FACULDADES DE DlHEITO 

O IPre.s•ielente d,, Rc~:mbli ca elos IEIStaclos Umdos elo Br>l~il, usando ela au•Lori

zação cone€(] ida pelo art. 3•, n. IJ, da lei n. ·2 .r3r56, d•e 3·1 ele De«elllbro de 19,10, 

re:;olve ap.;>rOV{lr, para as Faculdades de Direito, <> ragu~an1cnto que a este aconu. 

panha, a.ssignado pelo )'fi.nistro de Estado d:t Justiça e regocios Inter ior'es. 

IHio el e Ja·nciro, ·5 de Abril ele 1911, •909 da lnd epcndencia e 2·3• da Repu.blica. 

1-IERMES {R. DA FONSECA. 

Bivadavia ele~ au,~lw Go1'1'éa. 

RrEGU LA:M:ENTO DAJS F,\CULDIADIE' DfE DIR.EQITO, A QUE SE cR'IDF\EíRE 

O D'IDORIIDTO ~. 8·.1;612, D 'E (I'IA. DL•\.!I'.'\. 

DAS FACU!JDAIDES 

Art. 1.• IAs 'Faculdades de Dirci.to serão regidas 'P€14 Lei Or.ganica <1o En

sir•u c por este regulamento e designados ·pelo nom e ela cidad€ em que tiverem a 

sua séde. 

DAS MATRICULAS 

:A.rt. :2 . • Para ma•tricula r-S'O, o cancliduto aprc entará. os seguintes documentos: 

n) certidão de idad·e, provando ter no min-limo 16 annos; 

b) at:te;,tado d e idoneidade moral; 

c) ocertiricado rle •app rovação no exa lll e ele adm1issão; 

cl) recibo da taxa de matriculo. 

A.rt. 3. o O candidato será su.bmettido ao eXJa~ne de admi --ão d•efinido na Lei 

Organica. 

IParaJg rapho u,nico. Para ser sulbmetticlo e o exam e de aclmis ão apresentará, 

com o req·u-erimento ao c1it'ec•tor, o r ec;bo da taxa do res-pectivo exame . 

. \.r t. •4. o Depois de u:natriculad{t, o alumno paganá a taxa qu e lhe pet,mittc as

sisti!' aocS cursos .geracs. 

DO CURSO 

-.\rt. 5. o o ensi no no,~ 'Faculdad€s de \Direito compr c•hendevá as :;"eguin tes dis

cipli nas: 
hiTO<lUcçã_o ÜCl'·:t! elo le~ludo cl(l Dil't•ito <'11 f"ncyclüpCClifl Jul'ill irn; 

I..Ji l'ei'to Pv•bl'co e Cqn•t itu, ~ ion-~J ·l-; 
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Direito lntcmaclon:aJ Publico c IPrlvaclo e Diplama.cia; 

·Direito ~<\.d.-ninistra.th·n; 

IEwnomia Política e Sciencia das 1F·inanças; 

Direito 1Romano; 

.Direito ·Civil; 

!Direito CriJrninal ; 

•Direito Commc1·cial; 

!.Vl~l icina 1Pulblica; 

TIIPcricl do (Processo Oivil e CommercLal; 

IP i·atica <lo !Proce-sso Civil c Commencial; 

Til col'ia c •Pratica do Processo Crillllinal . 

.Art. 6. o Para o effcito da frequencia, o c urso será d ividido em seis a n nos 

csco.ares, com dous períodos lcolivoo cada um ; para o effeito <1:1 coordenação em 

que as J11at rias dcvum ~'f'r e.studadtls, ca11 seis séries, correspondentt(-.s aos seis amnos 

cscolarc·s; e, para o effeito <los exame,;, em tres secções, correspondendo a p ri.meim 

á IPl'O\'t<t pt~c Jiminar, a s<.\gunda á prova basi·ca e a terceira •á prova final. 

Art. 7. o Haverá 1'7 professores ordinarios para o eniH•no das m a ter ias d o 

çurso, div i d i d<l~S JJelas segu.intes cadei ras que cons.ti buirão •as seis s'êrics: 

Primei,·a série 

1." 1n troducção Geral do Estudo do Direito ou Encyclop·e.j ia Juriclica; 

2. a Dir i to Publico e Constitucional. 

Segmula série 

1." Dirci·to lnternucional !Publico e 'Privado c Diplomacia; 

2 . " IDit·cito .·l.<lminisb·ativo; 

3. n IE·conorn ia Política e Sciencia elas [Fin(tnça '. 

Te-rceü·a sé1·ie 

1 . n Di !'Cito Rotnano; 

·2 .• Dir~ito Criminal (1" parte); 

3." 'Direito Civil (direitos de fwmiolia). 

Q?t.artu série 

1." D it"cilo Cr iminal (esàecia~mcnte clJre ito m iiitar e ·r egimen penitencia ri o ) 

~-" 11in·itn Civil (d ireito patr imon ial e <dir~itos reac;:); 

;\," Dircit•> Co-lllouerc!.tl (1" pa 1-tel, 
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1.• Dit'eito .Civil (direito das succes.,;ões) ; 

-2 . • Dil·eito Commcrcinl, CEIPecialm'cnte 'Direito I:Yiari-timo, fallencia e liqu idação 
juJicia I; 

•3. • Me<l!dna Pu.btlica. 

Scxtct sé1·ie 

1." '.r.heoria d·o !Processo Civil e Conl!me.rcial ; 

2. • .Pratica d.o PrOC€6So Oi vil e Commero!al ; 

3 . • Theori a e Pna tica elo 1Processo !Criminal . 

A.rt . -8. o 'Estas cadeiras constituirã-o sete se"çõe.s, com outl•os -tuntos ·profes

sorrs extrao.r<l inarios eMec ti vos, c -desta f6r.ma distr-ibuielas: 

1. • .Secção: En.cyclQpecHa J ·uridica, Direito P ublico e ,Co nsUtucional e Direito 

JntPrn!l'<'ional •P ublico e •Pri\'ado e IDiplcmacia . 

2• Secção: Direito Ad•mini.S<tnativo c EconO'lllia Política e !Scicncia das Fi

nanças. 

3" LSec~ão: Direi-to Romano e •Dit·ei1o Civil . 

•4 • 

•511 

611 

Secção: 

•Secção: 

•S.ecção: 

Direito Criminal. 

Direito Commercia•l. 

Me<licina Pu'blica. 

'Th eoria do fFroce.oso Civil e Cornm ercial, Pratica do Processo Ci

vil c Oomm erciai e Theor ia c IPrntica <lo Processo Orirninal. 

7n Secção : 

c<\ t·t. 9. o tOs professores <lc Direito Civil, ·Criminal e Commercial .aco•nwanha

rão S€1n.Prc a respectiva turma de a l·umnos até fazerem o curs-o com.p·leto das suas 

r.:.att'~·jas. 

Art. 10. Os IJPofcssores extraordir.orios cffootivos da 1•, 2• e 7• secções, altê-m 

de out ros cur os comp!erncntares, designados pe!.a Contgregação ou p'elo pr<Yfcssor 

ordin,uio, •farão sempre cursos complementar€s, r pec tiva.mcnte, de Direito rn.te.r

n:.·cional tPriva'Cl•o, -de IS'~iencia de !Finanças, de IPmttca do Proce;;so >Oriminal, trcs 

v0 ze..:; por scrn.ana . 

. Art. 1·1. 'Ao ia<:lo <los cursos ~eraes das dif.ferentcs -discLl)linas., 11a"crá tantos 

...:ut·sos .p rivados quantos forem prOIPos<tos c approvados .pela Congregação, na ul

l"onr, ~c-são do período anterior ou naqu.ella que an•teceder á ob!)rtura das aulas. 

DAS AULAS EM GERAL 

Ar:t. 12 . .As aulas Sf'rão dadas cinco vezes por semana, em confcre1~cias c 

exercicio~ vralicos, que durarão Utrn.a bora. 

Art. 13. Os exercícios praticos ele medicina ,publico seràQ fei·tos no respectivo 

raboratorlo. 

§ I. O ingresso nQ laboratorio set1á pcr-ml<ttielo exclusiva mente nas horas des

tinatlas nos Lrab1lhos prati·cos, aos alumnos da cadeira c áquclles que, tendo sido 

approvados na ma teria, obtiverem a·u·tori2ação elo :prcYfessor. 



- 269 -

§ 'II. As funcções de pr~parador serão exercidas pelo respectivo pr()fessor ex

tt·aordinario effeotivo. 

c-\t·t. 1•4 . As aulas do~ cu r.-os priv.ados obedecerão ao ,plano que lhes traçarem 

os reJ'Ipcctivos docentes, plano que >figurará nos annuncios e ed itaes em que se PU

blicarl'r.n oo :program.mas da. 'Faculdade . 

.At•t . 1-õ. Todo o alumno terá o d-ireito de escoiLher a.s a•ulas do docente d e su:L 

confianç•a, sendo que, para a. _ inscripção em exame, só &erão validos os attes.tados 

cl·~ fre.quencia dos cursos cu1jo progmmma tiver sido approvado ,pela. Congregaç!lo. 

u\ rt. •16. As taxas• pagas ,pelos alumnos para a. frequen.cia· uos cursos serão 

entregues pelos thesoureiros aos res.pecUvos docent~s. fei to o desconto âe 5 •J• para 

as des.pc.zas geraes da .Faculdade. 

Art. 17. Nenhum pro'feEsor ou livre docente que leccionax no recin•to da Fa. 

<:ulclade poderá receber clirectamenote dos a•lumnos as taxas de fre.q uencia de seus 
CL'!'SOS. 

DO PROCESSo uE EXAMES 

Art. 18. As di ciplinas d,l 1" e 2• séries constituem o assumpto do exam e pre

lim tr.ar; as elas 3•, 4' e ã• o do exame thasico e as da 6• s!érie o d(} exam e fina·! . 
Art . 19. Os exames erão feitos por -ma teria, perante comm issões de tres 

mem•brüs. organizadas pe-la tCongreg;!lção, tendo em vista a na>tu.reZJa· da disciplina. 

IArt. 12 O. Os exames constarão de provas ora:es e provas pra.tticas . .As ;provas 

Macs durarão .meia hora, as provas praticas quarenta minutos _e serão sempre 

publicas . 

.Art. 2·1. Mediante a p!·ova de frCIC]·uencia estabelecid a tna L ei IOr.ganica e 
certificado do paJg.~mento da taxa de exame, o alumno se poder~ .inscrever para 

as proYas correspondentes á secção escolar cu!jos estudos tive r concluido _ 

·Para.ogra']1'ho unico. Nenhum can.di-daJto será a.dtmittiCLo a exa,me da.s materias 

de uma secção, sem que apresente o certifica(lo d'e a.pprova.ção nas da secção an

t...-~·ior. 

Art . .2•2. O alumno, ju1gaclo por di· iplina, -só voder'á repetir o exa me 

da ;n.oteria ou das .mnterias em <rue fôr in.ha.bilitado, após o d·ecurso de um anno 

esc o lo,. . · 

Art . ·213 . Os livres d·ocentes ·terão o direito de acom·pa.n.har os exames das ma.

te,·ias .de seus cursos. 

Art. 24. T(}das as rec:amações c duvidas t'elativas aos exames, leve.ntadtlS 

tanto .por parte dos exruminadores, eomo elos eXJaminandos, deverão uogo ser dirigi

nas, por escripto, ao director para. que es!l:e providencie. 

Art. 12 5 . Nos exam es as notas serão: 

a) repr<Jvado; 

b) a pproyad<J ; 

c) approvaclo plenamente; 
rl) ,, p,proYaclo cem clisti-ncção. 

-. \rt. 26. Tet·.m inados os exame> será lavrada unHL acta de que constarão. por 

extenso, os nomes dos examinados e as n<Jtas obtidas. 
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L<\.rt. 27•. O a lurnno que alcançar oa.pprovação no e~a.me ,final, recebe1·á, pa ga 

t\ :·especti\·a taxa, o certificauo do curso de sciencias sociaes e ju rídicas. 

no EXAMI'J DOS DlPJ.QMAOOS POR FACULDADES EXTRANGE!Hu\ S 

Ar t . '2·S. .Os dipl-o.n:J.aJdos em scien-cias soc1aes e lj u.ridi cas pelas tFacu!dade,; 

extrar.geiras, q ue qUJeirrum rectfuer o certifica<lo do curso de sciencias sociaes e iu

r idica ., dev~rão apresentar á Directoria dtt FtJ.culdM1e: 1°, o seu ti tulo; 2·•, o re 
ei bo da taxa· especit<l de exame, 

.-\ r~ . 29. 'Esses candida1:os 'terão d•e su!bmetter- se aos exames exigidos opara 
tod·o o curso, isto é, ás provas pJ•eJiminar, oosica e J'inaJ. 

Art. .30. ApProvado, recelberá o candidato o cel'tificado do curso de sciencia& 
s,JCiaes e ju rídi ca - pela FacwMade brasileira. 

A r t. 31. Em nenhum desses exames serão admHtidos 'Ínter.pretes e se1•á igual
mente veda do aos eX1l!minadores e aos examinand•o~; usar de outra Jingua que não 
a porturg ueza. 

DOS EMPREGAoDOS ADMINISTRATI VOS 

A ri . 812 . Além elo s~cretarlo, do sub-secretario, do thesoll!-eiro, do rb.irbliot he

cario, do ub-·bilbliothcca·rio c do pOI'teiro, luwerá .tres amamuenses e dez bede i . 

Axt. 3'3. A fiança do thesoureiro ser.á arbitrada pela. Congregação entre cinco 

10 contos de .r<éis. 

00 PHQVIMENTO DOS CORPOS DOCENTES 

Art. 3o4 . A vtlga de p rOifCS60r <>rd.inari'O sená ,preenchida com, a nomeação do 

proJ:e.,~or ex traordinario offecti v o da r'espcct l v a secção. 

A1•t. 35 . ~ara o luga r de ,professor cxttmordinario ·effec1: i'Vo a Congregação en

viat·oá. ao Governo ·ulUla lt~-ta de trcs nomes para a csco-l•h.a de um. 

•Pa!'agrapho uni co. Concor rerão á. vruga dre prar):essor extl'aorJin<ll'io CJf,fectivo 

os livre.> docenti!<>. 

At·t . 36. Sel'á o.berta por 6·0 dias urn1a in cripção lMra p i'eenc-hLmento do lu 

~ai· Yago. Os cand idatos apresentarão, com o requerimen to á Congregação, as 
obras, •documen~tos e sr1·viços que ~ rE-CO~nme:-nda1rtt 1lll. 

1f a.L·agrapho uni•CO . ~o Cfl.SO -de não 1htJver livre docente, ou <la .Congregação 

jul·gàr ~1ue •nenhuan delles merece a ind icaçã<>, sená aberta no\'a insoriopção, á qual 

podc· rão ·con concr quacsqucr pessoas cx1ranhas 'á doccncia da F.~culdtadc . 

1.. rt. 37. A -Congregação, depois de ou.vir a leitura do relail:o rio elalbora do por 

uma comm is3ão de trcs .m€mbros, elc:1a para veruficar o v<~ lor scien t ifico, peda

g ,·gico p m oral do~ candidatos, prccrdcrá á votnção. na fórms, el o ar t . 36 ela L c : 

Or:;a!üca, 
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DA INSTRUCç.;;.o MILITAR 

Art. 3•8. ·Continua1m em v ig-or fiS i n.str•ucçõe.~ exi>ecl icl as -pelo ;ll[inister io elo In

t:er.or ·!>nra execução elo dispOf>to no o.1·t. 170 do regulamcn•to annexo ao decreto 

n. ·-1.9.47, de 8 d e :.vraio de 1·908. 

DISPOSIÇÕES GER<AE!< 

.A•rt. 3.9. 0.> Ju,ga !'PS dr- profes.sorcs r-x tl·aordina.J·ios •não são de prcenc•hlmento 

forçado. !Quando 13lgum cl QJles .V<ltgar -por morte, ou ,por a.ccesso do seu ti'tular li. 

c-:.tde ira r e.s~p ~c tiv·a, ,pode:J·á a •C otl!gregn-ção, ·por ~interm'e<l. io do ~conselho ISuperio:~J 

propÔ!' ao GOV'CI'Ilo a suppressão do lugar. 

·Para·grap'ho u nico. Ao profesoor C..'.."traordinario, alénn d·a .regencia elos curso 

compleme~l'llares, in cumbe leccio.nar a IJ)a·rte do vro·gram-ma que 1hc fôa· determi

na([,~ ])elo re~.pe-ctJovo .pro.fessor orclinario !>lL pcw es te rrgulamCt!l<f:o. 

Art. 40 . '-: tax.1s .obiiga<torias das Faculdades ·seràJo Ianç.adas pe:a Cong1·r. 

gn~ão, 'ele acC'ôrdo con1 o a rt. l 13•õ, l}3I'agrapho unico do LeJ Organica. 

DisPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

.Art. 4-1 . A cacleira d e .Pih ilosophia do Direito !fica <transform.a.cla em cadeira 

de il•ntroducção elo E'studo do Direito ou IEncycloped ia 'Juridica e sup'J)rimid a o. 

cadeira d e ILt>gisk1ção Comparada:. 

Art. 4r2. Os actu::tC•s su•ooti-tutos das ·2•, 3•, 4•., '5·•, 6a, 7" e 8• ~,ecções passarão 

n ser, re p()eti'vamente, pro:fes.>or·es e:>.."traordinarios efif()ctivos das la, .2•, 6', '3•, 

·1"., '5" e 'I• secções, fica,ndo con ~Hsponi'bilidade o actu!lil su\b&titUJto ela -1• secçã.o, :bem 

<'c.mo o lentp de L ('jgUação Com1J'Hacla, cnRo ·não sejam avrovcitados n<1 o ctual Ol'

~an~%açto. 

Art. ·4·3. A clispo<Jção do § 2• do art. 13 só terá -exoouçã.o depois q ue va•gar 

o lugar aclua.Jmente provido <l e prepamclor eles cad•eiras· ele •hygiene e mcdi•cina 

le:;al, ~up.prionidas J1Clo d eoreto n. 3 . 9013, de 1.2 de Janeiro de ·19·0'1 . 

. Art . 41~ . Os •alumnos que f.lc matricularam este am•no na 1• série serão di~

pensa,ios de exame de a<lmissão e a elles sómente se np-pliC'<Hã.o, desde já e in1e

gra1men•te, a.; cleonaic; d iS1)0Siçõc ela 'Lei Orgftn ica e deste regulamento, 

Art. 415 . !Rev-oga m--e as dis posições om contrario. 

rRio de Janeiro. 5 el e Ab r il d e 191'1. - Riva<la.v ia elet Cunha Cor·réa, 

o .Presidente d<1 R e-pu,blicà dos 1Elsta.c1.os Unidos do Brasil, usando da o.uotori 

zncào concedida pelo art. 3•, n. '!li. da lei n. 2 . ..315 6, de 31 de Dezembro de 1910 , 
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r,·.soi\"C appro,·ar, •J>1lra a Escola \Poly.teohnica do Rio de Janei•ro, o regulamento 

Que a este a companha, a•ssigna.do pe!o :\!I:i'nistro de •Es tado da Justiç<l· c Xcgoc:ios 
I·n teriore . 

,Rjo de Jan eiro, de <Abril de .1911, ~O• da Indcpendcncia e 213• àa !Rcpubltca. 

HERMES !R. DA FONS!;;CA. 

Rh;alla"'·ia ela C1111 ha Co?.,.éa . 

. 
•r: E:GULA.:.vti.ElN.TO lO A E·SOOlJ.<\. IP O'I.iY'TEOHN•l ,CA D10 :RIO :DE J !-"J:\'EI:RO, 

c".. Q.lJlE SfE IREI!l~RE O DElORIIDTO ~. 8.6613, DfEoS'l'A DAJl'A 

.A.rt. 1. o A EJs.:ola lPolytechnica do ruo o e Janeiro será regida pela !Lei Or

ganiro od(' !Ensino e por e;:te r eguli!mento . 

.:lAS MATRICUL.I.S 

Art. 2." !Para m.a·tricular.se o oca.noàidato apresentará os segu intes du. 

cumcntns: 

a) cet' tidão de idade, provando ter ·no moi nimo 16 annos; 

b) attoota.ào de idoroeidalde moral; 

c) certificaoo de approvação no exame de admissão; 

rl) recibo àa taxa (]c rna·tricula . 

. A.rt . 3." O ca:ndidato enã sulbmettido ao exame de admi são defi·nido na Lei 

Organica, com um desenvolvimento da parte m.athematica que correspo.nd.a ao 

actual exame do Cllii'SO a .nnexo. 

Para:gra.pho unioo. \Para ser su·oo11eHido ao exame oe admissão <lpresentará, 

c.lm ,, reqouerimento ao dlreotor, o recibo (la taxa do respoot~vo exame. 

Art. 4. o 'Depois (]e matriculado, o alumno oprugará a taxa que lhe permitte as

s istir aos cu~rsos geraes. 

