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Pl' BI.IC:.\DOS : 

Jntervençfto nos Eslados (18nl-1917) ('') ............ . 
Estado de sitio (1891-1914) ('') ........ .. .. . .... .. .. . 
Men Rage ns P r esiclenciaes !1 390-1910) ( ':') .. . ...... ... . 
Caixa de Conversi\o ( 19 0.6-l 9 ll) .................... .. 
Impostos interestailuaes (J R97-190(i) ....... . ........ . . 
Valorisação do Café (189!í·-1915l . . . ......... . ........ . 
Defeza da Borracha (19C,4-1 9 1 5) .. , .. . ...... . ....... . 
Meio circu lante (1890,..Hf05l .... . ..... . ... . .. . ....... . 
Instn~rção Publica. . .................... . ......... . 

A PUBLI.C.-\R: 

Jnstrucção Publica (curso preparatorto) 
(cur o super ior) 

L2 vol um es 
7 
1 volum e 
2 volu mes 
1 volu me 
2 volu mea 
1 volu me 
7 vo lumes 
4 

( r egime n untver sitar to, desofficialisaçâo) 
( àiffusiio do ensino primaria) 

Mensagens PresidE'ncia es'· ( fS 11-1918) 
Meio circulante (1914-1918) 
Brasil na · grande guernt (19 17-19 18) 
Crise financeira ( 1!l 14) 
Processos contra Deputados e Senadores. 
Denuncias contra Presidentes da Republica. 
Presidencia social 
Reformas eleitoraes. 

< •) Destes vo lumes estão esgotados: Jo da Inten;enccio nos 'fJJstculos,· 1•. 2• e 
3• do Estaclo ele sitio ; Mensagens P1·esiclenciaes. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

' I 

EMJ<:NDA3 RELA'.riVAS A'g RUBRICAS e!l r'l E ·22a (OON'S®LHO SUIPERIOR DE ENSINO 

E SUBVElNÇÕES A INSTITUTOS DE ENSINO ( *) 

N. 1513 - L<\.o art. 2P, primeira ·item •• sem numero: 

L<\ rever o d~creto n. 8. €15'9, de IA•I:>r·il Ide 191111, oprum, m'€idia1note exame da escri. 

ptura.ção e d acum.en too dos ld ivereos es-ta.l:>elec.imen•tO'S de ensino, verilfi'Car a ar r e. 

oadação da receita de cada qual, o que feito deverâ no primeiro mez de sessão 

OI•clinar:a ào Con<gres.so apreserutn•r-·l·he opro•poo.srta justilfitcada comstiruinl;'lo o opa

trimonio 1)reoizo para taes institutos. 

A fundação deverâ assentar em a•J}O!ices da divLda publica federal, quantas 

bastem para que cada corporação possa manter-se com o~> juros das referidas 

a·police a 14 °j 0 ao an:no. 

ilc.;;tas apolicoo vencerã.o tamób-cm 4 ojo de •J-mortiZ~aJÇão, 1que senâ depos-ita

do. sciwóndo l[lara fundo de rfrsg-ate as apolices ('l)lit-tidas. e .parn reconstituição do 

pllti·imD'll·io d•as [LLm:laçõfr-< . 

G(tStaG tc()ntinuaml a -ser oeon~i d eradf\.3 .pessoaiS UuridLo.t·s de dtireito .privado. 

mantend<J autonomia didacti-ca . 

E;nJquanto o ICon•gre.Sso:> .Federal• não -tiver reSIOlVitlo de<finiotivamen•te esta 

q<.:eBtão, o Governo ·Federal podem dispôr dos •duoje-cimo.;; IP'fD'V·iso·rios precizos 

par•a o l[lalga-mento dos ifunccian;:nio.s e docen-tes·, ou.jos pnwimen·tos t iverem sido 

feitos, por e.x-pres.••a ruutor·ização <do 'Contgresso F€ideral, <bem cOlllo as demais de<>

p<·za~ autorizadas <nas mesmas conuições. 

Saia das !Sessões, 311 de IO.utulbro de 11-9114. - Nican01· do Nascimento. 

S. 15 4- _ Ü'nde conrvier: 

Art. 'Fica o Governo autooriezado a !}r·omover e animar o desenvollvimento 

a dit'fuEã.o do ens ino prima•rio, podendo IJ)oaot·a, es~.e lfim •funda.r escolas n= tel'ri-

1 •) IE:men.das oOfcre<cidas ao ·proljooto de orçamento do ilnterior ('2• dis

'"'.ssão. 
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torioG J'edera·cs c en~tendet·-::e ·conl os GovCrno.s dos ~Est·.l<lC>~.~, ()i'fertando os Hh} ios 

de •cr ear e llHnter escolas o1oo dis triotos e povoações <>nele não existam - ou em 

que ~e.jam insurficien·te . . . ~ubvenciona•r as escolas •fu.n dMl ns pelas munici.padl•da

des, hGsocia.ções e 1Jartíeul!1!'q-51, e.xpOOindoo o nC~Ces~··ario TL"'g-u:·.lmento, ffixando as 

l'a!-ieS e as condiçõe:l. GOJl \:e-nientes ~ ,l ·b;~imdo o ~;e:::essa .rio cl'edt1to. 
) ' 

· lf' ai·a·~·rrupho. Aos !Estado;; ·que despenlà.erL>au cam a IVC tiba "{Ven-cimentoo a 

prOfessores i.ncu•mlbidos ·d·e mlnhstrar instru.cção ·pri·maria, 1e:.ga e tg•rtt·tuitfLl>, pel!O 

n:en o.~ ll O •1• de su.a receita, a Uniã.o conctldet·á a subvenção annu•.l'i corrc:>pO'Tl

dcntc a 215 •1•. druquc!La dotação <>rçamenrt:a.rla. 

,para conceder essa subvençã!o, o Presidente >da [RepubJ.ica entra11á eun ruc

cõrdo •com os !Estados, lfix,.ll!ldo as :ba•ses e condiçõ·e.> •que llhe .parocerem conve

nientes. 

ISala das IScs:>ões. 311 de Oututbro de 1191114. - José Bon·ijacio. 

iN. 1515 ,_!Fica m!Lntida a ~·el'ba 2:1• da :prOij)osta <do !Governo de <61 :0918$, do 

Conselho ·Superior do Ensino. 

&tia {]as iS{'SSõe>, 31 de <OutUJbro de <1'9'14. - R moi CcL,·doso . - Frein·e de 

Cm'Valho Filho. - Mao·/Mn Fnm•C'isoo. - Dm·a/(LO D·ias. - Peclh·o MOII'ilcuni. 

c. Leitão . - Folinto Satwpaio. - Jlfaroolino Em-reto. - .lfavi.gnier . - Valois 

d-e .au.st?·o. - JuLio Lei,te. - Pit>·es ele Ca?'Vctlho. 

~....-. •5 6 - ®menda á verba 2'2•: 

IReslabclecicla a •dotação aos in ;;.titutos de ensino, confomnc a •propost1· <lo 

G ·OVE":o!l(), 

!Sala das IS~sões, 311 de IOutu.l:>ro de 19\14. - Joõo Sinuplicio. 

Bm??clão. Jo•é Lobo. - Valois de Cast•·o. - Fen·cira Bra.gco. 