DO CURSO 

Art. 5. • O ensino na Escola ;po-Jytechnka. com.prehenderá as segutn•tes d.ie-

cipilnas: 

Geomctt'ia analytica e calculo i.n'flnite<Simal; 

Geometria doocriptiva c •S'Uao; · alpplicações ; 

Ph~sica e""[)erimootal; 

'CalcuJ.o das 'V'ar•iações e mecanlca t'aciona-1; 

Ch imica inorganlúll. e •noções de ch!mica Qrganica; 

•Historia· natural, com d esenvolvimento da botanica ·ystem.atica; 

'l'opographla, m ed·içã.o e !egi !ação de terras; 

':.vtinoralo.gia, ,gcolo>oia, >paleontologia e noções (]e metallurgia; 

'.frigonometria es.phertce., astronomia theorlca e pro tica, geodesla· ; 
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t:VLecanli:a app-lica<la, cyncmatica c dynamica applicàcl3:s, <thcorla da resl.sta.~cia 

<los m:.ter.ia e.s, . g•·.apho-cstatica; 

Estudos dos •mnter ia es de coJl&trucção c d terminação experimentai <la sua 

l'esistencia; c.<>ta\bili Jade das construcçõe.s; •t chnolog ia das .profissões e <lo c<>:l 

f:.i'tructor n1ecanico; 

IHydraulica; abastecimento d'a•gu.a e el!gotos; 

:vrac.hinas motrize.s e o·peratrJ.zcs; 

Arol;itcctura .civil, •hy.giene dos cdifi cios c sn•ne,1mcnto elas 'Cidades; 

liÃStradas, l)Ontcs e via•dÚctos; 

fRios, <:anacs, poPtos de mar e p.harôcs ; 

·l~conomi<~ politi<:a, doireito admi•nistrativo, e<tati<>tica; 

tCh·imioa organica, deS<!riptiYü e e.na:Jytica; 

:P~1YRiCa in>dU "' tr!al; 

.Ch.im!oo. industrial; 

'.rheoria ela elcctJ·otcchnica, m edidas clectricas e magneticas; 

AppliOilÇÕcs in<lustriaes da clcctrotcchnicu. 

k-\.rt . 6. o \.A..s m il terias lcccionadas .na ili:scola TolytcC/hn}ca serão distri·buidas 

por trc> curso : 

n) 'Cu.rso de engenharia ckvil; 

b) !Curso de eng.cr.1haria iJ1dustrial; 

c) Curso de cngeruharitl. meca·nica e d(! ~>lectricitJ.adc . 

tAr.t. 7. " iPara o e>Heito da frClqu~>ncia. os cursos serão divididos em ::~::";!o 

an.nw ,;;,<:o lares, com <lous periodos •lcotivo.s ca :a um ; para o cffcito da coorde

naç:do l lll que as matc!.~klS de\rem ser c.~tudada· . .:, em rei·ntCo séries, correspondentes 

í.H.s c.:;ncú annos e:;;colare..s; c, prur&. o e~feito dos exa mes em ·trcs sC'Cç.õcs, cort"Cl5-

po~den<lo a primeira á prova prcliminur e obasica, a segunda á prova !>~s:ca e a 

tcrcc i •·a ã prova •final. 

CURSO DE E-NGENHARIA CIVIL 

Prime>ira st?'•ie 

!Geometria amalytlcc. e calculo infinites imal; 

!Geometria dCS<:!ripti v a e S'Ua.s appl icações; 

IPhysrcn eJ.c1IJerimental. 

Seg1~nda série 

Calcu lo elas tVarra.ções, meca~oi·ca racional; 

Chimica inoo~anica e noções de chiJnlca Ol'ganiC!li; 

1:-Ji&toria n1a t ural com desenvalvimC'n.to da .botanica systec11n tica; 

Topographla, mediçã.o e legislação de terras. 
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Te>"cAim série 

'Trigonorn ~tria espherica c a. tronomia rthcorica e pratica, geodcs ia ; 

:)'l o>ranica app!Lcad•a, -::y ncrnatica c d)rnan>~ica applicada, theoria da rrs istcncia 

do:; rnateriac3, gTapho -esta•tica; 

:).1:ine raJo.gia, gc()1Qgia, paleonto~logia , lflOçõe.; de n1etallurgia. 

Quarta série 

(J ().-.lÚdo dos ma·tet"i.acs de constru c'ção .c detenminaçiío experimenta l '(](! sua 

r~istencit~; estabilidade d::~s construcçõe ; teo:1·nologia das profissões elementa res 

e do coP.·structor m ecanico ; 

f.HydrauücaJ a!bastecimen to d'ag·ua c esgotos; 

'foJs t i·adas, pontes c vinél uctos. 

Q?tinta Rhia 

.Arch itect.ura mvi'l, h.ygiene dos eclificios e saneamcn<to das cidades; 

!l'fad1.inas motrizes c operatt·izes ; 

Rir.s, cana.es, porto~ de mar e p haróes; 

J~cnnomia polHica, direito aclministm tiYo, es:ta tis tica . 

C:t'RSO OFJ ENGE:-IHAHJA !NDUSTRB.L 

Pl·im r i?·a, scgnnc/a c t ar ce irct sé?" i es 

As ca d ira·s dns séries C()rre•·poncl con tcs dn •Curso ele engenhAria c ivil. 

ll·~" ludo dos ma•teriacs de consirueção, derterminação experimental de sua rc 

~ is tc,ncia.. estabilidade da.s construcções. technolQigia das profissões cll?>mentar~s ~ 

do eon!:.tructor m•ecanico; 
·iiydnauliça, a1bastecimento d'oa!gua e esgotos; 
>Clúnica oi'ga,nica descr ipt(va c a·nalyti<:a. 

•l'h~'l::dca industria.l; 

Oh imicu i·ndustrial; 

:\1a-c<h inas mobrizes c opera trizes ; 
'Eetm()mla. poHtica, direito ad•ministratVvo. estatistica. 
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CURSO DE ENGF.NIIAHIA MI!:CANLCA E DE ELEC'IRTCIDAoE 

Primei1·a. segnncla e t erceh·a sé?' ies 

As cadeiras das 6ér ics corrcspon,Jentcs do cur:\o de engenharia c ivil. 

Estudo dos matcriacs de construcção e d~terminüção experimental de sua re_ 

sht.;ncia. esta'bilidadc d,ls con ·trucçõcs, tccoh•nologia da, profissõM elementares e 
elo co·nstructot· mecanico; 

I.Hytlrau ll ca~ a'ba.stf:\'c:•nenLo d'ag-ua c esgotos; 

T ltc-ori<l tla elcctrotechnica, medida, cll'ctrotechnicas e ma•gnetkas . 

Q11 inta .~ é?' ie 

1:-'hy~1ca indu~tri·HI ; 

C\1acl1ina.s motrizes e opera trizes; 

_'\l)plicaçõe.< indust1·iacs de electrot<"chnica; 

Serrnconia política, direito adm in isüruUvo. eslxltislica . 

Pat·a·grnpho unico . Além do c. tu<lo das disciplitms, •h•l•VCná, na 1' série dos 

cur«o~ de engenlha·ria, aula de dcs nho de aguadtH e sua ap,plicação ás sCYmlbrao< 

ele trab.:l lhos ·g"Jphicos de gcomc.tria d•c.scriptiva app.Ji cad.a; na 2", au'la de dese

nho to-pogrfl.\phico e d.:! tra'balhoo gra·phicos dp topographia; na 3:t, au la de <lP

senho e <!Onstrucção de cartas geocle&icas, dp di?<'<Pn•ho c projccto;; de mccanoismo.s; 

nns quartae:; ~·érirs, nulas .rlc trabal hos 1g1·aphicos t·rlativo:'i á tf'chnola;gia do con 

-" truet.w anecanicú, a e:;,tradas de 'ferro e 1'Csp ctivo mn terial .fixo p rodorun.te; e d€ 

tra•balh<.s gra,J)hico< 'de con~trucção c q,~·drflU•Iica; nao; quintas séries, .au:Ja Ide õe

.s,.nhc. '' tprojectos de architcctura, ele Olbra.s hyclra·ulicas e de ;;an~>amenrt:o das ci 

da<lt'IS; e de desenho e projeclos de mach inas. 

Art. 8 . • IAs cadeiras const i tuirão 1 O secQões com OU•tro~ tantos pn;Fl'f'·''OOl'l'> 

cxtl·aorclina·rios c.ffccti vos di;tribuidos da seguLnte fó rma: 

ln ·Secção : Geo!Tletria ann·lytica e geometria clescripti•va . 

12• tS•ecção : Oalculo das 'Vari<~ções ; m ecanica racional; m ecanica a.pplirada, 

cym~n.a tica a·pplica.du, etc. 

3• !Secção: fPh•Y>•l·ca experimental c p<hysica indui<itrial. 

4" ISecção : Ohimic&. inoorg.anica. J1oções de chimica or.ganica; chimica indus

tria l : cl don·lca organ ica dr.s~cri,pt i v a e run~alyti ca· . 

5• ·Secção: H ·istoria natural com d-esPm'olvimento da bommica s.y:stematica, 

mincralogj·:l, geologia, etc. 

G•' Secção: O Bstudo rios matcriaes de con;;vrucç~o, etc . architeotura civil. 

J,yg i ene dos edi·ficios e saneamento das cidades . 

7" Secção : Hydra.:.~lica. abas-tecimento ld'a,gua e eo~go tos; ri aos, canaes, portos 

:le um r, pharóes. 



- 276 -

n 'Se'Cção: .E.gtraclas, pontes c via<luctos; machina motríze:; e opera trizes. 

911 1Secção: Topographif1 , Jn cclição e legislação de terras; trigo:1o.:metria es
pherica, astron~mia, geodeSiia . 

loO• Secção: '1.1heoria ela electrotoohnica; e.pplicações industriaes da electro
teehnioa. 

l'<HD-grrupho uni·r.o. Havet'á mai s um professo-r extraorcJi.nario enreoti>vo que 

.se~·á o docente da oodcira <.le <'Conomia política·, direito admin is•trativo o es'ta
ti~lica. 

Art. 9. o 'Os alurnnos dos tres cursos de engen•haria assistirão CO'I11junctame.n•te 

as aula..':i 1gc raes c com1Jle-mcnta.r<\S, collnm,u ns, ca cargo dos- professores ordinarios, no 
vJ"imeiro ca.so, e d()s professores extraordinarios effectil·os, no segu ndo cnso. 

Art. 10. <Ao lado dos cursos gera e~ ela; diNcren te.; ,d:,-;;cipíinas. haverá ta .. t'l<M 

cursos J~rivados quantos ro rC'm propostos e approv.aodos pela C<mgreg!lJÇão, na ul

tima sr.s,;;ão do período anterior ou nuquell a que anteceder á a\bertura daR aulas. 

DOS TRABALHOS ESCOLARES 

Art. l 1l . lNas .cadei ras em que não houver arula pnatiC'i-1, o cnsi·no tierá [Cito 

s ob n Iórma do prelecções quo durarão 40 minuto . 

Art. 12. Quand~ holi>Ve<I" 1Jrart:ica de l!vboratorio, ga·bi·nete, <Jbger1vutorio ou 

exc!cuçfLo .de trabal·hos graphJcos1 as 1prelc-cções deverão a.ltc.nJHN' com as aulas 

pratica;; (tres nult~.s praticas. tres prelecçõe~ >etnalflae.s) . ::-<·ae aula. praticas o 

pt·r>fcssor cmpregat'á o tempo necessnrio e o seu desenvolvimento . 

.Art. 13. A presença rlos professores ~erá YerHicada pela ~"lia a.>signatura 

na caodemeta de aula que >U1e sct·á apresentada velo bedel no inicio da lição . 

.Art. 14. As au1as dos cursos privados obedecerão ao plano qu.e J>hes tra<;;a

r<'an os rcspeotiV(}.3 doccn~te~. plano que ·fiigurará ~noo a'nnuncios e editaes em que 

sr, publica re.m oo prog•rammas da EScola. 

Art. '1'5 . Todo o alumno le!1á o direito de escol'her a,s aulas do docente ele 

··ua confiança, sendo ,que, ,para a inscripção em exame, só serão valüdos os attes

ta tlo ~ d< '(n·eq•uencda dos cursos cu•jo pragmmma üver sido apoprovado pela Con

gTc.·gação . 

Art. "16. As taxas pagas pelos oi um nos para a frequencia dos cut ·os serão 

entregucR 1Jelos thesoureiros aos re.;pectivos• <.J,ocentcs, feito o de.<con•to ele 10 •1• 
para as despezas geraes do. Escola . 

.Art . 1'7 . Nenhum professor ou livre docente que leccionar no J"ecinto da IE.s

coln ;1oclerá receber directamente dos wlumnos as 'taxas de ofrequencia de seus 

<.·ursos. 

DO PROCEJSSO DE ElXAME>s l!l DOS EXERCIOIOS PR.ATICOS 

c"..rt. 18. As ma terias da 1•' série JConsrtiturm o assumv•to da· .prova [lrelimi.. 

nar; as <la 2•• e 3• rerics o elo exame basico e as da 4•. e 5• sé ries o do exame 

final. 
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.\ 1·t. 1 ~. Os CX·:lmC.< serão feitos por mareria, perante comulissões de tre, 

lllPnlbrns, organizad:l.R pela Congt ~- a~:1o. ten lo em vi ~ta a natureza da disci

l1liltél . 

. \ n . 20. A prova p!·atl~o-orn I. ou Ol':ll simplesmente se fa1·á s01b1·e ponto.~ 

<lr- .. Jgna-t.~os pelH r--ot·tr, con1. ttrllccêdencia de uma ou duae; horas. de accõrdo com 

n dl'C i>ãu cht com missão examinadora. Durante este intl'r'Val!<J, os altlt'l1~tos po

ac·riío Cünsultar quaooquer livro~. 

!1rt. 21. Xa p-rova ~impl~>mcnte oral a a1·guição durará. nté 20 minuto

por:l 1 •Ida examinador sohre o ussumpto e, ··olhiJo por elle c c<>ntido no ponto 

~o,·teaão, que dcv l'ft abra•n-g-cr pelo n1eno.s tres partes distinctas da materla etn 

exame . 

.A!·t. ~2 . :-<ns i)l'nl•as prallm e oral o alumno exc.cutat'á uma <>Pe>ração ou 

expcricncio, scgu i<I a de arguição tllé meia !tora PR!ra cada examlnador sOibre o oh

ju·to (:cna e tambem Robre out1·o qunes.quer ussum,ptos <I<J ponto sortea.do. 

r h.ragra pho uni co. X a prova prn tico-ora.l nu sinlp-lf?smentc na oral, a cou1.1-

mi.-são ex.:J.rninadora podet'~<d. arguir o Pxaminundo .n'êlS generalidade-5' da cadeira., as 

f(tUtea. t-;.Qb o noane de parte 1vaga, de\·erão vir consignadas nos programmas. 

Arl. 2·:l, 'Hn \'Crâ exame oral das s~g-uintes cl.isciplina : 

r.cometrin d!.'<c!'iplil'a, calculo differcnci<t!, rne~anica r.acional, geometria an~

lytlca, hyd raulica, tope~graphia, estraJas de ferro. a,vtrcmomla., onavegaçáo inte

t·:or, anJhitectum, mac'hin:l>, cconrmia p()!ltica. dirc'.t() e.dmlnistratlvo c esb

lÍ"•tlCa. 
§ 1. o ,_ \. h~pugJ'IlJ)II1in· .. ~ nstl' no mia r gPo<l~s.ia , a 1hydraulica, estradas d·e (erro, 

ruvega~ão interior, machinas. rarão 'lo;sumpto ele exercícios pratic<Js d'Lnaes cujn 

nula CUIH:orrerá para julgamento do a!umno . 

§ ~. • 'Não poderá Per adllliltldo rt exame· o a·lumno que faltar a toooo os tra

b.dhos C' cx€1rcicios pra.ticos. 

Art. 21. Os exame< d<t' outra.' disciplinn< são pratlco-oraes 

~-\rt. :?t5. O julgame-n:n dos tra·ba!hos·grap:licos ficará entregue a uma ~om

m~~são <Ie trcs omestre3, da qual fará parte. Sl'mpre que fõr poosivel. o rla <l•Jia, 

lomanüo-se por bttse os originacs e.xecutados pelo,; alumnos durante o anno: cada 

membro da commissão argulm até lõ minutos. 

Art. 2~. T enn.inado o CX>>1mc do ultimo alumno de cada turma d'·Jl i~. cujo 

n umCI'C será fixado J)ela C'ongeeg,tção~ será la V1"tl<la umtt a.c.ta corn o nom~ rlo...::. 

alumnos e o.s notas alcan~ada.s: reprovado, apprOYfl-•1 0, af'P'l.·ovado pl<"mum-cnte, a'])

pt·ovallú com distincção. 
Os excrcici<Js pratico5 durarão clous mczes e o tempo pa ,.a 't su,~ ~"Pcn~ão 

s~râ ,ncticado pela Con•gregnção, t<>ndo em vist"' a boa mar'Cha elo~ tm-b:tt!'(•~ 1C

ctlvos. 
Art. 27·. Os exerc;cics pratlcos serão dirigido;; por professore.3 or<lin!ll'io-; ou 

por ~xtraordlnurios. 

Art. 2•8. Os pro-grammas de exerclcio> pmticos. ot·gnnizados pelos profcsso

r ea dfts cadeiras serão np•Pl'OI'itdO; pela Congreg;ação e cxecutacloo pelos directo 

res das .respect ivas tunu<1S em lugares conv.enicntes. 
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Ar!'. 2fl. Os exe rci-c i~ pn1 tico.s e:o n.::;·tnrão de trabalhos de can1po 11a capital 

<JU [Ól'<l della; de excursões, ob;;~rYações c pratica em csta·bclrci·mento" J)UibJicus 

OLL particu·Jare•; de prüjectos, pla•ntas ou planos; de um relataria, em que serão 

feitas clescripçõ<'s circum~tanciacla' ele,, tra 'ba'llhos c el e CJU.CStõc praticas. nuanct·i

cas ou •gra!l'hica.;; 'J)ropostas pelo.• direetores cJ ,~s tutmas sdbrc assumpto relativo 

ao~ me,mo.s trabaLhos. 

Art. •3 O. !Cada dircctor de turnll> terá l1•'11a gratificação me.nsal. 

Art . 31. IQ;;; P!,epanl. c1orcs qup tivPrem clC' ncom·panha t ns tUI'tlTIIas de alwmno;:; 

terão 11ma diaria r:1lém dos pagaanPntos cln passag~:ns . 

.. .Al't. 312. Aos lbC'dcl:s c sC'n·Cntes que acomp..-tnhar m as turmas de trahalilO.; 

pro tiros será o bonada pelo clirector uma retribuição pecu.niar!a . 

c<\1•t. 133 . T ermi•nados o• cxet·cicicios praticas r ar- ·C-·ha um exame cuja nol<L, 

se lf'érr fa v ora vel, concorrC'râ. 1Jat•a. o •ju lgattll('Jl to do a •lU1:111:110 no C'xa m·e 0a.sico e. n'J 

final; se fôr desra·vora;vcJ. o canclid·>lto não po rJ.erá prestar oo rofcr1clos cX!a.m<'s. 

J'ara.gra.pho u.nico . Os exames Ide oexcl'Cicio.; .praoticoo set·ão .prc. tados c jul

,g-ados •vor um<a c<,>mmissão de tres •profe>sores odinarios ou cxtraorelinA·rios crre

ctil·os. tla qua·l fará p;ll'tc o direotor ele turmn. 

Hn.-verá uma. a1·guição 01 a.l n J'P">peito dos tt\albnlhM cxhib1dos prlo alumno. 

Art. 34. O alumno l'l''!) rovado em Wmifl ma,teria não <POelrt1á. ccm,cluiJ· o "'mm c 

preliminar, bas-ico ou fina!. S!erâ. obrigado a cursar um •n•ovo anno c.scol.ar . 

DO PROVIMEKTO DOS CARGOS DOCENTES 

.Art. 35. A va,ga. rlo JH'o(c.ssor "Ordinn.rio será 'J)reenahiela ccau a· nom~ção do 

profes.or extraordi•na1.;o t>ff~?<Ctivo cl<l l'Mpectiva secção. 

Art. •3•6. Pan3 o, lug[lr clr prof<'5sor extraor.dina.rio ClrFectiiVO. a Con-gre1gação 

env iará e o Gov~rno U·rr.tl lista de tre> n01n1e5 para escol•ha ele um . 

Para•gr·a~)ho un i co. Só poderão concm-.·er á vaga ele 'J)l'Ofesso r cxtraordinarin 

effe,ctivo os mestres , o;; preparadoi'Ps e os livres doce.n.tes. 

Ar t. 3'7. •Ser<á a!borta por 60 d ias uma in·s,cri1)ÇiiJo .pnra ·p·n~enchim• n•to do 

lugar V(lgo. Os oondidatos apTes.~ntarão. com u~n r .qucrimento á .Cong.re~gação, as 

obras, documentos e serviços que. os r ecommendareon. 

Art. 38. A Co·n.grcgação, depois de ou,• i ,· a leitura do relrutor•io elruborado POl' 

uan:t cummissão de tres membros, eleita para exam•nar o valor sç.ientilfic , 'J)e

dag<..g!r:o e moro 1 d.o,;; C"J nclidn.·tos, procederá á votação na .[órma. elo nrt . 3•6 da 

Lei l•)r.ga!Tlica. 

DO CORPO A'DMIN! STRATIVO 

Art. .39. Além do ><ecretario. do sulb-secrotarioo, elo obibliotheca.rio, elo SIU'b

blh1!oth~cario, do theso Tciro, elo porteiro, havet'á pa1·,, o ~erviço admin is trativo 

qt•atro a mamuensrs, oito bedcis e os serventes que .[ore.11 nect'ssarios. 

Pa·rog-raph o u.nico. A flança rlo tll PSQureiro ser<á al'boitrada peJ,a Congrcgaçào 

c·ntre cinco e 10 con t oo de réis. 
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•.-\rt . 4oO. Os servente, es•tão su•borcl in ados •ao vot'l:ei.ro, sah•o durante o serviço 

de labor~•tor i os ou ga•bim·etes, •caso em que recel>erão ordens directa mente dos con

SCJ vndores c elo,; pretparad0res. 

AUXJI,[ARES DO ENSINO; PREPARA•:lORES; CONS!llRVADORIDS; AUXlLIARES DE GABI

NETEs E LABORATORIOS 

Art. 4'1. Os prepaTadores perm.a.neceriio em seus cm·g·os, l'mqua·nto merece. 

n~n a e-cm,fianç..<t do .profe3sor t i tula·r da cadehra, ·e>tej-~ es•te ou não em exerci-cio, <l 

S<>rão nomea.do;; pe:o direc1:or sob proposta do respeoti.vo docente. 

Ar·t . 4•2 . !H a verá preparadores <pan-a as .seguintes di sciplinas : 

;_:rhysica extperim·en ta! ; chimi·ca ,inol"'gani·ca; lllStronon1la e t,geodesia; ntinera-

1cgie. e ·geolo~gia; ch :mica orgamica; ]l'hysica i·nCLusrtriaa· ; chtmica ín~d ·urlria1; ·h1s

t0r.ia !Ja-tu ral .com botanica systcmatioa; bheo ria de electrotechnica; applicações 

industriaes de eJ.ectrotechnica . 