Teixe-l-rct. 

Tib1l?'CiO 

de •Carval-ho. -- Pe·rei1·a B?·c•ga .. - Flo?·iano ele B1'itto . - Na.b1<co <ie Go1wêa . 

.Ropi1aei Pinhei?'o. _ Antonio Nog1tei1·a. - Ser.:eclello Con·êa. - C . B1·aga. 

Simões Ba?'bosa .. - Netto Cam1Jello. 

N. 57 - Verlba 212'': 

Emenda ~ 'Restalbcl•eçaan-se ·dot.açõcs e os te1rrnos da proposta do Gmrerno. 

IS,a la das J3essõe,;,, '311 de Outulbro de '1.'911<4. Anto'llii.o illf101~i.z. - Rcw,! Alves. 

Rodrigues Lit>n-a. - OoWvio Mangabeira. _ .. João ·S·imtpUcio. 

::-<. 1518 - !Na. veróba 2'12• ~ ~an<tenha-se a proposta do Governo, n& impor-

tanci.a .de 14J. i2<813 j312i8$313•6. 

~ala Idas !Sessões. 311 de Owtu<bro de n9/114. - Felis<bello l.<'?·e;.,·e. 

N. 1519 - Aocrcs.cente-58, rela<ti>vrumen<te á vcnba , ~,:>,•: 

:O Governo .fornecerá a· cada .F1acuJ.d!lJde ·a su,bvenção qu.e, á vista dos lba

lanços <por el•la a'])r~ntados, lfôr 'Verificada -necessa.ria para o •custeio do respe

ctivo scr.v.iço, nas condições ructu!lles. 

!Em sessão, 30 de Dutwbro de 11,9114. - Octavio Mwngabei;ra. - Val.ois de 

Cast1·o . 

N . <60 - l<\. verba. ctestiM<da lá IF1UJCulda<le de Yft>dlcina d.a :Bahia se11á de réio; 

1 :~7 :J ·3!1$~3 '00, em •virtude dru;; lei;; .que olbr'ilga•n a -e;•sa dotUJÇão annua. 

\Sa.l·a das !Sessões, 3:1 de Outu.bro de 19<114·. _ F1·ew·e eLe Ca?·valho Filho. 

Rocl•·ig~Les Lima. - Alfl·edo Ruy B arbosa, - 'So ·~a B1•>to. - L eão Ve!!()SO. 
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M anpabeit·a. - Ra1J·hae! Pinheiro. - Owr!os Leütão. - Raul Awes. _ A•Monio 

llhtni.z. - Feiinto Sarnpaio . - Ped.ro Mm·icmo. 

r·c~ldo D ·tas . 
Pin·es de Cat•valho. - De.. 

• ~. 611 •D'cstaqu.e-se da vet1)ja 212.• (sulb:venções a instituto.s de en&ino) a 

quantia .de 10 :000$, para "·uxi.Jiar um leoiTegio ·de •instl"UCÇão secunda·ria em <Porto 
.Nadonal, J!Jstado de Goyaz. 

1Srula ~1as .Sessões, 3/1 de üutulb-ro de o19'14. -F. Ayns da {'Ji!va. - Mat·tim 

Ft'([IICI•co. - Antonio M·<!Wi.~. - Mot•eit•a aa Rooha. - Srrrgio ele ]l!agc•bhiies. 

- B ento Bm·ges. - Nicanor (J'.'a<~oimento. _ Alve.ç Costa. - S·iwa Castt·o. 

Hossannah àe Oliveit·a. - A!fre.cVo Rt•Y· - Feli<l'UII'C~o Le1.te. - J. LamtUII'time. 

A REFORMA DA LEI 0RGANICA -DO ENSINO 

Pan~cet• sobt·e as ~J~metulas cZe ns. 53 a 61 ( •) 

c<\.s emendas acima são toodas concernentes o.o ensino. E' um aSSJUrnpto Te

levantio;<..imo que, em •ri•gor, devia escrupar ã. nossa !l!prech:tção. 'A nós, em ver

dade, só cabe examinai-o no ponto de vista estrictamente orçamentario. A ques

tà:•J .de dou trina e de princlpios J'o!l'e de nossa alçada. 

L<\.. ICa'Jill!l·ra :possue, pelo seu (Regimento, '\liDa comm.isBã.o in-curnJOOda. do estudo 

das materias de.sta nrutnreza. •No começo desta legiSJ!aJtura -chegi{)U->Se ruté o. teor

mar 'Jma outra commissão especial .prura ccmhecer da 1nstrucção iprlírru:llri.u· e <ve
r ,·fica.r 'Como dl'ffundH-e. peJo pab,. A guerra ao •anaLphalbetlsmo iniciOIU-se Mslm 

eo.b os l[l)e1hu·res ausp!dos, e •projeotos e rpare<ceres <Vieram "' Jume nesta iOasa. do 
Corugres-so . I()~ ,s,·s. c'l.u•gu;;to de Lima, ICJ!otwvio IM'Ia,nga!Oei"ra e IMliJgmeL 1Ca~mon ttotu

xeram o concurso -precioso d e seu ellf>OO"~o para a ocruzad•a SB.nta. !Não pooa ao 

rcla.tor des-te orQl·mento o remorso de lhruver desaJjudado essa carniPanh!a lbe.rueme

rita. IF.m qon•go pare-cer, dado ne&ta mesrrna. ICommisooo, e1le rprocurou examinar, 

co111 espirito de evidente sympatb.la •Pela ~ausa -patriotica esboça.da por outras 

me11•talidades uperlvt·e;; .qne 'f<ltz.em o o~guloho •desta •CamOJra, o magno. problema. 

do au.'<ilio da União aos ·E ta.dos para dho&eminação Ido ensino de primeiras let-

· t~as, .a cu.ja detficiencia e escas.9ez devEJmos .fiJi-ar a orLg€tn de todos os no.ssos ma

les. \ANãs , esse rpensa.ment<J do concurso e ajud.a· da Uniã.o a<J ~auvnJbi'lls.s<imo rpro
posito E•ra, ~á nessa época, <uma cor rente -v.en<:ei: a, como se vê ,pela inclusão 

~eitera;6a e aind-a a,goora l!'epet!da, no orçamento .__.. des.peza. des.te IMiniSJterio, de 

uma auto.ni'Ziilção p1atonl-ca -mas eX!Pl'esslva da simcerldnd·e e d'e!W<Yr de noseoo an

he!m ;neste ,particu•J.nr. !Por essa iaUJtorlza;ção :bateu-•se sempre o eminente repre

sentante mineiro ISr. J oSé IBoni.f.aclo, tque subslcreve tlHJtie nova etnJI!ill.da anal<Yga 

e cu.ja autoridade todos :tcate= em m'Blteria de lnstrucção, ainda os Que arcaso 

•:livirja:m ou ;pnreçRm divet,g·Lr de sua orlentaçâto. •PeJo me.s'm<> db'jectl-vo a-levan 
tado, embora sob diver&a formula, pelejaram outros, servindo com igual ardor á 

( •) tPareoor da Comm:lJssâto I'! e Finam.ças. <Relator o Sr. FeJ.!x Pachilco. 
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a..,p; •w_;ãc. tgenerOó'a de edHicar o 'futnuo de<> te .paiz ,9<Jibre a !\mica lba.se .leigdti ma c 

SI'! ida. ,que o vai-VC!lJ das. ~ris.es não albala nem .deat.rõe : a edlliCa<;;ã.o 'POpu.t.Jr . Na 

intpren"'a, Ul11·a ·pl~it..ld-e bril!han·ti.ssi•na, lã. cu•ja tfrente precimmos àcstacar 00 rs. 

Victor 'i!.: nna aflUi, e Paulo iPestana em ' . !Paulo, não ICe. ·a~·a o 'bom combate. 

':1'-a~> J!í. a esse tempo, os .prodrc•nos. d~ crise fin·anccira c oconoonica, q'Ue 

a.gr.m totalm ente nos cmtbaraça os movimento;; de r eoforma e os ancc!os do pru

gres~o ~e acceuturuvarrn de mojo a.<sustac10'r, de tal sorte 'Qlle bem se •Pôde <llffir

mar {JU.e a inic.iativa derradeira, ve-rificada ne>sta rQa1rnaril, -c ~)artida do "es.plr-Uo 

obstinado e laborioSK> de nosso distincto collega Sr. Monteiro de Souza, morreu 

COJnn St\ 'fôra o ultimo é~o de un1a ·rormOBa. carnpanho. cxrtincta na lnjiffcr~'n~a 

.!o an:tior numero. 

1:\ãu ha,\·ia 1 '-!"ntretanto, <'orno ainda h~c- não ha, prcfblema de maior intcJ·essP 

para o •Brusil : c é uma l!.lstitna qu.e te·nl:.amo . .; de adiar mair:: mna ·vez a .-;ua SO-

•Commentando. ha dou,s annüS, ao> polemicas jornalistica<; e '])3I't!dana • de-ssa 

épo~a, escre\·ia•nos ~sta,:;; t;dlavrati que talvez não \fique·m m·.l'l tram:S.cripta.~ a'qui : 

·ccu"ã.o se rpreciza ser muito pNspicaz pa.ra perceber de.•;hle log-o o ca

racter •,utif!icia•l der>sa n pera contenda entre ·!"lomeno> que col-loc:un as 

tmas vaidade.$ •lcima doo inten·., ~es genericGs da ,Patria, \:J.l1e não pódr 

ber uma cpresa eterna dob ·polittcantes ''U}lg>J rcs, para or; quaes o povo 

•ê apE.>nas um instrumento passivo <lc S!'US conluio.;. 

O rua l- e<"tar augmenta no paiz inteiro. -~ vida enc,uece no r toJa 

parte. Ha uma infinidade ,:e tn:o'blrmas t3'érios recl>Joma.nd.o "oluç;ão a,le 

quada. Go\·erno e Congr{'c:so, porém, limitatn - Ge a gesta.r, cunYcnc!dos 

<le que a de;wairada ,politi-ca de ncelhoram ento..< materiac. lbast.) r:"L paTa 

fazer R grandeza do pu iz. 

NiTI!o""U Cm refJPcte que. por •baixo de>;;a rnganadOTa mirrugcm de pro

g-res.<o, contlnU•Jm a !ferm ntar o-< me,·mos defei-to.~ de ·em.pre - a vo 

l'ftiCida ê~ insaciavel do riscv. a tfalta de c•levação mora!• Pntre os d iri'

gentes c a ausen'Cia de in'-'trucção •para o .povo . 

.E' todo um tralba~ho de modrração, honradez e pa.triotismo a. r ef<t

xer desde 0 con1c(:o .para que :'b C"xpre"sões .~utnp L Utlrias nã<l tomem o 

lugar da cour;a~ sub~tanciues, sobre a~ quaL~s d ve scenpre re-J)ousar 

a felkid•1.Je de uma na<;;ão. 

O tempo que a i•n1pren13a e$bá gastando no examinar, revolver s 

eX'pôr as competições entre o.- hom<'n~ politicos que am biciO'na.m a .Pre-

,:~ s!dencl-a, seria muito melhor e.J~progado na discussão e cx.am e elas !IJa-

>terias que elevam fOI<JJ>J•r " programma do Governo nO' r·uturo ·qua

' trienn!o. 
A:pr~en>tam or;, ne<le momento, o phenorrneno rn.g·ula r!.<:sjmo de um 

~)a i z •que :p ro,.pera mate•·ialmcnte de um mo.Jo as oonbroso e deca b e aos 

seus 1proprios olhos da maneira m ais lasl imruvel .po,.;;,ivel, l))ela. •baixa evi-
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den•te do nJ·ve! mor>1·!, ·peln crc.ooeente d0sordcm a.dm ini st J·a.t iva c pela dc

ficiencia in•comte~tc da in~·tru. cção . IS,C nó• noo p.reoccu.pa"' em os m ais com 

as idéas do r]lh' t:om o:-; homl'n:::>. não procurar!tunos es-tes senão por aquel

las. Porque os homens só valem o que pensam e o que são caJ>azes de 
realizar. 

Xão e faz mi="tér ~rande argucia ~).tra cotnprehcnde-r ( IUC 0 !Braz::;il 

e9U:l. lfarto de .politi'ca. IJDmn>atunr,tram-n'<> d<>lla nos uWa11 o,s a.nnos; ba

ral•haram-n'a mu!•to de industria .para as.segurn,1r o predom·in io dos in.; 

teres~es illdi.vldual's <201bre a~ c<>nven iencias .geral'$ da !:''ação; crea·ram 

C1 <C.-ipi rito .region{l!, ,que não harvia, {'I"i'ginUo-o em Ui'u novo 111otivo de 

di- ~nções; attrt111~:ra m ao \'OI•tice '[une to eleme os que deviam •viYer 

alheiwdos do turbililfLO; deixaram <> anall.lhabeti.smo C<>nt:nuar no mesmo 

pé. com o fito d1:' onsc1·var o povn no obõcurantlsmo propicio aos m a -

c. ~u troca de tan•tOt< males vis-

cer-J-cs, cons olaram-nos -conL· a loucura do -dC'-~envO'lvimento ferro·viario, a 

fantasia. dos portos, c uja con trucção se anasta. morosa e onerosamente, 

a tnire.1gc-.m do f-'Jmpnto a·gri'COCu Jp•romavido de 1m odo 'Pittor~co pela bu

rocracia vora z c parasi·tar~··t . 

. ~ão ~ão fórm.'l.< de pe..simi. mo estas a•Vêirmações. !Estamo;; apenas 

tir8.ndo as rou;pagens i·IJ.usori :• s para mol>trar o corpo d J /Xação na rea

-lidade de ~ua nu.Je-z cheia rl .~rande~ chaga~. -tue nece~ itamo extirpar 

e corri1gir, pana lhf' restituir a ronmosura nativ~J e communicar-1he um 

sopro de ideal. que € Q ·que di,grüfica •t anto as nações com o o-< homens. 