. -\ rt. 4•3 . Aos preparadores 1ncum'be: 

a) comparece.r diari<lmente anotes da 'hora elas aul·as, lilfia:n de dispô~, segwndo 

aB determinaçõ·es d·o pro!les.sor, tudo qua·n to •fôr nece>sario .para as demonstra 

ções~ tn1'baN1os c exerci cio.::: prati'cos; 

IJ ) <:emora:r-se no ga•bLnete, la'boratorio ou obserwtorio o 'tem:po precizo para 

o caool élesem})c]]ho d<M serv.iços a seu cm1go. m esmo durante as ctlérias; 

c) as~-istir ás aula~ theori.cas e twntica5 , rea lizunclo a" demonstrações expe. 

rimentac-s determinadas pelo ·professor; 

â) dispôr qua·nto lhP.s fõr detet•mina.clo para as in•vesti•gações elo 'p rofessor c 

·ex~eutar oo trabalho.> pratieos ·que -~hes fO•l'·fm cl esign'ad.os; 

P) exercitar os alumtYJO.> no manejo dos apparelhos e Lmstrumentos, guia·l- os 

no~ tra·balhos prUJt icos, segundo as in trucções do p.rof~ssor, e 'fiscaliJzar o,; tra

il.Jal.ho;; •c;ue os ·a·lu-mnos tiverem de executar, por ordem do vrofessor, no respectivo 

gnbine-lc, la.borator io on obs.er,va•torio; 

!) zcla1' velo as~eio do -gabinete, ·laJbona to rio ou obse.rvatorio, lbem como pela 

eor.~ervação dos instrumentos D <1Pparel'ho;,- s-endo obri-gados a sulbstituir os que 

se inutilizarem ·por negUgf'ncia ou. erro de (\lf,ficio . 

Art. 4 4. tOs pretpara·dorcs regis·trarão em liV1'0 o;•peciaL, ru·brhcudo pelo c1 ire. 

ctor, os pedidos dos obiectos de •que carecer o ga1binPte, laboratorio ou dbservnto . 

1'io, oonsi-gnand·o as datas do pedido, ela ~ntrada e da cle.·cargn . Esta sõ poderá ser 

dada rG:' e>rdem do director. Em outro Ji.l' l'O, i·gua.J un ~nte rubricacloo. organizm·ão 

os lJI'••paraclore.s uma relação ·ele todos 0<5 obj tos pcrtcncen•tes ao •ga•bin ete, labo

mtorio ou O>bservatorio . 
.A:rt. 415. I-Ia, vará conservadores_ :para fls seguinte; discip.Jinas: 

Desenho e tra•ba!~hos graiphicos do curso de en1gcmhari~1 rei vil e topogTa1Yhia; 

r:lesenhos o tm.tbalhOR ·g raphicos dos cursos <le engenharia jndustrial f' mc-catJ1ica ; 

calculo, •geon1·etria cl•e.3ctiptiva e sua~ applicações; mecani'C a rac-ional; meca.nio:~. 

appl \.cada ; cons-trucção qwrlra ulicl'l; o.-t rad*ls e ponte~. ; :1 rchi.tectur~ ; TiO.', cana·e• 

e portos o e mar; mac:1inas 



---' 280 -

'Art. 4fi. Os auxiliar'*' de .ga,binetes e lalboratodos serão n·ome!llclos pelo di

rec tor, sob pr01Josta do pro'fe,sor, de aoccõrclo com ·a s exigencia.s do ser·viço e com 

o (lrçamento annual. Jncwmbe-lhrs executar os tro:bal•hos indic!lid()~ pelos Pl'"!Ja

radores ou conservadores, .man·tcr em bom c.;tado de conservação os apparel·hos, 

In ... truntentos e mnis objectos. e a u.xiliar e,•tes funcciona.rios •na escripturação da 

rn tmda e, con:;umo, ou sahida dos o!Yjectos do g·rubinete ou la.bot·atorjo. 

Art . 4•7. Conlforme a natureza do serviço e;;pecia·l, c () 0rçamento votado parn 

l!.S oespczas da ·Escola, O!;' a·uxilirures e os serven'te.s poderã() tra.l>alha,r em dous 

ou ma!s •gu,binetes ou la•boratorios, a j uizo do di!"ector. 

Art . 4'8 . iN o começo de cada· anno, segu.ndo os orçarmmtos rupre.;entados opelos 

profe; ·ores e rurstre5, o di re'ctor distri'buir·á a verba destinax:la· aos ga,binetes, la_ 

l·oralorios e oJy.,·er,va tot·io pelas diversas etldciras e aula,, attendendo, dentro do-s 

rN!ursos d a di ta verba, ao que fôr m.ah;; urgente. 

Art. 4 9 . Os pedido para os ga.binetes e Jrubomtorios s·erão feitos pelos pre

p;tr;tclou·s ou conservadores e r tubricaclos pelos professores e mestres. 

Art. 50. L"'enhuiTh! de.<pcza se fará se-m autorização do dirootor, e oom que 

•'<'.Ja p~ãicla por escripto na fórma do. o.rtilgo precedente. 

§ 1." O mesmo se observará quaJnto :l!s des,pczas com os obieotos para a. se_ 

c retz.ria e bibliotheca, d evendo o p'edido >N ru,bricado pel o sccr tario ou lbi'blio
thecario. 

* 2. 0 De todas estas oe>pezus_ o preparador, o con•crvaclor, o s~retario ou 0 

bibiiot'hccario, conlform c a hypotlhese, apresentará trimcnsli!Jmenle ao llirector o 

respN,tivo •ba·lancete, o QLlRl, depois ele approvado, set'á r cghtraclo em li vro ~Pc

c i>\:, · .:·ubricaclo pelo m esmo clirector. 

Art. bll . O -direct()r, s empre que hoUJ,·er 1por co.n•ve.niente, pod{'tl'á ou:v ir 0 pa_ 

me e r i! o profes;-or, antes de resolver sobre oqua.lquer poa•gam ento . 

DOS CElRTIF'ICMlos 

Art. 52. Ha.vei'á tr €15 certificados: o do cu rso de -engen•haria civil, o de on

gN .haria indus trial e o de engen·h~ria m ecanica e elect ricid·rude . 

Art. 513 . Con<'luido o exame nnal do curso respectivo, o alumno, depois ele 

pag.a a taxa, r ec!lbel'á elo secretario o certi-fiocado que ·lhe couber. 

DA INSTRUCQÃO MILITAR 

Art. 54. Continuam em vigor as instrucções e..xpeelidas :pelo l:\llin is<terio do 

Tntrrior para execução do oisposto no art. 170 oo regulamento a nnexo ao decre to 

n . 6.'947. de •8 de Maio ·el e 1:9018 . 

DISPOSIQÕES GERAES 

Art. 55 . O director i.! a JE;cola Pol•ytechnica po jerá. com o as;e'fl timento rlo 

nrosi·lentc do ConseVho SupPrior .. contratar proJfissionae5 extrangeiros para rege'f!cia 



- 281 -

tem poraria de cadel•ras ou de •cursos. b é-m como para ldhefla e ldirecção de laibora

tm·ios. O Governo deve~!\. ser sctentificaclo dos te uu os e das cond·içõcs dessas con 

tra tos, pa.r a os nece&sarios ·fins . 

_.';.rt. 56 . Os lu•g>il:res de pTofessores ex?traor d1narios effecti,vos não sã-êi de 

PI"C<'nc: himento fOrçad-o . 1Quando algum d ellcs vagar POr m ·orte, ou por accesso do 

SCIL t itular á cadei-ra respec ti va. po clcrá a Congregação, rp(}r i•nteTmedio do C(}n 

sel'ho ·Super ior, •PTQPôr ao Governo a sup.pr€S!São do0 Ju.ga·r . 

Para,gmpho un.ico . Ao profe.ss·(}r ex<tnaordinMio, além da regenc-ia dos cursos 

comp·iemJentarcs, incumbe leccio•nar a pai'i:e do prQ!l'rwmn1a que lrhe ll'ôr indicada 

pelo l'e,pecti v o professor ordina·rio ou por este regulamento . 

.A~·t . 5·7 . IAs taxl'ls ob·riga to rias da ·EscoLa IPol)l'technicn serão la.rtl)adas pela 

Cl(}ngreg!:ção, de a•ccô rd·o com o ·para:gra.pho unko do ar<t. l 3r5 d a lúei Qr.gamica. 

DISPOSIÇÕES T!l>ANSITORIAS 

Ar t . 518 . Os alumnos que se matricula.mm este a nno na. pr im eira Série dos 

cursos {! e <)'IIgen•haTia sarão d·ispensados do exame de admissão ; a eMcs sóm<lnte se 

alJl}Ji carão, cl·esde :)á e 1ntegmlm.en·te, as demais d ispo.si\)Ões da Lei !Org"an-ica. e 

deste regu!Jamento . 

.Ant. •519 . iEtn <virturle !lo disposto nu !Lei Orgam.ica e neste reg.ula.mento serão 

post··>< em disponrbiliclade os lente;; ele clirelto constitucionll!l, clJre ito administnt 

t i vo, etc . ; de ex;ploração de m~n·as; de elociomasia e rmeta.llur-gie.; de zoolo•gia ,systc

.ffiaJt Lca e de agrioul t una; physka 1l ohimJca a.gricola. etc. A cadeira. d•e physi ca: 

111oleculr, r terá. o rnome ele 'Jl'hys•i<la experim<Olnta.l; a de ecornom -i.a 1poli'tica e ftnarn 

ç.1s, o (i,e economJa· ]}Olitica, direito aelministr'!utivo e es taJtistica; a de lbot:J'Tlica 

&y.> tc·m qtica. o ele l1i stori>1 natura-l, com o dCBe111VOivimento da 'bota·n ica. systcm a 

t!ca . A de mi·neralogia., geologia e paleontologia sea,á acorescid·a de n oções d e 

mctallurgia.. 

Art. 6•0• • .Serã o crca<'la.s a cadeira de ilhe(}r.i-a. de electriciod·ade, m erd iela.s cJ.e_ 

·.tricas, e ma·gnetic..~.s . a n de applica.\)Ões i n d:.~striaes <'!.e eleotrotech'Tl i,oa . 

Art. 6•1. 10 a.ctual <::a·thedratico el e econom ia politica leccionaná. na. categoria 

de ordinario a referida cUsciplina., bem como o actuo.J subst i·tuto, qua nclo s e der a 

vag-a daquelle. 

Art. 612. Os actuaes su'bscti.tutos serã.o n>(}mea<'los para o0s CI!JDgos d e prore.s

sores ~:-xtraordi~na.r ios ef.fectivos cla.s .novas sccçõoo, se.gund'O n natuPcza das clis 

ciplinaõ >ll'ellas .gru.padas . 

'Parngrapho unico . Aos• actuaes ~JJ ·bstH,u tos , ·.que pa&>arão a .professores ext ra

ord i.nari0S1 é gn.ranti d.o o a ccesso á rVaga de pro,f-essor ord i'nario. ·qu r occorre r na ,; 

cad eir.a s cons•tituinte' das actuaes secções . 

At.t. 613. RPvognm-se as d i,;rpo~çõe.s em con trn rio. 

iRio de J a neiro, 5 de Abri! d e 1n11. - R ivaclav ia. clr1 Gu11·hrl Go1·r 6a , 
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UJ!1 dos probl·emn1s q ue tnai s interessavam ~ m-e~a.11 0 rupa.ixonava;lt a opinião 

~ra o Qa i•ns trucçã.o nacional, •que, p<>!o estado de L1escrrdito a que tinha <>he.gado, 

estaJVa a exigir prompta· e cfii<caz so lução. 

V. IEx. no .:.vra nife,Sif:o Inaug ural , conforme salientei no m.eu relatorio do anno 

pa..ssado., assig·na·lou l:l.s bas-es en1 que po"lcria assentar urma- boa e Uberal or.ga.n i

za~,;:tü do 1€111si.no; c o ICQ!n.grCBso :"\T•aciornal , domin-ado }}el.a Ine'.S·Ill a con vi~cção ·e oricn

taàc· em ig·ual sentido, autorizou o Poder E <x:ecuti vo a remodelar tal serviço. 

·"'ão o fez, pot•êm , mediante sirnJ~Le. d el('gação, como erronea.m en te se t em dito 

olh tll'CR, no i.ntuito •de comba te r o deerert:o de '5 d e }l.fb ril de 1911 .. ma.s autoriwu 

a ortg·antzação clen.tro de condigões c basl) . .:, 1beo1 eX'plicita.ti que á prev idcncia legi:s 

laliva se a.figu.ra vaan o assento '])l'ecizo de U1111.t u til r efm•ma . 

.nnssas rbases não fugia, nem exoi~bitou , regulaoncntanclo -a,:;, o Poder E ,x:ccutivo. 

Os !nlmlgos dtl nQVi:.l organização, não poclcndo ata,cal-a. , efficaz.m.e1n te-,: na sua 

contextura e ·valor intrin~eco, procuram feril-a indirc<:ltaanen te, aco imando-a d e 

:nccms-tituciona-1, pelo fac to de ~e r o fruct o ele uma delegação de podere; do Con

g· •· r.•so N aclOin a 1. 

Elm .primeiro ·lugar não se trata de um.a acttoriz>tÇii.o ~ura c s i·m.ples, de uma 

núa .delegaç.'\o. mas dl' um preceito le<gishtivo csta.belecido enn ter-mo,, lbe m claros. 

b em •6:Xdlli c itas, formul•~ ·d os em di verso,; prura;grapho", <J.O •qual o Presidente d·~ IRe 

pu.bli·ca devia cla r o lHrc izo d esenvolvimen to e tornar ex('>(JU.ivel por meio ·de de

crdo cu r cgula•mento execu.ti•v o, na fôrma elo ~ 'l o do art. 4'8 da Constituição . 

. ;vra,. qu<~nclo .fosse pura mente uma autorização, onde a inco.n.<•titu cionali clade? 

Em nenhum arti.go da Co nst ituiçãn Federal <e d e<para d ispos iti vo vedand{) taes 

a u torizações qu e no,; vintr annos de regimen repu•blicano têm sido i n.nume ras ve

zes t:fl lJCe<lida's . 

O art. 3·4 da Constituição, d izendo que ao Congres~o 'Nac'ona J com~cte pri

vativam•ente legis•lar sobre os •vario& assuonptos a lli e pecificados., n ã o imped e que 

~::sa ,fu"lcção, C)U.f' é só pri1va tiva para excl U•ir o.s poderes es ~ad(}aes, pooS~a ser cx:cr 

cicl R pOJ' meio ele a utorizações dada·s ao 'Presidente c'La IReputb!i•ca, •que, com o •Con

grE.eso Naciona·l, collabom n a feitura de todas as leis. 
10 ICongr és..so ()J'acional , a~'5iiim a1gindo.: não se despe rle- um a attr:•buição pro

pr!<t porque a !qua lq uer momento póde exercitai - a , reovogando mesmo a:qui'Llo que. 

por ~ ua a utorização, houver sido feito pe lo Pres idente da IR.epulb.Ji ca:. 
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ô~sta exces,siva e in cx·p!icarvel o.gcrisa á concessão de autorizações pelo Parla

mento faz leml>rar o exaggero dos d emocratas a Roussca-u, pretend ~;nào que a so

lbera nia se perde qua.nào não directamentc exercitada pelo povo, esquecidos de 

qt; e essa soberania, como diz Taine, não pôde ser perdida, nem a!i(}nada e, qua.ndo 

o cidadão d elega o U>ú ela parte que lhe ca;bc, ,guarda, todavia.. a. propriedade da 

11"\I.!C.:tna , que é insevara.vel da .sua pess'Oa. 

E' o rque aqui acontece : O Con.gresso INacion<ll não aliena, nem perde o s e u 

direito const!tuclOJ1al, e, delegan do o seu u o, guarda, entretanto, a propriedade 

que lh e cabe de poder ex ercitar tal faculdade ou direi ~o quando !lhe aprouiV :•r . 

O. !Congresso não abre >mão de um direito •que é inscparavel da sua vida le

gal; apenas delega d el·le o uso, ·fica nd o-l:be o dil-eito de approvar tacita ou ex

Prf's>amente ou revogar o que por sua delegação ,foi feito. 

·Este mO<lo de ·legislar sdbre assu.mpto . .; que (li.fficllmente podem ser conve

niente e prestem en<te d is<cut idoo no !Parlamento tem sido rudopta;do •por todas a.s 

nc.ções " em aLgumas, apezar da d ispos ição constitucional prohilbiliva, como na 

Itallio.. 

O !Ilustre es<: l'iptor .A. Brunialti - IJ •Constituziona.le e la •Politica - es 

creve: «.:via,. n el!a illlagtg-ior parti de i casi, i codici e lc le.ggi 1)ÍIÚ importanti sono 

sta ti fmtt i (lei pôtcJ'o• esecuti vo. per d elegazione a;vu ta da! Parlamento tal•volta 

tc;wndo -conto de! co ncusso del!a ano·gistratura e persino -di comm·is&ioni ·pa•rlamen

tarJ che o veva.no pr<'parate inRigni lavori, tn'lvolta 'COJ.l -colJa,borazionc di m em 'b ri 

dellc <l ue Oamere. - Dal H·~·S a l 1860 •vennero cos i promuJ.gate in Piemonte 1·1 

Iegg(} :?U.lla stampa. Ia l ~gge ele ttorale. ·quelle sul i~·truzione publica c sulle mi

n :c re, i! codice pcnali. Nel Regno d' H nlia la g rande e comples.sa opera. Je,gis 1a<ttv3 

dei 1'P·5·5 é s tato compiuta <l ei Govemo per clelegazi<>ne ele! IParlannento, i! c ual'le 

a·I' Jl l'O<I'ó la legJ.g·e '~ aprille 1•8615 n. 2 . 215, in 6 articoli di cui le Jeggi erano aJ.tre

tnnli ~lle.gnti, sebbene l'art. 55 dl'llo iStrututo richil'des•e l 'npprova zione di tuttc, 

artico!o per ar ti co·Jo. Oo~i si t>libe ro i 'God!ci ·civ ile, commerciale, di procedura 

e ivHc e penale, de l!a marLna mercantile; co~i vonn cro ])l'Of11U11gate lc leggi . u l'or

dina.mento giucligi!H"io. sulla :publica s icurezoa , sul ' espropri.az.ione per causa pu

blica utilitá, sulla proprietâ artisÚca e !etteraria da·n<lo ai potcre esecuti'Vo le 

piú ampri fa cOI!·tá'» . 

LuiJovico IMortara - Com entaria de! Codi ce e dell e ' f~(}gg i di IP rocedura -Ci

vlle - e nsina: aiA I g<werno .pu6 o,.; C· 1·e delga to amahe '11 vero e p!·oprio e.~sercizio 

cliretto della fun·zion e . legislativa. BcnC'hj, in general simi le eveln tua•1iúá non sia 

conb.IY.pla;ta dell e cart constitu.r.ionali, né inop<H'ticolare da ! nostro es tatuto. purc 

é un fatto che si verifica negli stati li'beri per l'ilgion.i pratlchc ài uttlitá e tal

volta de nece;sità . Due fo1~ne ele cl clc-gazione son no da cons idera·re: !'una gen e

rale, dhe suole concrctarsi n el'affid<1>men<to dei «Pien pioterill al g·overno, consi

glato d a eccezionalitâ d i c il·costanzc ·p<>litiche, .. ad esemplo della previ'Zione di u.n 

]).r ·go jJeriodo di guerra o di intern e agitaziolne: l'altra,. partic ulare, c.he con s iste 

ne!l' incarico di provvedere, con comple ta o limito·ta d!screzione de arbítrio , all<1 
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:·edazionc e promulgazione dl norme gi uridiohe, i.n Juogo e vece ele! parlamen to. 

sc•pra catl'gorie JM:er.minate cli materie. L'u.na c l'altra forma di clelegaz.'one si 

ct·trro piu volte i1n •Ita•Jia; e ele! la seconcla moita nu meros! ecl imtport.anti sono 

g!i ü.<8mpi, poi.ché con siffata proccclura tutti i oocM<'e venero C'lnanati. C:h e gli a.tli 

rtr<l yot•&>'?W, 1n quEISbi casi, .~i.ano fo?~l ·i cU cM?·út t o objetti"o, non l 'é pos~bilitá cli ?·e

vr;cm·to in c~ubbiOl> . 

'is a T>n-lavr1 ele acata.dissimo jurisconsu.lto, oorrobora.ndo a opinião ela le

.oiti•ni :'ade ela• delegações pelo Parlamento ao Exccut~vo e affirmando de moclu 

ca '••g0•·ico que «o.; a c tos do Gover-no nesses casos ão fonte;; de direito ob.je
ct ivo» . 

tH<-~1rnt notnr •que o regitn(·n que a actt1:1'1 or.gani:ua,ção rveio sulbstitu ir resul

tava preci.zaeuentc ele um·a autorização legislativa, autorizaçãJo não lhmi tada, com 

ba"<es .preestrubelecidas, como agora se fez, 1ne.5 pura e si•mples. 

!E, no enltanto os fogosos qTlie ora se alh-Ha•n contr.a a ILC"i Org1anica, jámRi~ 

s~ lembraram de inquinar de inconstituciona,J o Cocli·g·o ele tl901. 

No oo·so actual. airnda que legitim"'rn'en te o pudrs~e fazer, o •Con•gresw n ão 

delt ao Poder Executivo um a pura autorização para refor.mar ou reonganizar o 

ensino, não; auroriz.ot~.-o s.im ll fa:iel - o, potéan, dentro c 1n1Ctdian te ll1.-.; l>ase..-: 0 rpri·n

cipio~ que elJc pt·éviamente estaJbeleceu, como se ev idPncia doo termo' c1essa auto

rjzac:ão, que é a segu1nte: 

«Hefor<mar a ins t rucção 'uperior e ~<'cu.nclaria 111 a n ti.cla pela fTniã.o, damclo, 

SOb COnYeniente fisca•lização, ~em privilegio de qualquer €R']Je:ie: 

.'..os institutos à e ensino superior : 

C<) ·pet·sonaliclade juridioo e cnmpPtencia para admini~trar os 'eus patrimo

n~o·s. lançar taxas de matricula e dP exame e mais emolumelntos por diplomas e 

ce.rti<:lões, ~o::trrecadand-o todas as qunnli!as 'PfiJ·a prov im.c~nto {lP .sua 0· Ot!Hlall·a: nq,1, 

pod•' n~o. lan~bem sem aJnnueneia (lO 'Governo ·Fecleral, alienar tbens; 

b l completa 1ilberclacle na· orgalni.zação elos pr()grammru' elos rcspccti•vo~ Clll'

s:o:: 1 a ~ con liç:ões rle matricula, exigindo o exam e de adrni~são para o ing-resso 

em seu~ cur~os, no regimen ele ex&m e e disciplina escolar. 