Quem q uc1· qu.e ten·ha ile occupar no futuro Quatriennio a ca.ile1ra 

presidencial iprE'ICiza sab0r dcs {' j 'á que a s•U•I acção no Governo será 

nulla, •perniciosa, inuti'l, ~e não to1mar oo1 sdgo metill1o c não assumir 

perante a X1ação o so!emn e cvm]>romi;;,,,Q de prrm over por to<lo~ os mei015 

e modos ao seu alcanc,, a ogu~rra -contra o ana.L11habeti~-mo. :P•Jra as cir

cu.mstancias de 'lO' :<a. vida politica. povo >Vinualmente não exi.;te. E 

não e"'iste .porque não tem instru:cção, •J>Orque não S<Ribe ler nem es<:re

ver, e, con~equentí"Pl.Cmtc. não enxerfra. não ~cnsa, não •vota. IE' uma 

IQU·Jntidade negativa. wm «N'o, de t1ue ~ po!Hicos só s .•>ervem pelo 

anbitrio que d frutam de tranS]lor.taLo para a direita para augm,cntar 

pela •f.raucle, que é o qu0 ntre ·nós vigara em m ateria. de eleições, o 

valo1· e o n um t>ro de suas hostes 1fi·cticias . 

'E' e»te o íPOnto c-tpital do progra,mma de quem quizer ser candi-

óato . Foi lomanào rusa idéa mat<'r, que ,;armiento pôde lançar COUJ 

exito o.;; !fundamentos da grandeza a-ctual da Al"gentina. . . 

IQ atra.zo em que deix!âmos a qu tão, e..ugit1â., não um, mas mui<>>; 

qw triennios de acçãD con tlnüada 0 ·tenaz . Todos o<> ou1ros próblemas 

que tive rmos ficarão sempre na de-]>endencia. da. so lução deste. A or

glan iz.ação do Exercito e da :VIar in11a , o dc~cnvolv·mcnto da rugricn.t _ 

tura, ttu do is.to é fun~ção do levantamento mora.! e civico, pelo tra.ba-
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~ho e pela decli-eaçã.o tâ caou~. da Patvia. O anaJphabeto não r eali.zará 
nunca o milagre impossivel. .!Dlle ertá sempre um joguete nas m ãos dos 

dirigentes e não participará nunca da vida effectiva da Nação.» 

lEram e trus as nossas 1)alavrlls d e daus ann()S atl'âs e ninguem diilá que nã'l 

haja op<pot'tunidade n o r epetil-as agon·a. Somente as cores do quadro se carre

garam um <pouco ma is e o problema, que era entã o de reconstru cção moral so

bre a base da edu=ção do POlVO, secularmente mergulhado no obscurantismo, 
complica-se e offerece já outro aspecto prosaico e barbaro, que se resume nesta 

palavra t errivel : viver. Porque nós, por verdadeira anomalia; em uma nação 

n ova e cheia de seiva,.fhegámos, de loucura em loucura, a esta tt;stiss.ima e ago

niada situação, de qu e não sabemos como sah ir e que arreda para o segundo pla

no todas as questões de a;perfeiçoamento, tpara ci rcumscrevet· a nossa acção ao 

pMto capital que é este: salvarmo-nos. 

l}<;stá.s.e a ver que o momento lê o m eno. opvowtuno pat-a g>randes· retranna~ 

de tqua)lquer natu.reza, !QUe reclamem maiores dispendios. IE a Juta pela inst•·u

cção. <endo fundam enb-J•I, en·tretan to, não se ha de fazer com ,br.isas ou coru ;pa. 

!avras. 

IPam. Rua ef.ficaoia, ella ,precizruria da ruoção conjunta e coo1•denada de to

das <~~s forças vivas da· n ação, no centro como tl'IOS tEstadoo. ir';'dnguem rucredita 

no milaJg•re inaudito, <quando a jpTeoccupaçã.o geral está red't12ida iá circumstanci!L 

imperiosa de salber. se tComo 'havemos de nos alimentar. E' seguramente uma dds 

])rovações mais diflfieeis por !QUe temos pa ado e o remedio 6 p6de estar na re 

nuncia .tel1llpora·ria. de nossas me~hores e m al ooras es<petu·nçrus, como esta de ver 

mos a cornucopia dos favol-e" governannentaes voltar-se para a instruc~:ão da; . 

p ro tegida, que, por isto me"mo que 'é 'desprotegida, en1ra carno 'factor oo:lero.;;o 

du crise, e deve merecer, .quando nos %,·antanno- deste albatilln~nto profunJo, a 

prima21ia de nossos cuidados e attenções. 

No mom ento, a verdade desolaldora ~ esta: nada e ,póde tentar em, g.rande, em 

bem do en&J no. A União pelo menos 111ão .pôde. !EI:la não tem recunsos nem para 

at. udir de ,prootpto ás suas dividas. !Como, pois, IP l'OdtgalLz•J l- s ao ensino? Oxal.>\ 

compre:henda.m os ®stados, em relação a este a -umpto, que não devem e.;perar 

" :ncitamento e anim·a'Çáo do !Governo tCen traJ ·POt· sulooid ios de di nheiro e nlo 

~e (1<'õCU idem de seu dever, seguin•do o exemplo bcnemerito do mio GraJ~de, São 

1>a.,:.a e lMina.s, para s6 fal·I•H dos 'Que não entendem a ri'quez.:t sem o as.-ento !<:> 

!;\~ · e natural na educação primaria e profissionaq. 

Es tes dous· ramos de ensino devem ser a nossa n>reoccu'!lação principal. O 

actual !Presidente a-ecentuou i<Sso e muito 'bem Dd· sua plataforma. 

O ensino &upertor, es.te é. :não resta duvida, uma <bella cousa, um orna.men<to 
esplendido, crupaz de envaidecer com jus tos titulos o pa iz que o possuir p erfe ito e 

<>rgani718JCO; mas de que <Va~e a um a nação nOVIl, como o 'Bra 11, mant 1-o e a m

p.la·i-o, quando as ca.m.sdru de 'baixo contLn)lam no escuro e nenhum ;prusso se Mt 
pj\ra orberta:l-as l11s tl1évaR e 'fa vorcce'l-a com um I})<YUC da Juz que sUiperabunda 

r o m enor numero, entre 06 p r}vil ~ios qu e a ·dernocratCia em bhese repel'le, m as 
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que 1t pnexe e a •boa policia so.cia1 innata á propria Lc1éa. da respcmsa'billda•de con. 

sa•g-ram e a!doptaun? 

Sobre esse ensino .'>uperior escreveu Joruqu.im Vianna, o joven e ma!logro1do 

pub:icista tão ce'do roubado á patria: 

·«Que se perdeu com o descrulaibro do an•tLg<Q ed>ficio? l~ruda; o an. 

tigo ensino sruperioT não chegou q:uesmo a ser um edilficio. Etra uma 

simples fachad·a, sem nada por detraz, como aquella igreja do Esr>i

ri·to Santo, que t;on viadunt1) •francez, o Sr. Lui-z IBiard, .ridicularizou 

no texto c na gravu.ra, em um .Jivro mordruz. 

Falia-se nas altas conveniencias de Estado do "ensino superior of

ficial". runca tivemos tal. O que se chama ensino su,perior official na 

França e na Allemanha, por exemp•lo, s i nóo> o tivessemos, era realmen

te alguma causa de muito grave destruil -o.» 

'Perdoem e excu!O'em esta reta ti·va cliô<pliccncia no encarar o ensino superior. 