Aos instituto~ clll ensino secu.nd<ario: 

a.) ~ facu.Jdacle conferida pela lettFa a anter ior aos institu.tos de l)nsino su

perior; 

/1) ao seu ensino um caracter pratico, libert<vnclo-o ela condição ~u'balterna 

tle curso prepara to rio elo ens1no ;;upflrior; 

c) autonomia em sua disciplina·.» 

Eis o d.ispositivo da lei votada pelo Con.gresso de hM1mon i.a com a qua.l o 

Governo devia exercer a sua fuln'cção regulamentar. o que ["z ex-pedindo 0 cle 

cretv ". 8 . 6159 .. de 5 de kbrúl dfl 1.91ll. 

O illustre civili&ta francez M . ,pJaniol, e-screvendo no .seu Dire ito Oivil so

•bl'•! actos elo poder regu lamen•tador, diz : <eW::oclste a:ba ixo à as leis um gra.ncLé 

'tlluncro de netos que apresentam os mesmo;; caracteres que ellas , se lbem. que tra

g-am cut1·os nomes: são o.~ actos ema~ a elos elo pocle·r ~·egrblamontrtclo?·. Ohame.-"e 



-286 -

a~sim o direito d e e;;tabelecer ,prcscripçõe:; at>r}grutorias para o f·u.turo, toes como 

as da lei. Os ac.tos regu.Jumentar~s têm todos os caracteres e."'pecificos da lei; 

são dispooições Jegislati'vas de ordrm inf rior ã.s leis propriamente ditas, ma,s da 

lTI CEtlla natureza. M. Ducro~.q àiz. u1uito lb ~\ m: «IDlles têm, como a lei ~ a ·genera

liCJadc da disposição, a rt'g-ulattJEmtação do futuro, •a força oborLgRte>ria, ct sancçci•J 
]Jenol». 

iE: 3ccresccnta o illustrc civilista: rrO poder regulamentador é u•ma verdadeira 
c10.egação 1Jarclal •elo <Poder Le.gi·sla<tivo» . 

Om, na decretação da lei elo en,;ino o Governo não fez mais elo que exercer 

e.~ sa funcção regulamentat·i.a, de accôl'Clo com as ·bases esta-belecidas pelo Com 

gre ·o c com a segunda parte elo § lo do art. 48 el a Constituição . E o seu acto, 

ntt co.nfotrnWa,de do <que ensina ':.\1ortara, é fonte de direito olt>jectivo, ou, como 

doutrina ;Du.crocq, HJJOiado •]Je!o insi,gne PlanioJ, •rrtNn, como a lei, a· força Qlbri
gn to ria. , a sancç~ penal» . 

.'\ào insisUrei mais, diante elo cxpo.~to, em dem()n•strar a .perfeita constitu

cionnlidodc elo !t.cto executivo decorrente eJ.o dispositivo es-tabelecido no artLgo da 

lei n. 2.13•5•6, de 31 de Dezem'bro ele 19110 c que deu lugar ao decreto .n. 8,6,5•9. 

de 5 àr A,bril de •1.91<1. 

;-{a introducção ao ·meu relatorio elo anno pa.ssado cxpliqu,ci por que dei á 

organização do ens ino a dcnotninação d lei} o que, sen1 razão c um ta·nto aerea -

1'1E•nte, tem e)<citado <1. suoccptibi!idade serod'ia de a]gulns elos mais a:pa.ixonados 

oppo.SICion isrtns. E dllgQ se?'Orlia ,i,1lSCCJJtibilic1adcJ porque cl~a SÕ acgo.ra se •nan i
fe.,ta. lendo ficado incrt.' quando um acto executi>vo se lembrou <le tra.zcr não a 

denominação d-e le·i. mas a <'le cncli.go. 'Por iqn.e essa idiosyncmsia contra o deno 

minativo lA~i Organicet do E•tsino c não c.ontra Gocligo ao En8ino? Em que lei é 

mai~ do que co{Hgo? 

.•\nt~s ele repetir a'qui as palavras que e>Ct'('IVi o anno pas.sad·o para ju5tifi car 

c s:~ drnom.inação, lcm;))ran•i que o acto ex'ecutiovo ·q ue deu viela l"ga·l á o·r,g·aniza

ção do •enBin.o não tmz a denominação de lei, como se ro~<c u.m acto elo 'Podet· 

'L€·o.io;la<tivo, .ma", s im , a de decreto: - «'Dccr .. to •n . ·s .'5•619, <1-e ·5 de Albril de 191lol 

Approva a Lei Ongalnic,, elo .Ensino .S'U•perior e .Fundamental nn: Hepublica». O~ 

act•Jc !Pgislativos,. quand•> prc< ct·evendo normas gcraes de d ireito, se intitulam 

Joi -, st·guida da numeração c data. Ora, no caso pre.sente, o acto executivo que 

a;:~p rovou a ot·ganizaçã.o intitulou-se d'ecreto e assim está. 11uonera.do, da taclo e pu.

blicado; a organizaçã" foi denominada - Lei Or,ganica -, claro <é {J UC no een

tielo de n01rna, de regr,t gera] elo ens ino. comQ .•.e podc•ria dt>no.minar - CodiJgo elo 

En;;inú, Regulamento do E •n ino -. ou sirn."Jiesmeonte, - Or g-a.niz:açãu do 1Dn 
, ... 1.J. 

As '[1al~avras que o anno passadü -e,;crE'Vi lbcm M<•plicam o meu. pcnsnmrmto: 

por it:-:so, ju.lgo convtvniCint~ J'epro:rluY.il-n~ fllcJUi, porque. aprzn r de d·h'·u,l,g\'lda .... , não 

fural!l li<las pel-os austcroo crnsores. 'Elil-as :. 
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(<"'Ot..'! á o!'ganiz:lção gera! do e.nsino, apezar de ser acto cx·pedido pelo Exe

cutivo, eJJn vir·tudt! ele auto·rização 1-t"gislati'va, a dcominação .ele - lei orgunica, 

púrqll'e mel·Ia estabe1lcci a·s regras fundttn1eontaes e detel'lm1nei as fôrmas essen 

ci al\; extensi vas a todos oo institutos de instrucção, dcixando aos re.g•u.la.mento.s 

cs;Jcciars de cad•l hn«tituto a .>lla natural funcção de esta.belecer '<<OS detalhes da 

execução, as preca·uçõcs prov·isorills ou accidc,ntaes, o obdectos instantaneos ou 

\'nt·in.d(}::i, t~,, uJn a ·IJalll.vra, todas m-; 'COllsHs .crLLe solicitJcun ·llltUdto n1ai,s a arttenção 

Llo 'l'!'l~f:iino, ·organização e mc-lhorja 1d'e l1abo.rato·rio;s c ·gabinetes, c ~oll'lStit·u. ição de 

~C'US pa·trimcm io:;, as t<lxas de rnaLricu!:a, CX!Mne, frequ~ncia c mn i emolUinlcntu:'i 

que ,p,~Jas <Pl"O!Hias faculdadC~> lforea11 lançados_ 

'\ rcr:{ica-.se .. que o que agora fizcilnos, com {J.iimj.n wtas <lifferrnças, jfct. ha1vi.1 

sido 't<-ito 1J~IO'S clariYid<>nt s e patrir;ticos estadis•oo,; cl·a rc.gcncia 1qur ·vira.m a ua 

tálb ia C·rgamjza,çã·o ·aOiS poucoo enutila{la, dando-l•he, como escr.:-ve IPacHico :Pcrc;ra, 

•a reforma de 1·85•1 o ultLmo ·g-o~<PC, '<U·PI)riminclo as comcessões da l~i de •1<832, qu'! 

pe1·mittia'm ás •F'a~ u:· .:oadc-.s 'Vida autoncn1a ~ prm;p-era, c Pcc-a.ndo aJS~ attribuiçõCi.: 

e ']Jrer•Jg,atLv-as dus corpot\-'liÇÕl'S docentes, ('1m vez de dc-.;envolrver o ,plano d'e o-rga

nização é!idactica c adon!-nistrativa i-nicialda pelo.; estadi~tas <do. Regencia, e rcclu

zindc, a6sim o en ino stt11erior á e.>te.ri!lbdaJe a que cmeve con1dcmnu<do por mais 

de 2·5 annos». 

IF(}i ~Bse p'la,no de orgo,nizaçãio didactica e aclnHnistrctti\·a iniciak:lo ·PC"l{}S es

tadista.; da Rcgcn·c ia que .vgora a IR<!publk~, rctom:trndo, pr·a~u.rou dcscnvol·,·cr, 

d:u:-do- lhe nova vi•da , de accôrdo com o~., n10d'ernos c-n~-i·ma.mp,n too· pe!dag~ogico~.;.;, com 

as condições do acttwl mo-mento c com os p·ri·nc,pios t't'pu.blicanos <que <hajc rt'gem 

;1 nossa terra. 

10 lqu~ se afigure aos ccanmodista' c aos apcga•do,, <á. ~ousao; de .recM'Ite pre

terito, um·a insolita ousadia e um Btt.rto rC"vo,:-ucio·nario c t11narC~hiZiado.r, 1nãü é S<'não 

um resuJ,giqn('nto do pass~lldo lolllginquo, 11Ms gh;>·rloso 'C liibeJ·al. 

Para bem accc'n tua r e espirito de · quililbrio, de con'Vcniencia e de ,Jwurmonia 

cr.m as ncoo sidades do ensino, .po3SO meSimo d i zer, o cspi.rito, tünda I(JUIC lMbera!, 

conservador d·a a'Ctual organização. citar<'i ou'troo trechos d·o tr<~~tul<hoo de IPa~l 

fico ·Per i ra, a cu.jn a.Jta au-torid<l~le me aco;hu na d<efctin da 'Lei 'Ot·.galnica . 

·::J:scrcve o -provecto -professor: «0 Codigo do Elnsino, n!P•JHOV<'lClo ,pelo dcoreto 

dc l <le J anei ro ele 1,9·0<1 a.bol i o a li<betxlacle de frcqu1encia, e •quanto á or,garnização 

cliclactica e aqm iniBtr>t.ti'va não deu ás IFruculdades a mi.ni•ma '!lflrcdla de aurt:o<no 

mio., ci•nites red-uzio attri•buiçõcs c 1Jrcrogativa.s de Que go~;vatn as conporaçõe:i 

docentes. 

<c A siluoção do cn.,i no superior era dar; mais precarias; GO'v<er.no c Gon.gresso 

:'>Jacional co,g·itava.n já. nos u !Hmos a·nnos d,, «<normalizar este ralmo ·Je s•et'ViÇ·o pu

blicoll, lqu.e decahin ~ernsi'Velmente na indi.;clop!ina e nn a.nat·ohia; mas, <::los ,prolj ctos 

aprc . .:;c-nbtdos noenhun1 cons!."guio atravessar a-s dlllas ca ... ·os do. 'Pal~Jamento. 

«'A •l'e'fot~n.a d<'lcretada a 5 ele A!bril foi recebida com gram.des esperanças pei'Os 

que se inter ess,1m >pela causa suverior da i<nstru.cç-ãio naciom<a!. » 

1Jepois de citar as seguinte J)a!avr ar; da expos-içãJo de mo•ti:vos oom que <flr~ 
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p1·escnte a V. Ex. o projccto da no~ o•·g.anizaçfuo: «A inslrucção su.peri·o r e a 

fundamental diffu.ndldas p~ios institutos creados pel<l União ·não .go:oarão de '[>ri 

vil gi(ls de qualiC!Uer especip, e os institutos até a.gora sulbord"""'doo ao .:.VHnisN•rio 

t1o Interior serão d 1 ora cnn dia1nt<' con . .;::·i "!erados CO·I'})()Il'ações "'"'utonotna..~, tamto do 

ponto ·de vista dld<tctico como do a.c]ministratii'O»; o cmerito profe<>SOl' escre<ve: 

c\·1\cstus li·nhns 1gerae.s se Lle(ine ben1 rH actua i t•oforma do ensino . A a.uton nliia 

·Jidacticu e .aJdtJJin•ist•·atlva coolfiaila tás. cor;po•raçõe,, que ,jiügea11 os in.sbitutos dc 

ensino su.perior e 11. consequrnlte perso·nal'i.c]ailc j•u,r.idica qu{l bhea é attri buida, são 

<la atttol'ido.de qu·e tld-mini~tra (neste caso as con,gre-gações) do que a ini:Jervc.nção 

do ,poder que institue ou c r ê•. » 

ISempl'e pe-nsei, Sr . .P.resklentc, que a actual organ i>ação do ensino pelo.s mol

des !nte:ramr.~ntc n~v.os en1 qu·e .~e e»nmoldura, viesse encQJnUrar gra.nd es dilf.fi c-uJ.tda

des e até reS~i tencias para o. su& ·int..egral execuçã.o . iFeliz.mc.mte, e a· diCfliculdl!l

.des e ç.pposições têm si do relativamente p.equ()nas, graçn.s lá. boa vcmtad~, ao cri 

tcrit e com,potenc.ia com que as congreg1:lções ·clQ~ in~tituto:õi Ide en~..;,ino, a:f·óra un1 

ou owtrc fe.!'l'en.ho saudoso do lJ'Ol>SS>ldo, aliâs tão tri ·te e tão dL•pressa esquecido, 

têm •procuraào dar-l·lle inteiro cumpriall ento . 

tB()rn sa>bia eu que exb-tia " a<!l]:>al~ll-a uma t•·a <Hção que (tuasi se ia ~"lCJ.Ue

cendo "'~ •brumas do pa.;sru'lo; JJois, •não d·esconhecia <t·uc nQs p1·in1~iros a-nnos 

da mossa v.ida. n~aci.onal os instilutos tJe en~ino ,goza.ra·n1 de u111.a .grande autonomia 

e liberdad-e; n1as, ~'a ·vo.ntA.gern, de ·que, por }JOruco tem,po, a•uferio o ensino, des

appareceu, -como outl'll« li'berdrudes, afogada pela rPacçiío ca,se<'l'"<loJ·a que llllutllou 

n Acto L<\JddicJ.onal. 

O on·i·nten'te ,p,•ofessor da .Fa-ouJda.de de ~dicina da •Ballia, O r. !Pacifico !Pe

reira, .en1 trabaNl'O recente ,sobre a actu.ai refOI'Illa do ensino., e'Cr veu : 

«A Leohr ~•Hcl L &rnf'l·echeit, que faz o pro•g·I'C&So c a vida .intensa <las uni.ver

sidadPs aJl>emãs era a a•sp irn.ção das no,sas IFaculdadeR, c nã!o podia -deixar 1c1~ 

cansur-•lhes shnce1•o julbilo o leit-1not·iv ,Ja a.ct:ual •·dfo1·ma «l"><e pri•ncL]Jio <Ie l·iberc 

dade (JUe .se .prese,te na >iüstorla <la vooagogia b-rasile;i·•·a,, nu ph,lci·e do illust r e 

Ministre>. IHa cerca de oitenta an•D•OS, em 1'83•2, j tá es e espírito ltiberal se m an i

fe.>tav.t, animado e promissor tml refm·ma, feita pelo;; eminentes estadi><tas da r e

~enc ia, r-efoo1llla q ue conc~de-u ás lFa.culdrudes -a litbcrda·de .do ensi no e certo g'I'á.c 

t1e aLLtonomia did-actica e a<lministrati•va, co"•fiwndo-llhP,.; <l nttri·buição (le eleg-er 

seu.~ rlire.ctOre.s ~por Ulm período triennal, cn1 Jisttl tripl,i'ce, á esco~!'la do Go'vf'l'1H,, 

con ferinclú- lhes ú direito de con•feccioona r os r~gulamen tos, Ide .propõr a treformn na 

distribuição das •ma:teria.;;, <le applicar em <fatVor de sua bi>l>liotheca as tam.s de 

matl'icula e em olumentO$ d~ tituJos, e de oL"Jganizar e melihorar seus labo>ratorios 

e gabinetes. tA retacção ce>nse~vadora, que su ccedeu r"qttella .pha.se memora.v<"l de 

nos.~a <historia tpolitica, foi pouco a .pouoco reduzi.nldo os meios e C'ercerundo as at

t.rtbu.ições conced1da.s. 

tFci essn corrente de liberdade, que os annos de rcacção conservaldora haviam 

feito c'.csUJpparL"Cer , que a Republica, a.l)ó.s ma<is de -vinte a•n nos de exlstencia, Te-
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tmnou i:lgora, convci~tendo em lei llS lbase;.:; de r>~eoz..,gam i.zn.çãio do ensi~no qu ~v. !Ex . 

tão .Patrioticam nte clelin<:o-u e encareceu no .Mamifesto Jnaugural <le 15 <lc No

V< .. rnlbro de 1<911 O. 

I)< a o-r.gan izaçãio que traz a data <le 15 ele .&brit de 19H, e. M. d{)mjmmclo o 

mL'·'•no espírito Hbcrnl ~1ue gu.iou «Os cmim'nte; e.•<tacl isotas ela IRegcneia,, conceclen 

<lo á" Faculda<de., a li<berdatle de ensino, udand . l.hes aut()nomitt diclactica c ad

miilbtratlva, ca.n(ianào-.lhes a attribltição de el-eger e~ <lircctor~s, CQ!n~fct·inc1o

l.hes ç <lireito de confeccionar o~ regulamentos, inclusive a refo•rma da {listribui. 

ção das materieJS, e de app!icar em favor •d() SUôt ec01nom.ia, isto é, onelhoramentn 

t1 consM~ração de J>rincipios !Lberaes a q·ue de longa <lata a .pira;v.am as institui. 

çõc< clocenl:'es. PO-"-Sll.i lo de ,<uas doutrinas politicas e ~deiaes, o i! lustrado autor 

lltt t~formc. crcou a ~ua o'bra, compôz-lhe cat· in.hosamente a estructu.ra, infundia. · 

Lhe ,) oop;ri to de suas concepções mais caras, e, animamclo esta ot·,ganiz.ação elo 

im[' u lSj; <lesse lbaft>~jo vivi ficador, emtr'egou . a a uma >vida auton.oma, CO>n[iaocla aos 

cuidaõo, <le t•clucanorps Pxp~r;m<=ntadc· ·pPlo labor e dedicação ele muitos anno•. 

:'oiiio duvidamos do empenho com que :<e e<'lforçarão os institut~s do-centes Jk'tl'fi 

bi'm de,c,mpenhn·r -se elas amplas attrilluiçÕ(ls <tuc J.hes dá a IHY\·a ·Lei Orga·nica do 

En~Sino. dl'SC~>ntraJqzação operada pela. re.fr>rma aotual S'el'á ele i ncootest a.v<e l 

\·anta.g~nl, se n. ~ corpolrações docentes, i·ntt:'ressa•nrtlo-f'e, como devem. l)e'la reor 

g·t nização e a]}{'r•fetiçoomento ela in~tru.cção, procut·ar m com d-edicação ince ante 

P SLIP' rior iclade <de -vista.<;. resolver as questõ''S diela,ctica. de ~ua comq>etencia c 

Jll'lli!TilH'er ·a Plf'\'::tção -e .p ro,greBso das .tnstituições que vão CiCtlr 1.SOlb sua i; n!f11C

dinta direcçiLo. Terão, ]>rniém, ns inst i t-lt.içõe,< <locentc~ n vitaH lad'C e 1!'orç:t ne. 

ce~al'ias .J)al'a exeorcet· e ta autonon1ia que lhe~ confere st lei nova? ~Lanter-tie-11n 

no \Gryvet,no o .e.<pil'ito liberal e a intuição uperior indispen.-aveis pam conSI.'rvar 

esta autonom,üt e preserval.a das intCI'I'ençõe., que a política parti.clat•l.,t muita:< 

..,ezc's cxi·ge c que t0m s ido uma das ctvusas mai~ poderosas da cl"cadonc i,, do en . 

•inc entt·e nr,s? .-\ autonomia 'QUe é o<:ora conc":lhla âs i•nstituições do ensino 

>lt!J<'rior já ha oitent;t· a·nnoo lhe,;; lfo'i otLtorgada e a pequenos golpes des;tpparc-ceu 

compl.etntnf}nte da legislação do ensino.» 

Os ibo111s 'V([ti c inlot> do eoninente professor bwhia•no se ,vão, feliz;mcnte, reali. 

zanclo c os soeU.< receios se dissipam <á proporção ·que os d ias oom ·inham e a ex e. 

cução <da no>va lei se vai pondo por ()bra. 

[)e faoto, ape7..ar da .c:urpreza qut', me.stno no seio das con-gt·egaçi)'es, pro.Ju

zi ram o;; m old s ·n ovos ou •que. em pa1-tc, de ·tão CGquecidns, •noY s se tornaram, o 

cum ,pt'im ento d·a actual organizaçáo se vai !fazendo com relati~•a facH idad•e e com 

ausp.iciosOJs r-esultados. 

LSem lfallar em outro' jnstitutos ele ensino, podemoo accentuar que é disso 

umu con·l'incente pr.:>va o res•urgi.mrenoto do enSlino mecl·ico na .Fa-cu.lda<le do .Rio de 

J J•n eiro, on·d e o decrr t o el e ·5 de A•b.ril tem t ido com pleta execuçáo. 'NeS'Sa. gl·orio

sa e traà i cional Escola, c()n forme assig>nalei no relatorio do amno pas,ado, o em . 
si~•o .quasi tiruha desa1>PaJ•C'Ci clo, pois que t al n.ome não se po<iia dar ao q ue er<t 

professado, em <pouco mais <le <dous m i)ZICS de aulas, a q u asl tres mil a.lumn OJs, a 
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101aioria .dos .qu,Jes pam fllll entrava Rem o precioso !Weparo fun damenta l . Com 

a nol'a o.Tg>anizaçã.o tu.J.o na Ellco la <le :.vreàicuna ;;c tran.sf•or•nou : r estAfb.eleceu-se 

a disclpl·;na ondP clla ha muito .não ("}{i.stm; cc ~:tra.m as }Jarede de estudamtes, 

(•S cvnout-sos c ns exn1m •\s que c 'Pl'O'long.avam pelo an.no a d-t:'lnttro mão peranittindo 

ao c·nsino 1nais •do que o tempo de <lou~S a tr·es me.z.a;; etn cada a·nno . 

E·m n.91'1 ·as au:U.; 'POVOtli'U.lll - S'C de aluPCnmus, oempel1'hados j·á agora não na sitn

plc,; <•on<JU ista de um d·iploma, mas, no deSJOjo ele a]HcnclrT para vencer na com 

petição em que 1·ão entrar na viela arclua c dura elo cx<wcircio ela profiRSã.D. 

·f.J.:>sa muàü•n;çü foi tão granel-e oc tà.Jo rea l 'ífUC fez utn iHUI!itrc pl'OfC".s.so r. co;11 

quem COilV'ersC'i P<.'la 'llol~ioneii'a vez, ·quan•clo visHei a-s c1in ica.s ela Faculdade, cl i

zcr-tne rextualellC'nte, lll'S·sa occa.:; ião: ((.-\. rrfm·ma 'PI'O·duzio u.m 1verda ~eLro resur 

giln er,to do ensino C'lfll nossa E ,:coh ; as nlilnhHs ~r:1 ·ulnc;; de Clinicas .rtue antes se 

:·ealiza·l'>l!IJ .oc.m a coJ:a'boração dos cst-ud.a:ntcs, 'hojr rego:·gitam, como vê.des, d.e 

to'ào.' os aoJum•nos matriculados. VezJJs ·ha em que, diante elo m!i.o tempo. em d ias 

de c!1uv(1, 1penso etn não Yir á clinictJ, 'UPPO·!'klo que os n1cus alwmlllo,3 •lQUI não 

r-starão; pois :bem, •mudo ele l'C>olução, venh o c ten,:1 o o -]>ra.vN· cl<' vow i'ficar que 

toiios <!S meu.s discípulos e-stão nos seus po'tOs». J,.to clisse-•me o illu.<t.raclD pro

f<'Ssor a:ante do director da IFacuJ.l acle, de out:·o . .; d<>ccntes e :·odeaclo pelos ,>eus 

att~ntos e sol'icito;, cliscipulos. Um out:·o no'ttlvel 1JrofCISSO•r , ao ·encenar o seu 

cm-so annual, s ::li·entou, em o-~ ficio dirigido ao d.irccto:·, o f•Jcto de ser. depois de 

218 nn:1o.s tde magi~tC'rio, a primeira ve-z q.U.(' ~otavá o prog-rnmrna da ua ca 

deira, em m•cio de ·desusada conconencia de <'st:uda,nltcs. 

O que se 'P!l ' Sou nos cu: os deste, dous illus~:·e, profc,,;o:·e. não constitui! 

facto isolado, niio; tO!l o que se deu preclzamonte em tod.os os à<-mais cursos da 

Fnculda•:lc, conforme se tornou pu.b lico por occ.asião do enccnamento das a u

las. 

Um Dutro Ct1.~o da maiO!' importancia, :poi" •CiUC diz re.<·peito a ponto prinn ordial 

era orga:nização a:ctual, verificou - c em todos os in,tltutos, tornando-;;c n·ota•vel 

n.a IF.'\culàaclc d<' Mec1ici•na desta !Capital, pelas circum,.tancia.s ef;>peciaes deste. 

Esco!a. 

:Re-firo-me ao ee<aone de a·dmissão que, clam do áJ,; esc<Yl-a,s surpcrio:·es o d ireito 

ü~ escolher os camdidetos aoo; seus eu,rsos, produzia no >pri meira p ro>vA realüzacla 

os meJhO>r.es e mais p:·ome.ttNlores resu lta·clo.s . 

Em •todos os in;;titutos a selecção se rez de unn m•oclo altamente prorvcito.so 

pa;:a o ensino superior ,.., portanto, de rincalcula veiB ,vRJntagens 1para o ensino fun

damental, que até ('ntão não .cre. senã.o um ,frucil vch icuJo 'PB:ra o i;rllgr e.sso rãs aca

c.'kmias. 

Na IFa.cuMadc ele '~1-edicina. desta .Ca,pital, ~JO•l' exempi'o, em que no wnno ele 

191rl ~c matrieu>Jara m no pri:mciro anno, m edia•n te os attestttclGs c d iplomas dado> 

pelos ln.stitutos secu.ndóll'ios . JJa ra mais de ·800 a lumnos, neste anno, joá a selecção 

.~e •fez .maturaln1ente, >pela ,~imples cxtge.ncia elo e.xame <le odmis'ào, a 1pooto de só 

se a•pre~r.tA t·em cerca d e 260· cancl1da>to.~. dos qua•es tã.o sOmente pouC{) m a is de 

!i O •1• foTam acl mi ttiàos. 
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·E o que aconteceu aqui, na !FacuLda-de de ) 1edicina, deu-;;e ;gue.lmenle nllS' 

oult·as <Jcademiaj, onde a mesma rigor a ·hone.-;Ncladc presídio ao exame de vesti
IJuiC\, !azendo-o ,a h ir victoric.,;;o destu. qHimeira prova. 

Tado faz crer que a previsão do lt•gislador tenha realidade per,fcita nesta. 

lrrJ.)Jol'tanbc parte da organização, como em toda.;; as outt·a , J.){)t1U t•, d e emte.ra

~;;,do o nsino das intrcvnis.-.ões indell>itas e sempre .prejudiciaes 1)0r IJ)ar~e do Go-

VlTnot ~á conla à~ quent não mai · poderão correr a dc.cad.c-ncia e dc~mora:~w.ilção dat 
in~tn:.cção funci>11)1C ntal e superior, as congregações docentes, certas de 1ue " 

e.IJas ·.·abc o Iuturo e o. que este produzir a c lias tão súmente seril devidon. , ... _ 

berão mantcr->e. como tltê aqui, ao nil·c1 da nO\'as c grandes rCSI)On a.biliüadc~ 

que ~obre a sua autoridaàe p.-::s~1m. 

Tudo faz crer que a i..~lcnogação .formulada pc amo Dr . 1Pacif!~o IP~reir 

«te•·ão as il1l5tituições docente~ a vitalildade c a 'força nc.e ·ou.rias p :!J'a exe•·ccr ostft. 

•HLtonn:o:n!a que lhes confere a lei nova?. a J•cançará fausta respO«ta, que será .11 

gamntia do ale,·antamcnto e do novo brDho d<> ensino entre nó,; . 

. Fiel aoo intuitos que dictaram a act~a! orgarub,ação, o tGovcrno deliberad::t

;l!t>nt(; te.n1- e rec usado a intcrv'ir, pOli' qualque r fó1m1a que seja , r.as quc,;tõe.o d, .. 

ensino, àeL-xando ás congr~uçõets a sua con1pieta a•utononüaf só limitada pelo .;:. 

PI'OJ)rios lineamen tos da Lei Organica, dentro do. qual a sua Ii·bcrd&.le é eom

]J :cta, z:a j a podcn'do contrad·icta r a -ua autoridade. 

Em conformidade com os dispositivo.; da L i Ot·g.anJca :iá ~e reun io JlOr d uas 

nzes o Con c;ho Supel'ior do ·Ensino. 

Algu.n.s do reprü,ento.ntes das con:gregaçõe tr!lziam pt·e,·enções o.cC<"ntuada2' 

contra ~. nova organização, e, csquecid<h;. de que aoli estavam por força rlaquell.._ 

me:-rr.a lei, não tendo t!do o tcmopo .suffiaientc patn s e assenhorcuem do seu C><

:lli .to, r.rocut·aram, o.ttribuindo..se funcções JegislatiYa~. contrariar cla:"as e pOt<iti

V'h"i t!eterminaçõC's log::tf"S. lFclizmente na segUrnda rCUllião já c;;;ses menthros d(l.) 

conselho se aprcsentam·m com cli'p~'ÜÇÕl'\S mais rawa,ve'"• passada a primeir" 

i:np"es..ãc oque a nova ordem de cou<as produzira nos · eus <:>B,p irHos. amolda~os :H 

anügo -regLmen, que aliás ·hav ia r.cclu zido o c~nsi·no á tnais trk;te e deplora ver 1'-ii

luaçào. Era natut~ll que a.· sim fosse, 'POis que velhoo c quobidilln s •h abitC'cS nãa. 

se 1donrnoam <lc um mr.omcnto para outro e o act·ual detentor d<l pa ,;.ta dos Ne

go~i.,s lnteriores. cannmcido ele ' a YCrdade e plcnamt>nte comseicntc de Q'Ie 05' 

princípios estabelecidOil .n,a t·~ent Ot'gtl·nilzação hão de triuunp l:(lr ho,jc ou ama

n•hã, dc.minanJ o todos (k; es;>iritos ~ toda ns con.<c:cncias e<clarccidas e .!H>nes-

t a.<, ,,b, tc·vc-se c crupulo;>amente de intct•Yir dircc.ta ou injir~tam<'nte na.s dcli

~~rnções do Conscl·ho, não e;,quecido d ~ 'QUe a,; reso:uçõc.< contrarias ás presc1·ipç:õ~ 

d" r.e; 'Organica nt>n.hum erfeito pratico podet·irum ter, como ncn.:w"' Yil:or ~

r;ch-!1 te. 

Mas, LSr. ·P res identP, 3. que~ tão que tnaiti 'agitou o ospirito elos reaccionariQS' ~ 
d a qu•l se quiz fazer JX'c1ra de e;oonclalo contra o o•·gnnização do ensino. fol • 

da Iibcrd ,tde profissional, que o.; sophi>·tas entcndr ram que era instituída JJH:11 
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!lOva lt•i, quando, de ü1cto, é c)la uma conq·u·itita re,publicüna contilcl a· x.pressa

·m en :e, c m termos in equívoco•, na •Con~>t i tu ição de 24 d e Feverei ro de l >S191 . 

iE tan to i!'tto é verdad e que foi o pJ·o·pr io Cd:J•grcsso N :w ional q ue, votan do as 

b.1se.s em que de•\·ia ass·en tar a r eforma do c.ns.irno, cstalbc!eceu categoJ·ico.m-cntc 

.que ella fO-':se feita «'em privilegio de qua lquer oopecie». 

'E •foi is~o o q-ue o Gov~rno fez, obOO·icnte á detcrcninação Iegis·lativa e, o que 

ê 111-ai s, rao preceito constitucional. 

A Constituição en1 o n. ~4 elo artilg'() 7'2 diz textualme-nte: c( E.' garan tido o 

•Jivre cxerc:.h•io clt• qua lquer P!'ofi.;o<'ão moral, in tc:1cctua·l c i•nclu>i:rial». 

E' tão claro. tão e:xpli~ito este d!s positi vo consti·tucion a l, que pa.rccc incrível 

que .·o iJre o seu scnt ià.o ~l·ja lC'\·antada q•ua lqu.cr Ju~\· ida. 

O IS r . Amaro ·Cavalcanti, .no livro Regin>en Fecl C'ralivo, ensina que «a.s pala

Vl\ls 1cla !Cons tituição deven\ ser tomuclas no seu senti-do natura' c comnlUI!11 )>; ora, 

... dCLIItllp<mdo o texto constitucional c ta:ma Jcas as suas pa1!avr(1-s ·«no s entid-o natu

;·al e cccnmu.m,, não é pos;;'·,·~l dal' - lbc i.nterpreroção que não .,eja conducente a. 
1Jle:J a J.iborelaJr p.ro·fi.~sional, St•m outra r estricção que n que res ulta da r csponsa 

bilidnae ·que c<Hla um as.>u me '])elos acto; pmticados no exercic·io ela sua pro

f i.Sõào. 

Que é que garante o Cons tituição? 

•«0 •li vr e exm•ck io d e •qual quer profissão on oral. i.1tcll cc t uaJ e incl us t · i,IJ»; 

... na, txo·cici.oJ no seu senti clo •natural e ccrmm t;:nl, conforme Don~i~ngos Yieira, é : 

ttac~ào àc cx crcita.r alg-uem P1t11 al,guma ·cou.sa, acto de se ex ercitar a ·Si pro.p rio, de 

púr <'111 ac~ão, de t ralb:J~ har : o.cção de fa zer 'O qu e pertence a t:an ca rgo, a uma 

]Jrofi>sãu, ao poJor ; o a c to do ~xcrccr u ma funcção . A·cção el e usa·r el e um di c 

rei to». 

Se a Con ;tituição diz que é livre o exercício ele qua lqu er profis.são, sem e> -

1:abo1t•crr qualqut'r outra r cstricção, 'é claro que a todos é licito, sem pcias d e 

(\.-:pé.cic a'~guma, ((1::\ acção c1e usar desse diroito», de c<fa zer o que pertence á :5: U1. 

11rn!'iGr-:~I.Q». 

11': .,; nostC' "•m t;clo cl a c tivicladc em ru.ncção que o texto con.stituc.J<;nal rm 

]'l t·cg·.l o voc-a.bulu cxcrci r~io, porque no l'ln eL~ tno sentido o vemos repe tido em totlos 

<().;; ar~igo~ da Con::;ti :uição; c·XC."l11Plos : 

« E.JJCTOC o iPO•cleJ· ·Execu tivo o .PrcsJI:lcn te ... (art. 4'1); 

<O P r c-iden te PX~rorrá o ca,rgo IJOI' quatro a-nnos (art. 43); 

<> 0 Vice-Pres idente que CXC1'CI?1· a P res.iden cin.. .. (art. ·1·3 , § 1°) ; 

<•O lf'l"O<Hlento do ixa1 o c9;m·c ioio de s ua - funcções . . . (art . 4.3 , § 2°) 

c l::xc•c-c,· ou d os i.gnar ~tu ocn clc·,·c exerce,· o command (a.rt. 48, n. 3) 

1cÜ.s min istrnr' ... não pod~rão a.cC'umular o exercicio ... Ct.ll' t. õO); 

c,IC:·i nH.:..:: .1 e r<·.c;;nonsabilidaclc os actos que attcntarem contra o l·ivre excrc icto 

-.1(~.;; llin• ilos vol iticos, o gozo c CXe?'cicio dos d~rcitos indivi cl ua.Ps . . . (art. 53, nu 

fll'll f· J· o,.,. ,3 e 4) ; 

«T o<los . . . podem exn·cer s eu culto (art. 72, § 3•) 
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c.t.J C'ida<.lãu in\·,• . .:tiJo \1as ru ncç:õe:; d.c urn elos podere não pu 1 ctú exerce,· u~ 

..:I e ,>:Jtr~ <·.trt . I 9) : 

ctConc!uidos r-Pus trn.bnlhos constituintes, encetará o Congresso o exerci<:io d e 

..SU;éH ofur~cçõ':'.-.; n0ranucs (art. 1°, § 4Q, das Disp. TJ'a.ns.) . )> 

•Em ·bcllo ar:igo la•1 a •,lo na revista O Dire i to, iilustre jurista, depo.is de citar 

-eS·í.\~~ nH'."'mos ,·a rio:-: exemplos, e.scrc ve: «Para meio r clarez.a de tal jntcrprctação, 

nofa ll n o~ ·que o Lt.Hico )JOtler cujas funcções dev:,.'lm ser •reguladas por lei:) uJtetd.ores 

- o Ul!cJi.ci:nio - é tambcm o 1<11ico a t·e peito do quo.l a ConstitCJição não em-· 

1nr.ga o YOc~lbulo rxercbcin ou equiva lente c :;in1 <<o rpoder Juclichtrdo terá po1· OJ"-

1/Ü<>s ... tnrt. 5•5) . 

Lf'roso·.guindo, diz o.incla o dtsUn cto e>criptor: 

«Qu.e se çxaminc com co lma, sem theori•as prcconc€1bidu:;, l<1das as di;;.posi

~J··~ citadas, r :-:-c v \•l'â. que r- m todas c~las as expressões e::cerco·.J exe?·c icio têm o 

~entido <'(!ui::"olC'nte. Serh1 pl'e~izo •u.m esforço supr n1o ·para, ni·.guindo as hl

.iunceões do p,gni~tno, a ~onittir que em toda n pa·rte o mesmo vocabulo t.i.ves. c SC'U 

.. pnticlo thttu1·aJ c r-;6 vif\.;'SP assu~nir sign.i'f i cação c.57pe.cial em ;lttinencia á Uber<lade · 

,j.c p!'o!'iE õr.-.. » 

Foi poli' .;~t<•ndl'l' c ir.t('l'prctar d es.'<a fón:na o te.xto COinstituciona·l, que o actuo.l 

Rr .. :Min i:-.U · ~,., do Suprr-mo Tnbou,nal Federal, Dr . . A n1a1·o \CaNalcantl, {].ipiomado no 

extr~lrrgc! ro, tuas \'otanclo CCC'llO n1embro do Tri!bunai co-ntra um hflbect.s-CO'l'ZJ'its a 

ntcd.icos PxtrangPiroR, t 1 Xpr:'l io tr.n 1•9 de Abril de 18197, quando ) _Linistro da Jus~r 

ti~:a, un1 avi·'o <111 :;r. Prc-:-:;. l denolc da ·Côrte ele Appel,Jaç: .. ão, no qu:.ul , dando conlle

"Cin1t"'nto <h~ w.11a !'~''-'i:=t~nnçdo do ·.ulvogaclo Jo.cé Pi·rcs Bl"amclão, '<'l quem s-e exigia 

<> regi.,trn da c·11·tn cl,, bacharel, di~se qu.e <<o art . 72 ~ 2·4, .· ~, Co :h-..tL·u i{:ão de 24 

de 1FeY('l'f-iro dt' 18 :1 1, .ga1·ant.\ de m~o:do catc.gorico c pleno. o Ji\T(' flXercicio de 

<JU<.L lq Gc·:· ·pro!'i-,:-:ão mo:·:1.l. in tclll'Ctu·a.l c ~indu s trial)). 

~ãn ~p compre:lC'ndt• qu r rm dis.posi·tivo tão cJ.aro e tcr.mi,n·:tntt'' l· 1ue. com1o bcm

-cs(!re-v<'U o Sr .. -\cn:1ro Cava.Icc.1. nti, u.ga.rante de modo catcgorico <' pleno o cxcr

eicJ') de qua'f ]Urr pl'n:·i·2são», se pre .Pnd.1 , pa ra sati sfação dP intu'tns <."goir;tico.s 

<1i~ju.ncl&l' o.s h'rmo.; dn texto con . .,titu.~ ionnl, para o eff0 ito de (';.;ttl'bC'lrccr restrL 

cçõc;; e pcins á< prMi•sÕI',< i" trl!rctuae><. c o mesmo não se faze r I]Uanto ás gro

fissões indu~tri !h"S. 

A ('0n..:Uttiição nl!ma ~·ó r mr~m.a prOlJOl;;ição ligou tanto as pro-fis.<5õc~ JTIO 

!'ae . .:: (_: inte: ~ f1 Cttute.;.; , ('nmo a-= indlh;.triaes. cl ize1ndo que o ex<HCicio clP qua.lqu.C'r d el 

h:tc; é liYI'r: porta nt•l. nãn é logi ca H rxi2c-ncia ela pro,va ele capaciJ•l,.lf' pa~· a t:mas 

f' nã.o pal':t us nutn'\5. ca,mprr.hnn .1idas como estão todfls nos tt•rmo.s <la m<.\srma 

oração. 

VP..i<l-~P a q!.lo absuJ·clo leva a interpretação mofina que <'';Jiritns reacciona 

:·ii>s lJ:·rt~n :l C'tn d·H on toodo claris'·imo elo Pacto Funrla,me"tal c] ,, 'Repu'b li cn. 

0 op:·i "CIJ)al fu.ndamonto dos que tão grosseiramente prctC'nd<·m ass im SO·pohiS

ana r lli.s,po~iç:~o tão cl(lrn :J'i~C'n ta no .ft1cto ele terem ~ i do TejPi ta dar- pPlo Con.grcsso 

Cc.nstituint0 ::t1tg-un1as e;nrn;lns em que se fazia cxprcS~fi r€'frrPncia á diiSpcn a de 

títulos acadrmicc.s. 
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Tal fu.ndaml"rllo , porém , nã,o póde preva!ecer JliLo só diante <lo claris~i.ml)· 

t cxtu cono>t itucion al, que se não :Jl'C>Ci•za aocconer do elemento h L.<;torico para a 

õ.l.J. : n tel'jJretação, COlHO, se p reci•zo fô r, diante d e.>~e propri-o elomen to historico . 

l-ela !Constituição do Jomperio, que j(L assàgnalava uma con<JUista sobre um 

possa.do não muito dbtantc, era J,ivre a escolha de qualquer pt·of:c;.., ão, a·bolidas 

as "orpu!'tlções de o>fricios. 

Pelo projec to da Constituição Republican a, apresemtado pela Commissào d"· 

JurisconsultO$ n.omeada v e-Io GovcrGo Prol\riso,rio, era m antid kt essa mesm a liber

_da.cJe :l C'B seguintes tcrn1os: 

<''Todos podem escol her e seguir .a profissão que tna!s i:'! e CO•Tl!Vi e r. )) 

O ~waiccto do Governo Proviso rio, redi•g'ido pelo Sr. Ruy Ba.tlb{)ca, e C\' ideo

.t~mcntc no mesmo intuito de mantd· o qu e Já exist ia , Stilen ciou a tal res.peito. 

Instal:ado o .Co'Ilgre.sso C'onstituinre e no•mead a a Commissão dcs 211 cJu.e d'C

y;;,. dar parecer sobre o projecto d.o Gover·no, o g lor1oso republicano Dr. J ·ulio 

üc Ca.stühoo, no seio desta Commissã.o, apres en tou a eg uinte emendu : «E' ga

rantiJ.o ,, direito de todas as profissões de ordem mora·], intel1cc tuar e indust rial», 

e1nenàa qu e a C amalissão aceitou, •no<lificanclo-Ibe a redacç.ã.o t)ara a sCtguinte,_ 

q\le constitue o ac tual texto elo § 24 do art. 72: «®' ga.ranticlo o livre exercicio

c•e qua lquer profissão mera·!, intellcctu·n! e in dustrial". 

ura, esta eme nda da Commmsào elos 2<1, aJ)provada pe:o Con.grc.sso Consti

tu in te, é ])reci!z.amen te, r1n ~ubstancia , a m etEm Q que f i·gura nas Ba8es el e ?t.1na 

Gú?Uitil wiç-ão Política Diclaotol'ic'i F eclerativa pa?·a a Rept•b!ica Bra.silei?"a., pu-bli

co·i\;11.;; p~los Srs . • :xt ig-ue.J L emos e T eixeir"' M·end~s. clirector e Yi·ct•-directer -dn 

A.pustolado ,Positivis ta no Bmsi\ . X essas Ba.•es, que v1 eram •á pub'i·cidaJe cun 31 

ac Janeiro d' 1·890·, lll'Uito amtes ela r eunião do Congresso Const ituin.te, se en

contra no art . 37, n . XIX:, o seguinte dispositivo: «;E·' garamNdo o livre exer

cido d€ todas as profisil ões, quer mora es, quer in teJ!ectuaes, quer ind us tr :o.cs• . 