Quem e~tas Hn•h•lS esci'cve con.fessa li~amente que só .cheg-ou ao.nde se encontra 

pelo trabalho auto-di.;iactico, sempre falho, mas que talvez seja em realidade, o 

que mais .va:c na 'Vida, >quando pendorc; ou.tr ·, severidades do üe&tlno, po/t>reza 

dos ·pais, insuccessos de exanne O'U o m lirS -que queiram, nos desviam dQt3. cursos 

tradicionaes .que vão Ua ma.tricu1la á ~formatu.ra e LntegraJm o homem nas di

l'l'r-~s proCi,sões li'beraes para mi•2<1:u!·ai .. o depois, pclos alb.surdos >caprldhos do 

a.ed&t), ,tos indoutos, que 1·a1nbe m ttrrn jn,grc s•so D•loS ·Camaras e t: c sc-ntem vexa-

1G.~. ccmo este humil-de rc!.ator se soe n t~. ao opinar em moateria tão alta e para 

cuvo pePfeito conlhc-cimen>to lhe 'fa•lta o principal attri'IYu-to: o diploma, qu.e é a 

competen:Cia ou, 'PClo meno~. a presumpção le>gitima de>lla. 

<Não precizava o eminente Dep·uta·do ·pela Bamla, professor dos mais alball. 

zadoo .de nossas escolas superiores, o ,sr . ·Freire de ICarvabho, no oppuJentOI e 

l>nlloantE' di&cu1:So, tão cheio de id<êas sã.9, com1 que HLum.inOIU o debate soll>re o 

prrrjccto deste orç.J·mento, r ecordar a.~ palavras de Galbriel IF'erreira ne5ta Ca. 

m,1ra, 011de o ·fi>Lho se sen·ta hoje na mesma cadeira que o pai amanti slmo oc. 

cupou : 

<<0 titulo de dou•tor ou •bacharel, crmfericlo a~)ÓS provas de habilita

çõe.; nos I(Jue du.rante annO<S fr('quen.tam e concluem 11m curso aJC.l rdc. 

mi co, insits.to. nd.o d1á qunlidndt\S de ari ~ to c ra'C ia a qu-em o recebe, como 

·um premio a seu tra ballho, a cu ooforço e como uma attesta:ção de sua 

competencia. 

O diplOGJla ou ti lu.! o ele doutor ou 'buoha.rel, como \bem diz o fDr. 

IM a rtin<hc. IDo ria, <mão é S<'não um requisito lfomna.l para a .prova de 

aptidão na ·pra•tica de actos especiaes que e'Dfectiv.amen<te Tt>clarrnam. certa 

idoneidade (.'tn lhem elos •nern'bros da ~oci ed>lde. 

Os nos5oo 'l'Xtra-rcpu•blkan(}s dizem ain da \CJUC 01s .titulos academicos 

con ferem um PI'ivileg•io e que as lei~ republicanas albolira m os IPrlvi . 

Jeogios. A propo~ito, o IDr. Galbriel Ferreira d·isse: cqSão inanes esses apo. 
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dos de pejadcs cantra os tltulos de halhili·f:..Jção ; dentifica, puros vani

Joquio e.<~>es titygmas de priviLc.gios e monopo.lios cem oque se pretende 

lançar sobro elles a odiosidade pu,blica. Privilegio, ~" a>'sim ec ·podem 

chruma1· dLreltos adquirido com .grandes di pendlo de <tempo e d e di

nheiro; 11!0•10polio. se ta•! denominação merec('m a,.; conlqulstas da in

teiHgencia pelo estulo reguldr c m ethodioco. cxl tem em toda parte.» 

ISó .s•c e151qucceu o precla•ro mes·tre bahõano de d·i2er lque esse Gabriel IFcrrei-

m. •q u ~ é a vent:>ração e a sauda,d~ d<> todas as Jwras deste obscura relator, a 

lJUem ,perdoarão os seus cn!•logati esta doce e,_-pan ão de Ol'gul•ho fili•J •l, talvcz im

propria de um :Pa:'ecer par~amen•tar ceemo es·te, 'foi no nosso t>niz o primeiro ba

charel .formado pela lei do ensino U.vr~. ~l'ão poderia me'•mo ter-se formado, SP. 

" Conseilheiro •Le1ncio de !Carvalho não :hoouvcS<>e al:>crto esse sulco de luz no 

nt e;;c ensino l'ltlperior, abé en tfuo •fe-oh,tdo na rotina da frc-quencia olbrigatoorla, que 

impeãia os homen;; com resideneia forçada em pontos distanotes no interior do 

paiz e com en'Ca~goo de faruilla a pr<>ver, de concorrerem ao bani(Juete acade

mico, em cujo lfina•l Re oen·., o fino e D1<E're>e1-do nectar do diJ)loma com o privL 

Jc.gi•l incCJinstitucional sulbsequente . 

IFoi ~'sa lei henemerit;t e ;.i1ht>ral que lhe :pellnittio, a e.<s~ hom m elo inte

ri.l:', Llz:itudar o .seu direito comSigo me~mo no lon.gin•quo Plauhy, só vindo a.o R e

cife fazer os seus actos de ~xame na s élpoca;; prooprias. ICem o regimen a.TLti,go. não 

prderia eJ.le ter-se fO'I'maclo, nem lh'o consentiriam .'JS encarg-o" de ofunccionario 

Psotadoal e de chefe d~ familia em Thcrezin•.1·. 

Vê-se .por a'hi como o.> !factos podem li!gar-se no te•n110 e com o o terceiro 

iU.ho odo primeiro tbenefieiario de uma lei adianta.da e progr&.;i ta vem a ~er, por 

força das cireumstancias, obrigado um dia a dizer sobre assum,pto correlato, que 

tornou posslvel ao seu genitor a in•vestid ura dignifieaclora e culhlçada ... 

!Dentro d~sa orientação manteYe-~e sempre este relator nesta ICamara, rn .. ,., 

nã.o por gosto ,proprio e .~im e apenas porque, como mem1bro cta Cam.mi~são de 

Finança,;:, quatro anno• 'ha, l•he tem tocado dizer <las cou as da instrucção su

perior, coband001adas qu.ll!Sl da O'Utra 1Commissfuo qu~ lhe é propria ne a .ca.s.a 

e relfugooas para o orçamento da de,;pez.a, cmno se fo. e materia 1e que "ó se 

dE-vesse tratar lateralmt>nte. 

O prtmeiro rude embate soffrido pela reforma de 

orçamento, no proprio anno em que ella d'oi decretada·. 

de 1Aibrii deu-se neste 

'PudPrnos salval-.a d~ uma emenda que se ocoonsiderava antecipodamen•te ap-

IJrc•vada opelo 1111mero de a~sLgnatu.ras que co.ntinh<J, e pudemos salva.l-a com pra

z~r, poTIQUe ella nos pn·receu merecedora desse esforço de conservaçã.o no seu 

!ricio. Os fruct<>s nem sequer tinham por emoqua.n1o aopparecido e seria dema

siada inÔ'Ustiça. julgai-a e condetnn••l-a a.:sim summariamente no nasce-douro. 