!Parece c;ue não póde .haver a m enor somlbra de duvida qua n to ao-s intuitos. 

elos illudr_es nHoiD'b·ros do Apostola do :Pos itivista , qunndo escreveram aquelle nu

m ero XI•X elo art. 37, po is siLo demais con.hecidos a doutr in.a e o.; principias que 

com tanto .rigor e eJ.evação moral e i.ntellectual os dous doutrinad-ores ha lon,gos 

an,loo propagan1 no Brasil. 

Om, a ,Gounm-is<>ão dos 21 e com ella o Con.gresso Constituinte, aceitando 'J 
tra J;sp lontando para a Const ituição Federal o di5positivo co•ntido na s Bases de 

'JIUa 'Constituição 'Positivista, não podia;n ter O'utro intuito (e a clareza e evi

denc i<e do nssumpto repellem qualqller duvida a respeito) oqu.e o ele ~ ul1fra•g ar por 

completo a Lib<!rdade profissiona 1, sem peias ou restri·cçõ<>s que, o. qualquer pre

texto, o lt'gi;;Jrudor ord inario lhe qui:liesse pôr. 

Se e~.se não fosse o pensamento do legislador cons tituinte, eLle teria r ejei tado· 

a emen da Julio de ca,t iLhos, aceita pela· 1Commissão dos 21, e ha,,er ia adf'}pta-dJ 

o. dispositivo do proj ecto da ·Commis ão dos jurisconsultos que tornasa a7JÓnas 

Zit,·e. a. cscoUw ile qua.lqtte?' p?'ofissão, ou silenciado sobre o assucnpto ccuno fez o 
prcdecto elo Governo \Provisorio . 
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E ,l m o teria foi discutida ; pa ra e na voltou-se ma is de uma vez a atten~ão 

.tlo Congre, o, a cUJja a•pprova~ão foram al)re~entadas outra emcndac:; que não 

akanç.~1ram exHo, não porque o espirito do legislador 1:1PS .fos e, em c~sencia, con

:r.ll·io, m.as porquoe a s rel)u.tou desneccs.;a rias c ocier.;ns, tal a clareza do disp si

Li ;o constante da emrnJa Cnstikhos. Livre c.<colha de qualquer profi> ão er;t 

ruusn que já x is tia dc!><le o In~perio, desde o comc~o do sccu~o XIX; não em 

;1recizo que uma IConstitu iç;ã.o Rcpu.blicana, '<JUC se faxia quasi ao alvorc.cer do 

~l'I.!Ltlo ... ~x, a viesse consi·gn:ar, 'POrque seria irnpos..:ivci que, com a rc\'ogução d.J 

(]U~ já exi~üa ·no r girnen imperial, pelo silencio da no,·a COn5tit:..li<_;;ão, r:;e revi

..._.., s:-:nm as Om ·po1·oções ele 0 / f iCiosJ dos tempOcS lo.n,ginquos e ~curas elo regimên 

ro·;; c colo.nh<l. E foi por isso que o Governo Provisorio, querendo pcrsi><liJ' no qu 

••:n: f< da,; in · litui~ões decahidas, silenciou sobre o aS«umpt0 no pr0o; cto que cla
l'ut·ntt. 

O Congresso· Constituinte, porém, que não podin re~tz·ingir as conquista" e 
'l·it'<tes r<'publicanos ao que se havia aLcn·nç.1.do no reg:men mo~erchico, não. ficou 

<ll' :.tccót•ão nem con1 o silencio do projecto n:uy Bal'bOc"=a, <JUe significava a con

tin .idade do que iá cxi tla, nem com o disposto no proiecto da Comm issão de 

.J :I!·i.<con~u.Jtos, que expresMmente c<msignava a simples liberdaJe na escolha <le 

qual-quer p r~>fisslo moral, i ntellecttraJ e indu trial. 

E por i-'SO o legi-lador constituinte, aceitanc1o a cmentla Julio ode Castilhos, · 

:1ü"p~ncla e modificada qu~tnto .ft red·>rcção pc~a Commi>são dos 21, cs~ltuio a !])lcna 

jilwrdaoe p.r<>fisRional, tal e nos me~mo;; termos das Bases para uma Ccmstitui

(;ã<> .r:epub.li<"ana, redigidas e publicadas pe!o< clirectores elo Aportolado !Positl

\·L-ta. 

~)iante àeste" facto . de uma verdade irrecusavel, forçoso é, para que .se 

li'~ ilin 1e a interprrtaç;ão ego;stica e r accianaria 'QUe se quer .Car o.o preceito con

Hd(. no N do art. 72, 'QliC seja admitticlo que os dig.nos <lhrcctores do .positi

, ... i,..:; mo n 1> Brasil, ao consi·gnarem .nas Ba.r.:c.CJ que: cr-E' ga·ranUdo o Li\'re exercic\o 

<],, t()(las as J>ro[issõe>, quer mcraes, quer intcllectua~, quer i:ldustriacs», o qu~ 

~ n m • ema c~>usa que o esta•bclecido "' a actual COons~itui~ão, não tiveram o in

t.lito de estatuir a plen!Rsi-ma iiberdade profi,sional; e, ad·môttir tal cousa, se

:r·:l c.umittir um ineonce'hivel rubsurdo. 

Portanto. FC n Oonstituiçã.o adop.tou o propo.;;to m•uito untes pelos I.Srs . ').( j_ 

gut·l [_{~llOS c Tcixcil·a :Mendes, a ningucm é lirito dar ao texto eon . titucionnl 

int,'rnz·cta~ão <tllC 'Vá de e.ncmltro ás idéas !atJgamen te pro.pagadas e defendidnR 

poio.s illu,tres llntoro.s do pr(\jeo~o que foi fonte e origem do <lispo•ith·o con•ti

tudonnl. 

lntcrpretn~ão differente não ê nem •honesta nE>m .gim e ,repugna ao sen-

1itlo ·natural elas palavras emoprt>gaclas pelos or,ganizadores das B a.•es e consrr

v,Hla< na Constituição vot3.odn a 2-~ de Fevereiro. 

U'\ão pôde in firmar esta u.nica e po iveJ interpreta~ão o facto ode ter o Con

gTr.>'O Constituinte reje i taodo d uas ou tres emendas que tendiam a d:Jr m~.is for~a 

.P '"videncia nn intuito do legie.lador. 
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Tão claras e tcnnilionlcs são as exprcs.')Õps contidas no § 2,4 do art . 72, ga _ 

rttntem «de ll'n o.do catC4g·orico c pleno)), na ph rasc do 1Sr. A.rnaro ·Cavalcanti, a li

beJ'dacle pro[i.-- ional que o Con.grcsso Constituinte, qu.c scon prc se mo -tmu dHficil 

c h ostil á accita~ão de tlmen da,; aprescntadlls no plcnar io, b~m a ndou rejeitando as 

que :'oram apresentada:> ao pat·agn,1pu1o e arti·go em questão . 

E, tamto não se póde do facto d :1 r ej eição d eJ sas emcn<las tirar ~ma i•n

t~rpretação pejomti1·a .para a Ji.berda de profiss ion a 1, j á tão cla ra c pll'namenre 

ga!·antida. no texto <'an discu s...:ão, que o m 1f.'SifllO Conrgr c:-;so rejeitou outras enl en

<li-l.R q ue em l'e-lação a ou.tros dispo..~itivos <lo proôccto for:-1111 apresentadas ccc:n o 

mesmo n•·a nifc•s to intento de fortalecer e tornar mais ~1· id0ntc o sentido do propo

sil u it."gisla ti vo. 

1E' as.< i.m ~tue ao n. 3 elo a.rt. 1-0 elo proj ee to em deb-.ttc c ·que di;oia: «:E' \'e

dG.;U o aos E;:;.tados cotno á lJnião preticrcver 11eis rc troarcti vttS)) - ~ro i offerccida a 

se.e,uinte rmen·da additiva: (<.-;al\·o par.a Ohminu i t'CI11 ou auinor,1rcau pc•na)). 

10 'Cong-t'C'-"-'SO rejeitou C:-5ta. em e n-da ; poi s bem, haverá al1g uem po r f'stc •vasto 

paiz ro m tba~"tan te l o.gica e cora•g-em para o:1egttr á ~a f(i.rmativa de que com 

aquclla rej eição o lcgisla·Jm· te·1·e o i.ntento de ex cl u ir a excepção qu.e a cmcmdct 

ccnsigna HI. '! lfa\·et'~á ·a:*gut"'n• capuz de dizer que t.:OJla lei 'Penal q ue c:;talbcloc~a pena 

n1 cnor cio que a ante ri or não ret roaja para fa\·orcccr o i nld i•viduo condc.annado ou 

na !ann1ID é'nci.a <lc .se r condcn1 nado a um.a pCn(l nuior? 

c~rtamcmte •que não. 

E~ lrctanto . a logica inte rpretativa dos que <le,se cll'mento h isto rico se ·cr

Yl~ in ~Jara rl)..-)tringi r o sentido do § 214 -do art . 7t2 , devia obt'·iga1 - os ao me n1o t'i:t 

ciocinio e con lu, ão quanto á prohibição <l-e prescrever lei<> retroactil'a> . 

.Ao art. ·54 do llrojecto cem d'scus,iio n a Constitu'ntt' fo i ap resentado o C

g uinte aelditiv : <<..\. Ct'nst itu içã.o é a lei supr em.:1 da •RC.pUiblica : ne.n.huma lei 'J)Õde 

dero~al-a. EJm caso de confi icto entre uma lei anterior ou po;terior o ju.iz d e ve 

applic·ar a C"t>nstituiçãon . 

T~nnbem p:: ta em.cn<l.a aldi'tiVH tfo i rc.jci taldtl· . ·Porqu.e? Não .qurre ria. o on -

gl't•ss~1 ConHtituinte •que o Constit-uição, que esta \·a vota·n.clo, fosse a lei s uprctna 

d.l T!cp:~blicn, <1u.e nen h uma outra a puelessr der ga,r c 'QUe em ca>o d e con•f:i cto 

com outra ll'i anterior ou posll't'ior o ju iz a;p plicassc n Conotitu.içã.o? Seria hto 

Que •p:·etend.ia o lE'g islarl or cons tituinte? .o\,bsoluta·n•<·nte não. O .Con g resso rejei

tou ()·Sa cn1~mda . COilllO rejritou o oCJU C fo i offerPcida ao n. 3 do art. 10, cocno 

ainda :-ejcitou. "" •que foram oprl\<e.ntadas ao § 2•4 elo a rt . 7•2, porq•uc era dcsr.e

CP"\Sal'ia, inuti l. t.c iosa, como d e:-: nec~sar ia.s, inuteis e ocio~1s e ram as que f oran1 

offc>r 0ci-tl as sc,IHL' a retroactividad e das lei c ,,_ l 'Jbc rclade profissional. 

·D~ mon~.< trad u . pois, fica ~t ue o elemt'n.to .histo ri co, longe ele contrM·ia r n in 

t e.rpl'C~tnção 'qu c ao ~ 24 rlo art. 712 é <lado de accôrdo com o sentiKlo na·tural de 

suas P.,'lla\Ta...;, ,· r m fa\·o n•cf' r ele utn tnoclo irr C'"CU~avc l e c-Yidc nte que o unico sen

tido qLte põcl e ter o texto con-t i tuc ional >é em ordem a ga t';Jr.ti r a plena libcrelacle 

JFOfissional. 



\ 'ROJECTO u;,.; ~LE ltALDi:'\0 K\:'\lll':ll!.\ I*) 

( 1 Cungre-ssn Xacit~:-I·tl r••sutvt•: 

4\rt. 1.° Fit\1 u Prr:'i'!t·nf(' ela nepublica nutori:t.ado .:1 !'('fqrcnar o ('OE ino ~-"'

cund1rio e o su.per-ior, bt?-1!~ eomr, a pru11·0\'et• o llr· .. \~n\'ulvinter.to e a difru..-ão do 

cns!no prima,_rio . 

J. '•P oderá nos tem1o' c! e.üa lei: 

a) l':O:t{tbelccrr e:-.X'ola!'-' na~ co'onias ch-:.· is e n1ilitarcs e nos tr1·ritorioe f c-

por particulares e as.- o-

r·) auxiliar· as Municipa'ida lPs r os Gov<"rnos estadoor~, med iantp accõt·dn 

ce:m c·~tP.·. para fun ~ilção r auanu.tenção de ec:cola._.. na..; localid:l .~a..; onJl• não cxis

tin·m nu uncle. l'X istintlo. ror·t r.n in.::lJifficient'<' para a re~p{\'Cti\·a popu!eção. 

§t J .o Os l'C'(; UI'SOE; for•l{•C'idos rc'a l"nião para o dC'S('flVO],\~i·m('nto da instru

t"'(:!fí 1 primaria . e r·ão c.a'lcu!aclc16 tomando-se como bar·~c a re!..:t~ão cntr<.' a rcc<.'ita 

do H; t<ldo e a do DL•tricto Fed~.ral com a respectiYa população . 
"' •) o ~ -. C<Jrr~rão pe:a YCrbn para tal rum annua'<n nte destina,Ja no O!Çam~ntu 

dr> ~; 11isterio elo Tnt~rior os aux ílios e a.~ SUibYenções ás :.Vlunicipaliuades e ao.! 

G0''' ' '''n os estadoar.< . SNão conceclidos m Nlia.ntc ns S<'g-uintes concliçõ~' : 

a) Jl0° ' uir o profe"So!' da <'Scola idoneidade tt-chnicü c mo!'Ri; 

b) não <'X istit· outra escola no me~·mo lugar ou, no caso ele havC'r ou.tra ou 
_put1·as. o.ue a popuk1ção a que dr- \·a ser.\·ir a e-~coh1 subv('n.Cionadtt seja superior a 

l. 000 r<~.·b i tantes; 

c) ter a c>cola du ran te o a·nno uan a f requ encia dr ~5 a'lltm.nos p~lo menos; 

(•) Quando ':.Ylinistro do Interior (1909 . 1910) o t' E~mcraldino •Band'C'ira 

nomeo-u ua11a commissão con1posta dos dit·cctorrs dns ll"-:colas c ensino s.·urcriot" 

e d Gymnasio Xaci na!, ob a presid encia de S. Ex. , para. lfonnu lar um projecto 

de ensino. E te proj~cto e n''~H cl(• á C amara dos Deputa•Jo~ não teve andamento, 

porq ue o novo :\Iinistro (o Sr. Rh·acla,·ia Corrêa) pedira a'Utorização '[ara faz <'r 

1\ ,. ~orma . 
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<l) nünistrar ensino leigo e .grntuito; 

e) l!'r oo 1 rogramma;; organizado.;; de accõrdo com o officLalmente adoptados, 

1) ilcar sob a fisca:ização da União, em<,uanto d u rar a subvenção, que será 

.,;n . ..,pt•r>sa des-de que fõt· infri-ngic1n qualquer das 'COndições m encionaJ.as; 

g) contra'hir o &<ta<lo ou o Districto F dera! a obrigação. de manter, por 

--t1t· fcrminado numero de annos, a3 escola.:s -u bvencionadas .. jog-o que cesse o au

:xi::cl .a 1ue s~ tt'nha obt~igado a iCnião, assirn como a de não dinli.nuir a po.rcen-

1a~r~ll ã .t sua dolo.ção orçamentaria, estabe:ecida para o serviço de in . trucção 

Jll";H\ar:a, na <lo,ta t'm que se fLxar o ac ~ô rdo. 

lT Poderli. o !Presidente <l-a Republica su•bvt'ncionar in«titutos profi. ionacs ~ 

t•·chnict)S, fundados por particulares ou por associações civis, sati feitas as s -

.;,ruintes con<liÇÕL'ti por parte do irnpetrante: 

<~) idon id•1de inte!!ectu..·rl e moral do pessoal docente; 

b) õemont<tração de possuir o in titulo certos e dete nninad s elementos <le 

-v1t.la de modo que <1 subvenção seja apenas um auxi:io e não a. sua principal 

~1nte :lt" rec<.'it.a; 

<') JJOsruir uma cli~nteh uperior a 50 alumno•; 

·d) só rnL!!istrar o ensino leigo; 

C) •f!ca>r o instituto ;;ub1·encionado sob a fiscalização emquanto d u rar o au

-:><ili<> que s-e1·á suspen<>o logo que fõr infringida qualquer das condições m cn 

~io nud ·ls. 

DO E); I:\"0 SECUXD.U:IO 

Art. 2 . • \Pocl<>rá o Presidente da Re-pulblica reformar o· in<titutos o[ficiacs 

rl~ ensino ecundario. no ~rntido de adapta.l-os li.s exigencias do ensino m(}(]erno, 

õ'stribalndo as mater ias <le maneira que, depois de um curso fundamental <le 

~u:'!>trc ~ rono.s, possa o alumno, conforme as inelinaçõ~s d seu C"J)irito, seguir o 

<":JI"S<l complementar <le tres an.nos, dividido em duas secções - litteraria e scien

:Ufica, - ou entrar paro nm instituto profi.;;s ional: 

I . .O curso fundamental c m prehende.rá o e&tu:Jo de : 

t.'"rnncoo; 

J1tglt'Z ou allcm:l.o; 

:\bthcmatica (:nithmeti"a, pr!ncipa:mcnte em ua< applicações; aregcbra a tê 

"'-'=!'J:!y)t .... :-· do 2° grão inclusive; geocmctria plama e ·no espaco até o -c..:: tudo da es

p: t'I\"t in~lusive; trigonometria rectil!inea) ; 

Gcngraphie g-eral e geographia politiCct e conomica do Brasil c noções ele 

<ctSmographia: 

Xn~õcs de histvria un ii\'ersai e historia do Brasil ; 

Noções de nyogicnc; . 
:"\loções de sci~ncias p 1lysico-chimica e suas applicoçõcs á ag•·icultura, 10 

• nt.::JH~rcio e á indu~ria; 
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Xo\;Ões ele scie ncia.~ naturacs e sua,; applicaçõcs á agricu ltura. á ' nd•1stria 

t! :1 o {~orn Jne rci o ; 

U i rcito usual ; 

DeS<>~•ho (dt•scn,ho a mão livre com suas a pplicac;:ões ao ornato geom€trjco 

p~ano; ea-tu jo do solidos gcon1ctricos, ac01n pan hado dos ·principias praticaR ct!l 

(:x<•(·uçàc. das som bras; ornatos em relevo; clesemho linear geon1etrico; elem~..ntus 

tl .; r·erspectiva p raoti c.a á vista) : 

G yrn11a:SJt ica . 

11. O curso comp:cmcntar, comprehcnderá: 

11) ~ccção litteraria : littc.ratura, especial mente a portuogueza e a brasileira; 

.Francez e Elteratur·a franccza ; 

Inglez ou allrr-não e littera·~um 1nglez.a ou n ilCJnã_ conforme a lingua estu, 

nad& no curso f unda m enta l; 

Latin1 ; 

8-rcgo; 

}-j btoria ela civi:izaç;ão e ·hts toria do !Br.3sil: 

.Phi lo;;ophia; 

Pl1 ysica e ch imica; 

Scipncias na turacs. 

l•J secção scicnt i,Jic'l : lit teratura, especialmente a portu.gu.eza c a brasileira; 

Francez c litteraJtura fra ncezn; 

1 nglez ou. anemão c l~i tteratura inglPza ou allemã; 

Hi,tor1a d a 'civilização e ·hi&toria do Brasil ; 

.Phi' osophia; 

.rhysica e clüm'ica·; 

Sciencia.s 'lla tu.raes ; 

~1'.a1.bem.atica (al·gebra superior; elementos de gr()tjnctria algcbric.a - IL:1ha 

n~c·ta c sccçõe5: con icas em coordenad.as cartczianas e polares - : clemrntos de 

gr(,n,ctria descriptivn - pon to, recta e pl1ano e suan corn1rbinações e.té á I\:'Solução 

rlo g,n.gulo triedro inc-luSi·Ve - ; -elementar; de calcu.lo infi·n itcsinlal: trigononletrla 

cspht::tica) ; 

(Vleca.nica: TaciontUl e astronomia; 

Dt•s( nl1o (elementos de desenho gcometra l, aguada o:Oa tas e e"'l:>a t idas)' . 

I H . Para a mat ri cula no pri•neiro a.ono "<'los instituto.< d~ ens ino eecundario 

Ht''c inàispC\nS:lvel que 'o candicl futo, além de a.prcscn.tar docume.n·tos com que pro,·p 

t i.:': de z a·nnos. no D11inin1o, revele os segu inte.-; con.hccimento.s pre1inl;nares: por

lugupz (interpretação c resum o o:·al d e tex to corrente. orthogt-e.phia, sy.noQn imia, 

1~--.;co:c.g:a grammatical ) ; geogra~}!lia c hi;;.toria elo Brasil (clcmentam1cntc): 

arith;n~ti-ca pra·Uca até regra de tres pelo n1ethodo ele reducç;ão á unidade; cal

l;l,;:·ap'hia r ogular ; morphologia gcome-trica . 

J•V . Os exam es ~rão d~ '('luas eo;pccies : de promoção e' finaes. 

O (:>.[Lm r de p romoção, ju lgamento do;; lentes elo anno, o.b a pre,idencia a_, 
<li!·cctor c em face dns noQ tas alcançn·dns· pelo al.um no. dar-se-ha .no caso de con 



- 300 

tin.,aJ·-sc• nos annos seguintes o eo-tudo elas m a-te.riao. O exame, final, que terá 

Jlr<,v.t cscripta e oral, ~~rá exigido qu.anclo termina1· o e<tu lo <1<! uma cl !sciplina. 