Em 1912, novas jnvestidas appareceram na Camara contra a Lei Organica e 

foi ainda por verdadehca anomalia, perante a Commissfuo de Finanças que a 

·batnl·ha se travou. Ainda uma vez c.•te me::.no r elator precizou de!fendel-a. A 

ta re•fa pareceu--lhe então mal.!; facil, porque já a reforma fi<>era as ;;ruas prirnei-
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r..:.1s provas, com a excellen.cla elo cx.a.me vet:':ltibu.~ar àitninuin-do o aflfluxo dos in 

cnpao:~.5 na matricula, e. mais, C(}ffi o~ resulta•Jo.-; 1rnagniftc01s da autonomia di

dact;ca e adminiSotrativa, que 0ra U<l: <l co•n1qU·is ta do tem;Jo d~ F~ijó,. trocad'J: 

depois p E·la carranca do Oifficia:i~mo . 

1Mas, adtiJtr'i.cto ao exame orçamentario cl-.1 questão, como memb-ro da Co.m 

mi,; são à C' FinançüG, es-te rel·ator não fez prll!Ça de e-spírito de econom.ia. Com 

a devida venia, tr~nscreve-sc o .que, nessa ~po'ca .. cli6~€mos de uma eanen<l.a do 

Sr . !E rico ICoel'ho : 

A' ru:bricJ - Sub'ven ção aos In&titutos de Em&lno - a.ccroocente-sc a 

rH"~guintr reg-ra: 10!-i profESsores ordinarios e CÃ-traordinarios, do antig) 

m:tgisterio ofirici-a; ou do. nova onganização, em vil·tude do decreto nu 

m.ero •8·. 6'õ9, ele 1l d.e .AI!Jril de 19111, uns que rec<fuem vencimentos dire

ctamen·te do 'I'hesouro N<a~i()fl1a,J e outros por intermedio das pag·adorias 

<los lni'1litutos de IE:nsino. não pojem ser remu.nerados pelus taxas do•s 

~cut·sw gerar::; nun pelas tax-as dcs. exam es reSipectivOIS; s ·u'bttendendo - se 

rq uc S(\ achllnt .pa.gos 'COI11 ·dinheiros pUJbU.cos afim de lecciona:ren'l e exa

minarem. A fi~.ca.liiZ'!tÇão d'O dis<pendio dos di'lllheLros pulblilcoe. exigida 

pelo •Congr~so Na,ci<mal, e:xoplicitam ·ente. no <l_·rt. 3°, n. UI da lei n u

mero 12:.31516, ele 31 de •Dezembro de 19,10, ~ntende com os directore.> do> 

!Institutos de Ensino, pessoas da imm edia.ta COilllfiança e n<Ymea.çã>o (]o 

l::vi!inistro do Interior, cmquanto rec.Efuerem sulbvençõe.s pecuni·ario.s para 

seu (:U.Siteio. 

Sala das ·Sessõe 14 de Dezembro de 1912. - ETioo CoeLho. 

,A Com.mi.;,são nã·o póde de modo ne n•hum nconselh-u a a.ceitação da 

emen•da acim<~ ass·ignacla 'J)€'Io i!lus•tre 'Depwtado IDr . Erico Coel.ho. As 

·med idas lque e!Jo. conSiu'biS!ta·ncia importar-iam praticam·ente na r<>vo~a

ção total d·J· lMforma do E 'nsino, cuojos ']Jrinc,ifpios geraes encontraram 

aliá> na em.inen.te e respeitave.l reopresemta'llte •flum·ini:!llsc um de"fensor 

cll!l·oroso e scintHiante. 

O qup cs«a r&forma concretilza de principal, .con.forme disse o au 

torizaxl·o leacl.et· da ban•caJda de M inas, qu<J esta Commiss·ã>o m.u.uto se 

ho·n1-.1 de ter ccru o ·Presild•ente, é a desoffi.c iaUzaçcío. 

A•hi não ha quas i· divergencia. A .co•nd1ção Ibasica do progresso e 

mclho•ria do ensino >5/U'J)erior <é libertai -o da tu•tela <ifkta.J,. ,que sempre 

lhe foi funesta. O IOongresso d·etcrmdnou ex>pressamente que assim se 

~Lz·eSS'C. 

Cmrw ho. à c agora vo.Jtar rad icalmente t1"tr1fus a pr·etexto de fiscaJ.iza

ção da rend<~ escolar, pela prcoccupa~ãJo •pequ.enina de economia. ni..ve

la.nd o no mf"SIIllO P't- R..'- .taxa1s õ.o ensJno coan 05 impostos de commer

cio u ·cJ,t inrlug'i;ria 'e a.; outr··1s tri'butaçôes especiJficadas na Receita? 

Qu<' temos nós go.sto com o .ensino? \Uma milg-!l!liha d as rendas pu -

fbillcas . E eRsa migalha · ainda a retiaham os com soveni'ce! 
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A receita ge-ral ,rça.cL:i 11ara 1Dl13, c•=o a Ca.mara aca'ba de des-' 

<pa1chal .a ;para o Sena.do, conve:·tida a parte ouro eo:n papel, é de réis 

1519 O . 815 7 :'4-913 $iN•S . 

,l!J&>a ;>rodigiosa collecta e,"'Coa-5<! por u.na infillidacle de sanogT<l 

douros cada >qual mais anrplo e maiES vasto e não chega e não 1basta, or

çando o appeJ:o ao credito {jUe é quem t1calba cmpre supprindo as de

m a5ias da voracidade insacian~! . 

.:.vias a triste, a tristissima, a vcrgon·hosa verd.,·:le, é que a instt·u

•cção superior nã.o tem a-ssento lá mesa <lesse fabuloso lbrunlqu.cte, de queo 

só ·l•he dão os re.st(}s, 'Verda'dciras Golbras e ,o.para'S 'ln ini m~.1s, cedidas cam 

enfado, por um gesto de piedade e commiseração. 

•Senão as ubv~nções ao~ in .. tltutos de ensino no valor total <lo! 

4 .. 7-415 :7190~, a;; des·pezas cem a estalbelecimento fiscalizados pelo Con. 

selho Superior cot-respondem est1ictamente a 803 millesimos por cento 

ou opouc'l mais <le oito decimoa por cento oa rece:ota total! ! ! 

Too1os as mãos rôlas paru os mel•horamentos ode toda ordem. so

'bram-nos recurso.s para não importa que desatinos e de&perdicios·; mas 

iProcuram -~e sempre contar as moedas. e regateaLas quando se trata 
1de ens-ino. Por isso mesmo é que, se o pailZ cres•ce e progTide P.e~o ll:t•cl o 

material, retrocede e recahe lamentavelmente no tocante á instru cção. 

•He peitam"" anui.to o pen&aomento que ditôu a emenda do iHustre 

repre;entante [!u.minense, mas infell2>mente não podemos acomp?.nhal-o 

ne~e terrr-no. 'E' a repeti~ãn por divel·-~ ru· fó:ma~, das suus emendas 

do anuo pa,;:;:adü, .~esta •caodas para PTO.ieoto e.pecia-1 e de uma outra de:< e 

anuo, sobre a qual longamente e !Pronunciou, de um ponto de Yista 

ger>Jl, o obscuro relator deste J')arccer, o qual se encontra de novo agora 

na an1arga cm1tin.gcncia <le opinar o1.1tra vez; pela r&.je·ição das idéa 

do di,gno deputa•do, a quem tanto rN<peita e aclmira. 