Pan j ulgamento elo ""'me final concorrerá tambcm a <~Pr~cia<;:ão ela média 
a;n,r.a:. 

, .. !Haverâ. no começo do anno !eoti\'O uma época ele exames. pelo processo 

cl<>s c·x;t<I'CS finaes, destinada nos alumnos não promo\·idCI!' por insufficicn<'ia de 
111-fdias. 

YJ. Os ulumnos que terminarem o cur"o .fundamentnl r•'Ce-berão um attcs

taclc que lhe: i[acultarâ. a !lla·tricu.la no cur.•o .complementar; os quo concluirean o 

cur,o N•mplcmcntar ( ec<;:ão de lettJ·ns) receberão o grão de bac:Jar<'l em lettras; 

o rir.1lc clL' bacharel em scicncias ca•berá aO<'; que tl\•erc"' cursado a se~<;:ão de scl
entias . 

,-,,. I~' lic1to ao 'bacharel om Iettras ou ao .bac''al'Pl em .;:;cil\ncias, tnatrl

cu ·•~~" - "'' nas nulas dds di>ciplinas <J uc forem nocessarias pn rn a terminação total 

d" c"!'SO co.,lplementar, n•ccbenclo nPsta ultima hypo chcs<' o titu.ln de bacharel em 

;c:cr."ia e lcLtras. 

\-llr. Os alumno.s p:·nceclcntrs de institutos de ens ino não c1u ipamdo, ou 

de ai1 1 3.S particulares, OJ.lh.1idatn:-> uo a·ttc:::·taodo do curso funt1a 11wntal. ou ao di

plc:r.a lâo .cur~·o complementar, serão su:!)mctticlo$, nnnua '.n·cnte. a exame ,]e Cadl 

un. dos annos, na concl içõc. dos <llumno não promo,·idos por insufficit·ncia de 

ml'dias. 

~r")strucç;õrs c.~1peciac,.:; df'finirão :1s fOITnaliclaJes dos actns qur ~c rcalizarao 

nc :1i-t1·!cto F'ederal, no Internato Xacional iBernardo ele '\'ascon.ct•llos e no Ex

ternato <:'laciont~I Pedro li. c no Estados nos institutos Olff iciac~ equipm·ados. r e

(J;J<'rida :;~o;; cli1·ectores dess.•; estabelcci.,,c.ntos a respectiv., inscl'ipção. 

•Xcos julgamc•ntos desses exame\• a commissões tomarão em consideração as 

cadl•rnetas c n1ai . .Y informaçõc~ cscola.r('s segundo a ré que mc-rCcercm esses do

cttmcmto 

JX. O magisterio los in sti tuto~ de ensino compõr-<c-l~a ele proff.'f' ores e 

(;(' ·ub•litutos. 

X. 'H-aYe1·á m ca~a rstabe:ecimcnto de ensino secundario um profes.sor 1 

pc;rt.:gucz, dons ele franccz. dou. de inglez, dous de. al!cmi'Lo. um (]e latim. um ele 

.;;rego .. um <le geographia, um dr historia unixcrsa·l e do B1·a~il. un"\ de phySica e 

chimicd, um de hlstoria natural. um de not;:ões de hygicnc, u-m üc not;:õc ,; el e (]i_ 

rcit<o u~ual. um ele p!lilosophia. trcs de ma thema tica, t:m de lll<'e:m ica e as~ro

nJmia, um de litteratura c clo~s d<' desen.ho. Haverá ainda um preparador d~ 

p!t~·~iea. c chimica, u.m Jll'!'J.<ll'a'<lor ele historia na·tural c um instructor ele gym

nast~La. 

X.I. As cadeiras dos institu•tos de ensino >ecunaar io constituirão oito 5' 

cç:i)e.c: , c·ada uma clns quars terá o .~Pu suO: tituto: 

1" ~·ccção: portw<;ucz e liltcratnra; 

~n Secção: francez, ingl\?7. e -aUctllàO; 
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la•tim c grego; 

gt'og raphitt c historia; 

~·na thruu atica. ltl1 Ccan i.ca e a~tr()Jomia; 

p11)'Si et1 c ch imica e histeria na.tural; 

direito u,ciua! e p:1ilosoplüa; 

el e <en.ho. 

A~ substituto in cum~birft a HU~bHituiçã.o elos prolfr>FOI'C.< em sua,;; faltns ou 

l.tnpcdi·men tos. a regencia das au·las supplcmenta.res. quando hot: Vl'l' con \·cnlencifl 

da :::ubdi\·]~::iã0 1 e a collu;boração no$ trolJ.:llhos de exames. 

XlJ O~;; doCl'ntc..; uctuar:5 serão <-1P'rovcita.clos na orgamiza.ção fl.u.::; duus cu 1·sos .. 

X II.l. Kos inst;tu•tos de ens i no secundaria aG provas de concu r ,'Q ]lar,t pro 

CCtiSC·res e su·bf;titutos serão prcs tad.as pcmn.te uma coonmi'~ào coml)O;ta ele nt)Ve 

m eanbros, elos quaes trrs serão eleitos pelo corpo docrn t0 do institu to o nele se 

vPr ifi car a vru~·n, tt·e.s eleitos .pelo Conselho el e Jonstru cção e tres nomeados 'J)clo 

Go\"Crno. A pt'CAi dcn cia cabená no dircctor ào cstabclec imrnto. 

XI'V. Oa lugares d e in\~pecto r ele a·Jwmnos srrão provid os por concur~o. cuj:.> 

pt:-occsso scr'á r~· ta~b i: lecido etn reogu \~. m·ento, não podPnjo oSC r ace i to..':i pa ra tal cargu 

c,1ncl:·d~1tos 111-n.io l'es de 410 a nn os. 

DO E:\"SIXO Sfui'ERI Or. 

Ar t. •3 . o 'I'odet"á o Pt·cs iclcntc da (flepulbl ica ·refonma r a.s C<Scolas superiores 

na~ scg·n intes 1ba.se.s : 

I . A. n1a tricula nars esco~as superiores S.C'l'á clc:eri ~a d e-pois de tl'l11 C'XaGne dt! 

o. cltni.c:;sâo cu j as materias serão dctcrn1ina .lns em re.;:u ln mento, confo r~11'e os CUl'io.s: 

a ~que .soe clestinai'êru o-s aJut11nos. 

!Para se ins~revercm o::; canclicl~1 t0s j nn.ta. rão os scoguintrs cloCUmC'·ntos: certidão 

d·e :cla Lle, certidão de vacci na, e o clip~o~mn ele 'ba!Cihf11"trl cc n Ir•ttra$,. en1 ~ciencia..s Oou 

cn1 .sc1encias e lc-tt ras . ·Para :1 n1atr icula no cur:o de 'l>': la J'm !lcia, o·Jontologia, bel -. 

la S-<1 rtes . agrimensura e obstet rí-ci a basta r á apre.:ontar o ca·ndidato app·ro,·ação em 

t. •_,.õ;l.S aiS moJ ter i as el o curso 'fun,cta~l1C'ntal, não fi,ca.nclo por isso di...:·pcnJSad o elo exa~ 

me d e oltmda . 

IT. Na...:; F.<.h.ul~dadcs liYrrs os cxanncs clC' a ·l mi.,·são serão fe i tos srrnpre perante 

o cl~:t'<geclo .fiscal, que i·nrot•marâ ntinucic,;;a,mcntc ao Conselho d·e Jnst·rucç7Lo de 

tu r1 o '.JU:tnto occorrer com re l ação á vali cl<ule elos documentos apr esentados pc<lod 

candidatos c a0 valor das proYas exhibidas . 

ITI. Yo.; casos el e mA•nifcsta ln >ufficicnc i a elas pl'DV<ts escola t'!'<'< q)a·m o exame 

dr adm's.~ão, o 'Ministro el o I ntrrior llOclcrá manda r annuna.r a matricula_. Nos 

cafo~ el e g r a,vrs irregu.'ari·da•drs e de in f!';.l CÇão dtl. lei e dos ~egulamentos r tSpeciaes, 

po l1er~ o P r er;:i d C"nte da ·Re·pu.b:i!ca·, ode nceõrdo CCIJ11.a gra\·iod ndc ela Falta .. SU$.pender 

os CU t'.~os da'< Fa culdacl·r·s po·r tem-po clrte JDn Lnado e t cti r<~ r. :h e.s a autoriz<1ção pata 

funcc i onar. 
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I\". No cu r~ o <las FacU>Jdade.s de Din·ito ;;erão mantida a< actuaes cad<!iras 

com o. · seg-uinte~ alter~1çõe.s ~ 

1•, c reação da ca;dcira de Encyclonedia J uriclica; 

2•. desclobrament" eru d•ua.~ caclei•·•>s ela ac~u<1 ! ca<le:ra de Theoria e -Pratica 

d,, l'roce<so Civil, Commercial e Criminal; 

:3•, auton.,mia <las cadeiras <lc Direito lntcmacionaJ T'ril·ado, d Sciencias <le 

Filla'1~~1s c ,Contabilidade do Esta<lo e Es tat:~tica; 

.J • orga.nização de B<lcçõcs ptl ra .,ub.sti-tutos e cli-tribulção da cadei ras po r 

tcdlta.s >-éries ·quanta.;; sejam 'J)reci~<as para se fazer me:.hotlicarnente o estudo <las 

mntt,rias, r~'>'Pcitanclo a ordem de dependencia, sem dc.mo ·indo accuo 11 ulo ele trn'ha

lho na mesma ;>é ri e . 

V. O en.<ino melico se distrtbuirít pela~ eguinte.;; catleiras: 

JJhysica 1nedica; 

HiGtorht natural mPdica; 

(Y1 hi~ica n1eõica; 

CUB O G~Jf<AL 

_l,n(lton'\ia d~ .::c 1·iptiva, la c:tcleira; 

An:tlomia dcsc riptiva, 2• cadeira; 

Jli .... to ~og la; 

I' h>·, io!f)g·ia, ol • ca<leôra; 

~,·,ysiüologia. 2n et1õcira; 

.\nato.ni3. pathologirJ e bactcriolngia; 

Pt1 rhologia g·eral; 

Pa tbologia meCJi.ca: 

Patt,olag-ia ciruPgico; 

~lat~ria med!ca, phalm&eo1ogia e arte de form 1J.ar; 

l.\natomia nledÍ('O - Ci l·urgicn e ope-rações; 

The:·apeutica; 

Qj1irnica ::t•nalytica e toxicolo~ia; 

•' 1~"o::.:tf\tricia ; 

}Jy,giene: 

)l<"dic ina lflga1; 

' 1Ji!1ica mE'diC!l 13 ca.f!eira; 

Clinica medica, ~" cadeird; 

Clinica n1e<1ica. 3n cadeira; 

Cli!'ica cirur,;icil, Ia cadeir!l; 

C"lln:ca cirurgica. 2:\ cadeira; 

C,iuica ob .. tetricg. 

CURSO ESPECIAL 

'-.'linica gyni'Cologica; 

<"'linica medion de infancia; 

0iinica cirurgica de infanch1: 
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·Clínica OJ)Ihtaimologica ; 

CUnica dern1ato!o•gic:1 e ~y.p.h.iJHgl'aphi c~1 ; 

Clinica PS.\'1C h iatrica e de illlOJ.estia.s nervo::;as; 

C lin!ca· de n1olcstia.s da garganta, na riz c ouvidos; 

•C linica ele moles t ias da; vi.as ourinarias . 

ClíRS O DE PHARMACJA 

O curso de phanma,cia compre·hcnclerá as se.gu int PS c<t deJ-ras: 

Pf1y~icà m ed ica ; 

Cn i·mi ca med ica ; 

] lb tor io natura·l n1 ed~ca; 

C himica analyttca c toxicologic.l; 

)1:ater:cl medica, pharmacologia c plhartnacia pratica. 

C:URSO UE OBSTETRICIA 

O cu1·su de olbtitctricia compr<'lhenderá >ts seguintes m a ter ias : 

übs etri cia ; 

/.'• 

A_ n(l ton1ia clcscriptiva e nledico-cirurgica da ba.c·a e dos ongão.s gen ito - ourl

nar.cs õa mu1ilcr ( prova e.oc1·ipta e o1·al ) 

'·Jin ic(l Qbstr.trica, lianit<ICla á pratica· do parto natural c á pt'qurna interven

.ç;lo obstetrica. 

CURSO ~JE ODONTOLOGIA 

O eu r-so de odvntologia conTpl·ehcndcrá as seguinte;;. mnteNas : 

An3.lomia descri.ptiva e medico-c irurgka da ca.bcc:a; 

~~ Ti::;tolog"ia da· bocca; 

P.hv~io!(}gia dentaria; 

,rath ologia e therapeutic3 dt·ntarias; 

CUni•ca ollontolctg-ica (parte cirurgica) ; 

P ro t l1e.-;e dentaria (pat·te mrcan ica ) ; 

H ygiene denta ria ; 

(;anica odontO'l()gicn; 

P roth cse dc:1taria .( met.tllu!'gia e oh im ica). 

§ 1 . 0 )J'a 'FacuJ.tl n.de de ::\1ed ici.n a .a1averá para cada cadeira um sub<tituto, 

com dire ito, no caso de vaga da cadeira. a ser neLia provido. 

~ .2 . o ICom.pete ao substituto, a:'ém das att rihuiç:ões exant<'la;; no, mgu.laomen

t o::; cspeciae-s auxi!i(lr os lentes n os tra·balhos praticas <'los lruborator ios e cli.ni

CttS, pnra o que deverá comparecer diariaonente á 1hora di aula. 

§ ~s . o ·Co.nsideratn-se a uxi ~iares ele ens ino os prcp<J. radorc~. os as::iS~tentes e 
internos de c!ini.ca. 
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·1.° Con1o auxiliarf's d,) Pll·ino •p ra:ico haverá 1,5 prC'paraclon~·s, 1J4 a·ssis 

te!lt&s (' 2 intern().j de cJi.nica . 

,5 . 0 ü concu:·so para pmvimento do> lu,g-arcs de subst ituto dAs IFacukladca 

de }f,'<licin 1 con<fará de duas part~s: 

]IJ, pl'fli\\lS gc•rn.·e.s, que dcvrrão vcrstll' sdb r c anatomia. p:1ysioJogia, patho

JogiH g-e-r·al ... ..:f:l'ndo part1 a prim-flira apenas prova pratica e para as duas ultimas 

provns onH's c f'S.Cl' i}Jtc1s; 

2o, lH'f~va..; e~pcç iacs ~obre as cadeira. ... c que serão: 
Ia, <'lcfes:t de thcse; 

2" pro1·a escripta; 

3\ pro\ a pratioca ; 

.Ja, prOYcl 0 1"<1 I. 

VJ. IPod~· J'á o Prc,<id~n t ,, <la IRcputiJiica. o;Jpot"'tunamentC' : 

1°. cr(.'(lr un1;1 Matf'l'llillaclc <'·Jil cond ições ele 1.:c p1·estar ao cxercicio ela clinica. 

ob.-;te~ric n da Fac ul .iaclf' d~ :vrecHc:na: 

~", dcsaggTC"g<-lr cht Facu!darlC' de Ml•clicina os CUl\'-'OS d e p:1ar•n1acia e d e odon 

tologia, que ~onstituir~io in,...tituto5 de <'nsino indepcndcntPs. 

'VII. Os cur~os da E..;cola P()l·YtE"dhn i ca, clPstinn ~os a pre~Jarar p r ofissionacs 

noa -din:'l'SOfi ~-~u11oo de engrnharia, d(\Y·('rão srr fi.!ilos de tn odo a d a r aos a1Ua.llll03-

Dc par._ com ,l insrt:rucção t.heorlca ncct";;sarln, o maior d et5envolvicnento ao cstu.do 

llfati..!o dnr; materias ieccionacla. . F....sta1·ão a canga de 1314 proft'..;sore3, um para 

c-ada uma elas 2~5 primeiras .clisc i pliiH\5 C' ll01Vc para as aulas .(J C> trabalhos gra

p hicos. 

DISCJPLl~ AS 

G~:'otnrlria ana,lytica; ca!cu ln diflerrncial e iiHegral; 

Topogra!phia ; lcgi.e-;·laçãn el e terras: 

!Phy~iC;l: Jlh~· ;--ica n1o1Jccula r, calo1·. optic::t f' l·lectricklai..l!-. ~1 ·P P~l.ca tlat:; á en~e

nhr.ria : 01PtPOI'O~.()g"Í{l ; 

Calculo das variaçõe.: f' n1ecani:ca racional: 

Ger,cn ct l"i :l descrip t i v a e suas appli'caçõe~ : 

tf'h in1i ca !nongtlniC;l dc.:.:rriptiva <' a~nalytica; 

Tri·gonotmatria esplhcricn ; astronr•n i a theorica c prn ti c a : .g-ro~rsia; 

M .. eanica aJ)p! i cnda. ; c i ncmatica r cl;-rwmica <lpp!.[cadas; t:1eoria- da resisten 

c;a uc·E ma teriacs; grapho-e>tati ca ; 

~'fi ll('J'alogia ~y:;ten1atiC't1. ge-o;og ia <' ra1PnJ1tOlogi.a ; 

E'Si t ttJo do3 materiacs de conAtrucção f' cletet·minação exprrimenta l cl P sua re 

"L~tcr. c ia; e.~ta·bll i dade das construcções; t<'o:1•no:ogia das prn f i< ÕC.< elementa.re>s e 

<1o constru ctor mocanico; 

I!Jyflraulica: Ji.qu id ,lS I? gaz~; (l!ba:Stf1Cimcnto de agua; p,..;gotos; 

E-"tradas de ferro e dr roda,grm; pont~s e N i<~.ductn<>; 

'Sconom ia política c finança.c:;; 
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. .Al·C'"':Jitc•c: tut·a; h~~~·ient• clds ·e.j ' fic i os ; sa ~1,•n n1 en.o .la~ cLladL5 ; 

:).la china~ n1 ot riz e.;; e ope ra trizes.: pre:('diclt) seu cs•tu..cl o elo do~; mot01 es c in

ti u··1.ria.<:: m ecct.ni·co.1r:; corr cspondcn tP.s ; 

Xaveg-a~ão I:1tcr iur; porto3 de mar; pharól'S; 

Direito ar1mini·3trativo, conta·b iJ:dadc e c:;tat is~ i ca r sua:; a~Jplic ações á {' '1-

g-en haria; 

.!.1'Jcima~ i·~l e mrta·l1u rg- ii1; 

IChjmi ca orf;'.tnica descr iptiva e analytica; 

cr·.hys ica industrial : ca~nr e s ua.-; a:ppl icações in ,lustriae6; clectrot!netallurgia'; 

C hin1iCll i nd us•triül ; 

T hê ri a geral da. 1"1.ectro technica ; •nl c-clidtt s c l.cc~r i cas e Ol :lt~ n c.ica~; 

~-PPHC.:'lÇÕ s ind11 str iaes da electrote2'1l nica; 

il3ota·nica s ystrma ti2a; 

Zoc;l-ogia syab•n1o ti c:t. 

O estudo dar=.: cl U:l s u.'ti mas cadeiras .será f:c_t ~u ltati \·o pa·ra os (\tvge ·1·: Cil'Os. 

§ 1. 0 • s aula.;:; clr trtlbalh os g raphi co.:; con1.pn'lH'nde rão os :O::.<'guintes as.c.·uln

i)lo6, convcni~ntemcnte d 's tribuidos pelos 110\'0 pro[vs•orcs : 

ID~set1 ho topogra;)hico tnt•l:alhoo; g raphicos de tnpograp·h i>l: : d t'S•' 't•h o de som -

1n·r.s e 1construcções r e:ntiva5; dC'SPnho <le mrca ni~mo" : df"S.cnho ele rarta~c; ~eode

.s icas: tra1ba1I1os •. ~raphicos re1it'tivcr; á trchno1o.gia do l.!on.st ructor mr-ca1n ico; (li tos 

rela·tivos a et5trach.l s de fe rro e se·J ~rnatc 1·ial, 1JpJn erl!no a po.ntf\.::: e viaclucto~; de

~cnho <1 0 constr ucçõc' h ycl ntu l' cas; desen ho Ll c J)rojectos de arc.:liteoctu.n\ de ma

oh i nas, el e cler trot ch n i ce ap.pl icada e de::;cn-:1o organ~grapfh i co . 

§ 2 .o }\r::; nnve DrillncirJs ·cadeira s, ccn1o os cu t·sos ele des-en h o 1\:J UP ll1cs dize1n 

r r.S•p'c ito, constituirãn n curso <ôFundam·ental )) , rr t11mU.n1 a t(}J O.::; os a.;umnns, e 

con stan1te ele tres anno.; de estujos; a.s cl eee:;ei.~ ou t r a ~. conn!nitJ.!l tement.e gru 

paclas, formal'ão 1qu.a tro cu r sos cspec iae-s, cada Utll com dous annos. (~a ~1Y 

'POth rs-c d e serC~tn separr1clns cl:t E-=·cola o.s cur . ...:os el e engcn hariü agr01nom1i ca e d1_\ 

minas . 

. o 0..5 alwmnos qur tenmina ren1 o cu r ~o fun c1amen tal t erão direito ao titu~o 

(1 ·dip1cmta de «Engcn·:l<.'iro ç:eogra.p'ho)). 

§ 4. o Os cu rsos e-. p<:>ciacs serão os seguintes : 

I. 'Curso -de r nge:n·:1eiros cí\·is; 

:l•I. C urso de engrn hc iror:: indu st riaes; 

!]) . 'Cur'o ele t'ngPnhcí ros mecanico<: 

IV. Cu.t".;;;o d e engf'!l',leirc's e!cctricistaR . 

§ ;s: , o As 215 caclrir~1r; formarã.o n ove SPcçõcs. nt\nhuma elas qU ·H\5 terá maL;:; 

Õt! tres c.:a.eleira.s; c"1cl:1 ucna el as ca<lC' ira~ SPrá regida 1101' um • pro.~e::sor, e cadn 

secção terá. uom s ubstit•Jto. 