::>Ta 21" discnssão. queria o Sr. ·E'rieo Coel,ho que as su-bvenções lfos. 

sem entre'g'Ues á me<lida que m<la ln-.;tituto demonstraS' c a insufficien

cia de sua arreca<laç:ão annual por taxas e em<>lumentos. 

A,gora ~1uer que os prO'fes~orcH que receberem dinheiro directu otL 

indirectamente do Thesouro não PO!'>'am ser remunerados pelas taxa, 

de curso . 

'Por esse '[lrocesso não cre.~ ·rennos nun.ca o Ycrdadeirn trPo do pro

fessor, que só se occupe <lo seu magisterio e possa viver de suas 11-

o;:ões, sem encargos outros que 01ão o de ensinat·. O probolerna da instru

cção, opor mais complexo que .seja, re<luz-se, no >fim de conrt:a.s, a isto: 

intere~sar o alumno no e"tuJo e inte••e- ar o profess<or no ensino . Para 

interessar o alumno no estudo só h1· um meio: dar-lhe n"l(!stres que 

de faocto o &cjam. Qua'llto a eõ'!S~ prolfessorac1o legitimo e authentieo qu e 

toêlo-s deseojamos Vl'J' occupnndo <1s cathedras das facul<lades, é claro QUe 

r.unca o teremos rn,lqunnto no• cont~ntarmo< em ar'bitrar.lh!' um orde

nado mensal ,fixo para que ellc dê tres ou quatro aulas por semana, 
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consa•grando o resto do eeu tempo n ou.tros serviços de sua maior preo<

lecçã·o ou cotwenienda. 

O professare~ que garuham llltl •ls ,são os que na verdade ensJnam 

mais e não fazem do mrugisterio uma slni>cura comp-ativeJ com ou

tros encargos. 
No s·c u m :J.n i•fe.sto inaugu.ral·, o Sr. Mareahal Het,mes accentuou e.;sa 

extranlha a.·nomaJia da existen•cia d·os •profess()res <J:ue só o procu t'aram 

ser pa'l·a presti~gio de sua clinica, de ·ua advocacia ou de sua engencha

Tia .. A'hi lé que e•;i'á o g,r-andc rnal, que a rc<forma cortou pela m ·i!z, asse

•gu.rando [l().3 !en.tes, que <tuizerem de f•acto ser JJrincipalenente len•tes, a 

otbtenção de maiores prave!ltos . !São lucros honestos, <rue evitarão que 

elles considerem a cadeira 'CO'ffiO um imples achego ou orname'llto de

co t·ativo. 

::\To pat·ece:· sobre a emenda que o iiLustre deputado a:t>rcsentou na 

:Ja clL~·cussão, de-ixamo3 dito que eJ'1a crroneo o •pr.,up.pcMo de 1quc a 
r enda dos e-stalbe!ccimentos .bastasse para o proprio custeio . A ten

dencia é '!)ara a d iani.nuição d•1·S m-atriculas. O exJame •de vestirb'Uio já. se 

reduzia de 800 a pouco mais de 100. 

!Em outro ·parecer mah; recente s·ob re o credi·to para a constl'u·cção 

do novo edificio p-ara a Faculdade de 1~1:edfcina, accentulâlmoo lorugannente 

<1 eterna e vergonhosa pa.rcimonia do 'E&tado em rela.;;ão ao ens'ino su

I!)E.'rior, 'CU] a s·ituação é de <verdadei!'a p<:lnuria. Essa estrcitez;a de vist-1.> 

!foi tamhem posta energ·icannente em fóc() e em. relevo pelo diB•tin~·tis imo 

representante lbahiano ,sr. O<Otnvio I~<Langnbeira, na brilc1ante rec•l•pitu

lação qu.e ft>z dos motivos que det~rm!naraan o fl 'O•reocimt•nto e expan

são do ensino livre, forçando por fim o Governo a de.s!>f.lficializ;ar 06 

inRititutos fu ndados pela N ;>ção e dos quae.:; oota cutdarn tão neg.Ji•gen

•temenrte . 

. Gonf.,rindo autonomia. dida.cticoa e adm.i•nistrativa a.os esna'beleci 

m en tos de ·ensino superior, o .Cong•resso deu-lhes «PeJrso••cttkLaiLe jtt.r·kLi.ca 

v compctmwia pa1·a ad?ninist?'C!I'IM'" os seu-s p,a;tTitno?YLos, la?J;Çan-en> baa;as 

lie ?M.,t?·imola e de ea;a?ne e m.Chi,s elnOltt.?l~mtt0-8 po1· cUtplOilUtB e cerN.cüíes, 

m-rccndan.<lo toda s as qnantins 7Ja.?·a 7n·ovim•ento ele S'U<a econom·ia, não 

7Wrlendo tambem , sem anll~tencia do Govenw, aliena_,· be11o~». 

Foi um acto cauteloso de abdicação voluntari~ ·. nem de outra !fórma 

chegaria o Poder L€-gi;olativo ao ideal que procurava a desoBficiali«Hção . 

.Com qu.e argumentos ire.n.oo noo agora de&manc:h..J ·r o que esM. d'eito? 

Lt,. utonomria dá-se, mas nunca mais ·e retira. Quando a -lei crêa um di

reito novo deS€a especic, perde concomitantemente a .facuJdrude de sup

•Primil-o. 'A.5 .mutila;ções da li'berd.ade são '!)rocessos inu.teis, porq•ue ne!l!t 

e po·r elln tu.do f>e pet'j)etua e .se renova. LXão se volta imopunem<lnte de 

uma coruqu istn que e mancipa a uma ~·u.i elção que ou.tra vez e.scrmvize. 

O ensi no su•perlor do IBras•i·J, oeali'g~a,do ·da tutela O'flficiHl. tem de 

segui r o destino que a s corporações docentes lhe traçaram. O E stado, 
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no cumprimento de •wmra ob<rl@aç.ão moralr inilJuctivel, a{juda, a uxilia 

transitoriamente, fiscali'z,1 pelo or<gão que ~reou para es.se e!~fei'to tem

p(}rario . l.\1a- não inter\~ént. ·se ·h a fal1has, se ha erro , ·JS congrega

ções e os seus memlbr·os que os corrijam, modífi·qu.em. concei'tem , o1as 

por i e entre si . IQ ICo-nlgrcGtSo não tPnl IOl'ak: nada lque vel' c n1 i sso . 

.)iã.o h a reformas deün itiva.s em m,Jteria de instrucção. O movi-

menta renovador, no en€1ino. fé, como o ·d as 

inte JTU pto. Riram-se muitos do paradoxo 

id1é::ts, di-:Irio, conUnuQ, ln 

apparente rdo Dr. Rivada-

via 'Quando dis.;c que uma r eforma d o ensino, a.penru;; ccm eçada, predm 

'lá ser reform1da. ::-<unca ~e prorf~rio entretanto maior v~rda.d.c . 

O en ino deve viver e cx·pandir-te co.no urm ol"'ganis-mo dotado de 

forç-a propria. \Xã·o queiramos imitar ari rcofotrmus da monarchda: coRe .. 
• formavam sem reformar. Quan-do n1 uitto crea vam Lu,gare.s ou ·J u.gmen-

ta,·am vernciment@8 ao., fu.nrcdo:1ariili . .\"isto é que estarva o t..1lcnto 

<l as reformas». 