§ G. o Aos pt·of:e::s . .:oor(l.s c.-1nJe o clrsen vo\vit~ll cnto elos p ro1grann.n1as •la~ diffcrrntf".s 

di.~·c ipHna.s; ar>s ~u•bs ti'tut 'ls RÚlbs tituir aqu piJ es em i0Us im ped imPntoc; e fazer cur 

sos ·CC•mplemcntares. 
§ 7. o O.s j)J'o[e,,.oorrs e 6U b5tituto ;; de ocad0i l'as qu e têm Jabnrator\os ou g-a-
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bj:tct<:-s serão auxil iad os 1.a:-: au:as por a•:;s J s ~en tes ·c prepa rador es ou por conserva

l.yrcs .• Cotn(or me a:- necCS:5if1.tlcles do ensino. 

O.s e..ss:s tentcs ser:lo t.:!n nLLU.JC I'o de dez, ccun a tarefa de auxiliar os Uocente3 

t1 as <tU~âtS pratic.ts e na organização d os projcctos, quondo aii cade iras os coon

pvr~tn :·t·rn. 

~ •8 . 0 T erfLO assistente.::; ns se.guintes ca .. ::e iras : 

\.:'hi mica inorganica c1 :;c~·ipti va e anu:ytica; 

J~~tudo dos 4natc't·in'l'ti de construcção c clctc t'tninÜç;ão cx.pcrin1cn tal de sua r e

si..;tl'·ncia; estabilidade das.. cunst rucçõ es; technolvg·ia das p rofissõec:; e!cmcntares e 

clv <:·on;:, t rucMr n1ecanico; 

ti fyclra.ulica: líquidos e gazes; <l•ba.-,tecimento de agua; esgototi ; 

lt:~"~tra da..s de ferro e de roda·gem ; 

~Iae,llinas tuo trize.; e opera lriz.es; 

G:1:al!.ica ot:tganica e C'h imi.ca indus trial; 

TheL'ria geral da e.-lectrotecihnica ; m L;J icltiS ciec tricas; 

_\ pplicaçõcs indt.It:i trie es l1<t electrotechnicll; 

l'h;,·sica indu~ria'l : calor c ~ uac:i app:Lcaçõcs industria e ·; c1ectnl'I11Ctallurgia; 

P h)'G ica : phy.sic.a mollecu!at·. ca lo r, Q!Ptica e electrieidade ap])li ca<las· á en.gc-

~thal'ia. 

T erã.o pre-p;.trador os ... <.~guin tes q uinze g abi1netes e laborat rios: 

Physica m 'Oiieculnr. calo1·, o-ptica, e elec tricidadc a,pp licaJas á cngc.n:~ar i a; 

nt~teorología: 

T opogra p1lia ; 

Chi.rnica inor:ganica; 

A~ tron01n ia r gcodc-sh1 ; 

~Iincralogia c geo·lo-gia; 

Doel masia I! metJ I1UI~g-:~l ; 

Chimicn organtca; 

!·hyo!ca industr;tti; 

C'h irroiea i n<iu~ tria l; 

11achimt< ; 

):lef'anica appliJCada; rc.istencio do,, mctteriaes : l,yJraulica, es tradas, portos 

d<' mo r e a.rchit~ctura ; 

'].'J~eor i a ge-ra~ da electrotedhnlca; au rd idas elcctri.ca;:; e n1a;g-n eticas; 

AppliC>IÇÕes indu;;t ri ac·s Lla c:cctTotechnica; 

tHoranlca; 

Zoologia~ 

1{)e:. profcsson:.~ de trabalho:-; grü p hi co~ t erão s eus gabinetes· a cargo de tres 

cow.:erva dores. 

§ 9 . o ,Pn·enchid o por contrato. crcar-se-ha o cargo de m eca nico da Esc()!a, 

ll.u qu:~·I caoc~á a tar~fa d e ftuXiliar as aulas praticas de electrotechnica app!Lca

cla .. e ,1e concertar o. apparcl·hos pertencentes á Escola, <lesde que a o-Hicina à 

seu ca!'go o comporte . 
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i .O . Poderão o.: ~ab i nt'tC\-: e l(tbOI'fttorio.'-' . dr- 8JCCórdo c.u m o ot:çnn1 cn to, a.d

m1iltir a'uxiliares . 

'11 . 'Üs docentes, os as~is>ten tes e o.~ preparadores de.v·erão ~~·e.t· di•p·J.om a.dos 

pot· CU'l'SOO onlde S·e.iam ensin ad:ts as d isciplinas d e cu·jo d e.sentvo·hvimen·to 'Cl·e ·.e 

jam se 1n oumlb1:r, s;e,nd o os ca rgos de iiU<bst itutos e ele .pt·ofessore.s de t r·a.bai'hos g.ra,

.o e.s tatuido nas disposiçõe;s ge -phieo ![Jrcen'Chidos por concurRo, d e aecôrdo com 

raes da ~r.esente le i (art . 5".· I, n e DU). 

§ 11,2 . Os fu-n cc i onario,~ 11ue forem •postos em di!;])o ni•bid·i.darl <' cnn 'Co ns~quencia 

das Jisposiçõcs SUIP I'a, coTt <.;.c t~va J·ão as vantagC~n.s de que actuaLmente goza..m. 

iVJH. 'Poder[L o P 1·e.sid entc ela Hepublica e~1:albclecer a instituição da livre 

docen~ia. de modo a penn.iottir çursos •Livres n·o recinto dos csba.belecirn en•tos p<>r 

profissicrnae.-; que tiverem diploma c onferido 1Jel.os m esmos es taJbe!ec:<mcntos ou ou 

tros tqu i1parados, nacional:}s ou extratngci r os . 

a.) para er:;.~~s cu r sos ·não serão f ra•niCtu ea.dos os lit'boratorios, os g a•bi netcs e 

a.s clâ ni~cas ; 

b ) .oo .pretendentes a cu rsos li'vres deverão dirilcrir ao res'])c•ct i vo director, n a 

scssã<o IÔ~ a •ber·t·ura dos tra<b'al>l10s escoJarc.;, u>m re'querimento acom.pa'fl<h<clo de di 

pJ.r,:nn, ou da su.a pu1b iica fórma, .folha co nid.a c o prog ramm,a que se propõe .se

g.uir. Estes docu mentos serão SU'jei·too lá apr eciação da ·Con,grogaç.ão, que votará 

em e ,.C ru tinia secreto so'ore a petição ; 

o) n o caso de ser attenclidoo o candidatá, o dh·ec tor d~sLgnanâ a sala em que 

d ewt• ~e 1· f·eito o curso. ma l'cando- lhe o l' &~pectivo horario; 

cl) a..s cancessões •Para os cut'5os livres •nãlo deverão exceder de ·um anno, PO

dendo, e!l>trebamto, ser renova>das, c <a·Sim ccm vier a.o em&ino, e nã<o constitu irão 

r~.gallcl o.fificia11; 

c) !l!S <le&pezas. quer de .pessoal, q u.er de material .nec.es;;a,l'io aos curso-s irvr es, 

rcuiizados nas escolns, correrão por conta de quem o.s mantivrr ; 

/) os· docente.> livt·es sO poderão lecc io·nar as mate rias .p·a.ra as QUaCil CJbtitveram 

01. livre docencia . 

DO CO~SELHO DE INS'l'RUCQÃO, DA ·FISGA:LI'ZAQÃO E DOS 

INST.I'I'U'I'OS 'IDQUIPARADOS 

At·t. 4 ." Poil erá o Preside n.te da 'Rcpu•bJ.ica· crear u.m 'C{)nseLh.o de Ins trucç!Lo 

d0 qu e será Pres idente o Ministro do Interior e que se comporá dos seguintes 

ut em.bros: os directo.r es dos C>si:aJbelecim en<tos federaea .civis de ensLno, cam Sé<! e 

na ·ca.1Jl:ta.J •F edera l, um 'Pl'OEessor •b lenna!an en>te eec.o•llh>ido vela respecti<Va !Congre

ga ção de cada uma das s.egui•ntes in s tituições de ensi.no : - ·Facul<la des de M e

dicina da Bahill e do IRia de J a neit·o, !Facul<lacles ele 'Direito de S. Paulo e do 

Recife, Escola IPolytec·hn ica do !Rio de Janeiro, um pr()fessor d o Eb.:1ennato INa

c i< nal !Pedro J1I , um p•rofesso r do iLn ternruto Nacianal tBerna1•do de rv~s.oonceUos, 

não .pofi~ndo os que servirem em nm bien nio ser el~itos pa.ra o biennio e-gu inte; 

um d irector de i·ns tltuto <le ensino secundaria e u.m d1reotor de ensLno >ouperlor 
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I Í 1 1 
cquipaJ'd<los, utn delegado fisca•l de ensino no Districto Federal

1 
·nocnca-d O!S c.ste' 

tt·~s ultimas pelo !Governo . São me.nbros honoruri.o.; do iCXJnselho oo pr<'sidentc$ das 

Commis,õe.s de In<>trucção Pu·blica do !S-enado e <la Oarnara. 

~ ·1 . o 0.;; a:n embroo e[fcct ivos do Con-selho, ex;cej)(Uado.s o Yllinistl"o {]O r.nte

r1 or e o del,egado fiscal de ensino iilO Di~tricto fF:edera.1 go•zarãu .das •va•nt~·ens e.sta

b'elecidas a·os regulameq, tos, tfica.nldo <'(}nsidera·dos m con1m·hssão, 001quanto scr·vi 

rcnJ, oo profe ores que tiverem as..sento no -co.nscl-ho . 

§ 2. o Os directores do> institutos fcderaes de en . i•no accumu.l•a rã o 11s ~un cçõe ; 

do seu cat;go e as de -meon•bro do IConsedh o, não ·bhes send o e>et en..,i va " pr<Jhi'bição 

de nhl set·virem J)OJ' mais de um obirnnio. 

§ ~ .~ O Consel·ho t<: t'á a.s "<'guintes attri bu ições: 1° •propõr o que rõr con 

\·eniente sobre exam es c sua fi-,calização, administração c disci.pl ina e.;,co !ares : 

2°, i·n'terpôr parecer sObre pro,poHtas das cong:·e.ga·ções vara a~ n01meações de do

centes; 3°, dizer sobre ocS recur~os i n·tc . p .;.s tos das derci s.ões das congre.gações, es

pecialmente quando comm hn•ncm ·penas disciplinares. !bem como sobre •qua esquer 

IH"•JI)ostaR ,feitas por estas corj)Oraçõe: ; ~·. informar so.brc a crea·ção de no;vos in.'>

titu tos, e crea.ção, d t'&do.bra mento e duppre3são de ca deira. ; 5°, i·n•fo rma t· sobre 

pedidos ele s~>bvençã·o ,para e<co las; 6•0 , emittir parecer sobre r g ul<tmcntos com 

c•:l'JJcnu~s lâ!$ institu ições de en~ino; 7° .. i•n1fonma r solHe a suspC'nsão de t.: rn. ou ma·i .; 

~ursos ou m esmo a de todos de oquaJqu.cr ec;tabclecimen•to; 8°, dar pM·C'~frr sobre 

qualquer assum·pto r~lativo á instmcçào. o;empre que J.h e l'õr l'Cquisitad o pelo Go

verno . 

§ 4 .o O Conselho deverá reupir-sr d•uas vezes IJ)Or mc.z e extraordimM·iamente 

sempre Que .fôr convoc~clo pe1o ministro. 

§ •5 . o O expediente aumionistrativo do Consel-ho inc u 1111blt'á a· u.m ;;ecretario, 

que: •tet·á. pa:ra au:'\..'ihal - o o Pt'S~oal prC'c izo, ~egun clo R.'S exigenc.~LJ.s Uo ser·viç.o, fica•n

dJ para e.>se fim o Governo au.toriza·5 o a restwoo:eccr a Dircctoria Gera·! de In.s

trucçã.o :pullr!ica do Ministcrio do J•nterio r. 

1I. !Poderoá o 'Presidente da 'Rep ulblic.a orgg.nizar o ser•v iço systrm a.ti co da fis 

"a .i.zação d ensoino. POl' m eio de de~egados fiscaes, cuoj as attl'i•buiçõe!> s·erão : v i sitar 

os esta.beleeimento:s dr ••nsino cquiparaclo>1 ccmSoi•gnamdo em !Lvro <:spcciaol as im

P~"<'>sõcs recebidas, as m ·c:Hocl,l s que :a con~el-ha.rem, o ,gTá.o cl frequenc:n média ob

servê:"..do tudo mais qur in t(' ressn·r 'J)OS~a ao drse!lvolvi mento do enlS<ino, a or.ga 

nl:•açãc. da estatistlca c :egislação cscol are<", enviando tt·i.mensalmente ao .(;onse

llho de Jn str ucção um l'('l ator:o anir.u.ci oso em que d ê•n conta da inspecção Teali

za.da, n umero -de visita-<, a l t~r~çõcs acon. e1hadas, a:proweita mento dos alumm'>' 

e l'roquenci<l escolares . 

§ 1. o Os delegados f i6cars serão distri•bllldos IJ)elas c ircum scripções em que 

pam e'E-e -ei'fc ito ~õr dividido o ·LeJT i torlo d a R~pub1ica, conS<"JWados crmtQ ua.nto bem 

ner-virem e biennalmentt' re-vezaGos. 

~ 2 . o Os •bach nreis em scl<:nci as e lettras terão preferC>ncia para os curgoo de 

\l clegados fLscae.s n oo in sti t utos de ensi no secu•ndaTio. 
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lii!I. Poder'á o Pr('..."'Íd<'n te da RoplAJiica conceder, ou vi do o .Con <>elho d e I n tru

c~ão.. a<>s esta~lcc:mcntos de en.slno superior e secUinàario, creado.s e mantido• 

twlos Z.ctados, pelo Di~tricto Fed era I. r<>r partic tr' arrr-; ou por a : oclaçõea eivi.;;, a.·.; 

pren.>gn ti·vas dos c.s talJPlcc:rnc-n tos federaes congeoncr es . 

~ 1 . o IPara que oose' in -tltut<>, poomm s e r t·eco<nh cc icl cs c goza·r de taes pri

,·IJr,gios de-ve rão sa ti.9 faZ E"i' as segu intes con~iç:õe-: 

n) rer func cionado r<-gu larm onte por mais ele .-.e te a nno contiecutivos , fO'b n 

inspec~ãc d o< re ,op ct iYos delegados flscaes. dbsen •a nd<> empre as d•ispooições e 

regu;amC'nt<>~ do instituto fl'<lc ral cong-<'IIWro; 

b) funccinmll' em ecli(;clo C(}'lVtmionte, e pc~suir mobilill.ri<> escolar de accõrdo 

C'Otn as exig"nchl . .., pedago,g-ic<ts, lalbora·torios e ga1binetes con'1pletos para o e•nsino 

:>mtico elas scicncias; 

<') possuir. quanl<J ao; institu·tos particuhtrec;, wm ;pa.t•·i.mo.nio d e 5~ :000$0·00 

PC'io m enos, r epresent<1 do por apolices da dWida pulbHca .rederal <>u 1JOr aLgum 

b1' lll d e raiz. 

~ 2 . o o.; i·n Htutos fundadGs pelos E&t:adOIS, lJel<> Disbricto Frocl\11, por parti

culares ou ])or assoc-iações civi~, e quizerem obrer a q•u.ilp:t r açã.o aos in>.titutos 

fl'<lCra es, declararão a sua de nominação e slédt', i111struindo o pedido com um exem

plo r da folha orricial em qu e h<>uver ido pu1>lie.ado, por exten <>, o respectivo re

g-ulamento. 

§ 3. 0 •C<>ncedida. " equiparação. depois do eom.pote .1ote exam~ feito JJOl' pessoa 

nu.meada pelo Govrrno, ve riCicado que .foraiD pret'nchidas toda· as, exigencia;;. suob

s tanciaffi e regttlomen tares !}ara o·btf'>nçã<> da equiparaçã<> s DI·icitada, esses inmi tu

tos ficarão swbm ettidos lá. fiscalilzação perm ant'nte do Gov rno Federa•!, que, n<>· 

cn.sos de grave in·fracção regulamenta r , ouvido o Con~lh<> de fn~trucção, l!lhes po

d er{!. ~uspend er ou r<'t imr a~ ]Jrer<>gatl.ovas. 

§ .J. o Só será man.tida a e'quiparação dos Institutos que se a.da:ptarem ás .pre

~c tipç<ies dffi•ta iei e do respeottvo reg-u.la,mf'>nto, mo 'J)raz;o que ah.i •rica •fôr mar

credo. 

§ 5. o E' vedado ao Govern<>, me>mo em relação a o;; institu.t<>s j.á equiparados , 

t<>rnar a suas regali<ls ex tensiva,; a qua esQucr filiaes <>u suceursaes. 

D1SPOS1(]õES GERAES 

Art. 5 . o ,-\ s primrirao; nomeaçõi"S. para o p ro,·Lmento das cadeiras creada.5 

Ct'n •virtude de a t:torizaçã o con ferida por e"-ta leL >e rã.o feitos aucdionte concurso. 

I. O provim ento do" lugares de ~ u br<titul<J dos estabelecimentos de ensino 

.>cettndar.i<> c superior se fat·ft p<'lr eoneun;o, sa·:,vo o ca.<o dr haYer dentre o.s pre

lcndentes a·lgu m que ten-:1a 'PUblicado Q!bras a::: quaP.' . ~..., uje:ttltS ao ~xa.:n e da on

grl.'gaçii.o, sejam p<>r dous terç<r.< ela totalldade dos respeati,·os memlbros jU>Lgadas 

conto rcveladot·!\Js d e sufflden te preparo theotico e pratico em toda <IS mater ia< 
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da c-e~ç;ão . Se houver m ais ·d e um pretenôe n,te na 5 m c•(1HI S cond iç3es, a Con grt

g&.~ão u.s c!ass i·ficará por orcl etn de m e recilnC';, to . 

As ,provas de concurko ,c;erão: 

1".· de'fesa .de thesc ; 

2a, prova escripta; 

3•, prova pro. tica ; 

J n I prova oral , 

1\l . Os sulbs titl1tos setão providos, j ndepenclcnten1 n tc de concur~So , nas vaga:3 

dtl; ;J ro fess ores das secções a CI UC pcrtencerrm. e bem assi m pree:1dhcrão as ca
cl e i ra~ cr ea da. por d csjobra.mento d e outra ; pertencen tes á· tw;pectivas secções. 

III . •E m cnso de l icença do profe,sor ou ele va·ga de ca Jeira, sc-ná. cham a d o 

pc;o ~ircotor o ~utbstituto da rcs•pectiva. secçã.o. Quando não 'hatia su,bstit uto da 

secção, ou este esteja 'm ped i'el o, o dirccto.r con•vid<tl'á., po r ordem de pre fe r encia. 

outNJ •Ji r()lflessor, um prepia rador ou assistente el<l mesma secçã.o, e qJor ultimo pro

pot'lá. élO Govel'no docen óes livre.'") pa r.a rergerem a c,1deira o u tomarem parte nas 

co·mu1 issões ex a.mtnad•oras. 

W. Como condição lndiSpensa "*!! para a ,vitali'Cicdade d os docentes, exi.gir

s~ - !n a d ~monstração da capncidalde e ded icação ao on a,gi;;.t er io, apu•rruda·s m ediamte 

pm--eccr da l()o n·g•r egação e do ·con.;.e lho de l'no.trucção, a pós um esta gi o de dez a,n _ 

<!léS. 

rv . .Com o p r emio el e se l'viços e sem d epen cl cncia da condição ele i·n va,Lid·ez, os 

docen tes, que por ma is de 25 annos se disUn•gu irem no CX'ercicio do m a.gister io 

torilo uinelto n ser po;;tos em dis'ponrb ilidnde cem to.dos os , .eu,; vencimentos . 

VJ . 'Os docentes •cu·j as caJe iras >fo rem sup•pr:micla,; .f ica r ão em d:•sponibi•t.i el ade. 

cD:n direito ás r ega lias in herentcs ao seu carrgo . 

VIl . Os ac tu.ae; .lentes em d ispOJübilidadc sóm~n te po'd>er ãJo s,• r a provei tido.; 

na:s raôelras em que não hou ver substi t uto com direi to o a,c.ccsso e pa.ra as quaeõ 

tiver em compctcncia ip t·ofissicmal, a·puTada med iante pa recer da rcspecti·va Co.J1-

g regação e do Conselho de Instrucçw . 

:VJIJI. O.s docentes, pr eparador es c a ss.isten tes dos estrube'<Jdmoento.~ ofificiaes 

nã o poder w leccionat· particu larm -en t e, sob qualquer p retexto., .ma,ter ia a1gurn.a 

dos re<p e.ctivos cursos . 

CX . IA's Con.g regações ca·bcm as p renogativas e incu.mlb~m os tle<ve res qu e de

correrem d e a,rt igos de ' ta lei e m a is os que fo r em defi nidos em regu la men to es

p.:cia.l . 

X . Serão creados J.aboratorios, of•f icLnas e museus )H ivatl•vos do c u i\SO otfl

cia l do cs!Thbel;><cimen'to, em que, desde o in '>Clo das carr~ iras·. 'S'el.ia mnni.5-

trado o -ens ino pr,a t i co, poden do ser removLdas pa.ra outro ponto as oscola'S cu~ os 

edifi~ I os n ão com·pOl'tarem o •desen volvi m ento onece.,sa.r io pa ra tal effeito . 

X I . Os exames tSC rão fe l tos por ma,teria . r rE:tp-c't~.t·d tl ~ as s·é ri es e corm,prehen 

dc rão o p rograntrna i ntegra! da.s di·sclpHnas e.;t ud.a.Cbt -= . 

X l'J. Só iha verá um a época de Pxamcs con ca cl a an.no !ectivo . 
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XIJI. IPod~rá o Presid~nte õa oRepu•l>I:ca p romover, median!Je baHs de a.ntemão 

suggcr iclas aos GCIVernos e legisla<turas ·dos Et; ta. os, aocôrdo ou aJuste entre el

Jc', ·~.l)ffi O fim de o>ystem:.-:.i.zar OU Ol'~anizar o ensuno pUtblico desde O gráo primario 

a té o s uperior .. em confom1iclade com os a r til. 4! , n. 1•6, e 65, 1~. da Constitui

~~o . . brrn corn o expedir os regulamentos e a•brir OIS creditos necesôarios para exe

cução Ll e&ta lei. 

Art. 6 .• 'R evogam-se as d is·posições e.m con t ra·rio. 

FI:\1 
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