Esta5 rparlavr11s sã.o .do proprio e eminente .Or. JDrico Coelho em 'lrSI!lO . 

iPo.1eri·amOo.; pedir venja ao doU>tissdm<~ co!Je.g·a para levar um pcmco e.J.é.m 

a tra·nscri•pção '(]as phrases ardente., que o seu .,;emotimento repu~licano 

então lhe inerpirava; 111!JS pr€'ferirn os pa1·a~· aqu i. porque o vehemenJte 

trpcho ci1:6.do ~erve perfeitamente para de<finir tarmiOOm a !>i tuaçã.o da 

reforma Rivadavia em face dos raciocinios de todos· os matizes. 

São este.> que querem a .vorlt.1 ao passado, c restaurado o direito 

<la intromi:;.são official pela nomeação do;; dir<'Ctores pelo Gor,·e.t•no. rRe

t"ogmdari2mos assim para antes de 1'8\312 . .. 

Se ha reme1delações a tfa·zer, a .... c;, con,gr("gações que as prOlnOV!l'm e 

r·~alizem. 'A lei organica. c.am a RUa admüavel cla>ticida-je, as permitte 

e dese'ja. Jrá n . Fuculdarde de Medicina do Rio, depois elo ml'!morrial do 

decreto de 5 de Ab1·ii, pôde modificar a sua lei intema, c1·eando discip li 

na-< novas, al<terando a seriação e 'faz.en lo outras m odificações que l'hc 

J>areceram nccee·sari"~. E' a evo.lução que não :p~:ra. 

iA 8ituação financeira do en ino U'J)cwiot: e secundario <Civil não ê 

d~ de . perdicio: <é de extrema pobreza . Loon,ge de res:rinlgir despe?Jas, o 

qup nó; devemo« fazer ê l<ilberali2lar o• recu.rsos âs rconrgr gaçõe.s para 

•que ella~ po,;sam melhortl.r ,,., condições ma.tcriae.s: dos estabelecim ento;;. 

Um pai:--. que despe-nrde m •ais de 6. 010'0 :0(}01$ por anno c~m a in.;tru

cção militar. não tem o dil'eito de r egarteao· o.s quati'O mi l ~ poucos contos 

quP lhe pedem os .sei· estrubelecimentos de instrucção civil ·qu e a :-<ação 

fundou para o en&ino da MoediJCina, do Direito, da ·Enlgen!hdrie. e da.• 

Bumanida<les . 

A~< estatistical' conc luden es apreS<entaclas a e·s.sre respeito á Com 

mi&'<ão de Finanças p elo in&u peito c abalizardo repr~sente.nte rio-gr .. l n

den.•e .Sr . JoiLo Sitnll>li~io, este a;nno, quando rela,tou o orçamento da 

Guerra. poderiam ser neste momento invoca·da·s com o u m.a dem onstra

ção do nada rque temor.s g•:~sto com a instrucção oSUJ]Jerior e socundarria 



clvi·l, em ccmfronto com o s uperHu·o de despe:oa-s anal gas em outro ramo 

adminLstrativo. 

~D< 1fendendo a e men ... a -do (Ji.gno repretSenta~n·te fluminense, 0 it.luc::;_ 

trado org à10 0 LJa iz a'ffil'm Ja COIOI !3. Ex . que. ((a .')UJbvençà•O pee:uniarlu. 

1p-:1 ra •pa,gamento do pessoal aã ventlocio na Fa,culdade de .Med.cin.a l~ O Riv 

de Janei ro é d emasia;da, visto que os docente.> e..xtra,n,hos ao m a•gisterio 

Qof·ficial não só rec~betn ~raUUICaçõet; que o T h>eoouro _ a:oiomal sulbminis 

otra ao cofre do instituto, assim wquin hoado , como ta·mlberu ahi .;e lo

cup.letlm embols•a ndo taxa-s de cu.rso-s e 1<ixa,, de exametS- . 

E -x-iste •um evid·ente ex•agcro nessas proposições. fN'ão .ha ide ,o;er com 

as n l!n•ha;rias d<'lssa.s, taxa.:;, q ·1w a 1n·op?'i<< Oo?>g?"f)g<:u;iio ela. F'ctc"blla.<:Lf) C? '€ 010, 

/-ixot; e cUs t?·i.b·uA.'t; n o uso de uma lf\Hribui ção p r i•vativa que o Cong resso 

lh e outo~·gou, que pO'derão ser s·ubsanadaE~ c<as nece Jid ade.-:; materiaes do 

ensino, para onsta!olar lwborato•rios e acud·in· ás cl inicas desmantela.da.s» . 

•EEiQucce o emincm te a•utor da emcn.da ·QUe a no.va •lei acabou com as 

g rat1ficações additeionaes, a elevação automatica e .meoon·ica doo ven_ 

cim entos por tempo de s e 1·v!ço... ou de ·d~sserviços. Tacs a ddicionaes, 

pelo systema a;doptwJo. não salüria m da r en.da da 1FaculdaJde, sinà>o só 

a penas •J o "l'hcsouro, teujo i·ntere.:;se o m aJgister io offic i.al QUer agora zelar 

•J e fórma tão estran ha c• contraprodwceonte. 

!Cogitou i•gualmente a lei orga-nlca :.:ie p erm.ittir que o lente Que tiver 

a ddicionaes possa optar pe'las tax as, r{;nunciando áquenas. (fã ·assim o 

•fez o <'lSfo rçado ·profes3or D<r. Pecegueiro ·do Amaral e nada autor iza a 

crer que outros lentes ·da •Faculdade, QUe queiTam realmente ensin•ar, com o 

elle ensl!na, e não imi-tem no seu p rQ/Cedin>ento, faworeccn·.Jo o T :hesouro 

com tnna dim.inuição d-os u n U•3, a lilás 1}~V1iSB in1 os, 1q u e elle car.rega. 

Não estão 'C11e modo nenhum em j ogo, 1ao contraTio do que i.magina 

aQue11e ·bTU:hante orgão .d•a im·prcnsa d.i a ria, «OS 'bons creclitos da 1l'a

culd3iclc ·de Medicina do 1R io· de J •aneiro. Esses cr<>ditos, .que jaziam por 

terra, a. reforma o::; recrgueu. com.o si fôra um t::"alnlgue novo i·njectado 

e.m um •velho OJ'ganis mo {lec1epito e exhausto . O ensino medico resur_ 

giu como ,por encant<>. T odos os cu rõ-os adK:.tuiri~r-am v:Lda e movim.ento. 

Um di•rector esforçadi.;,simo, com meia duzia de -homens teom.peten-tcs e 

·de ·boa vontwde, realizou faç ilmente o mi!<agre que parecia im]JOSs ivel. 

E o prog-resso e o m etl·horam n-to continuam, palpavcis e evidentes, como o 

a cceutuam as palavras eloquentes d o .Sr. Ministro do Interio•r na in

tro<lUIOção ,cJo 0 eu relatorio a nn wal, recen-temente distribu•do . Acabou o ~s

candalo de 1n•grC€SO em m•al3sa . O exame do vesti•bulo moralizou a en

trada •nas !FacuJd·a:d·cs. 

INa d e 1'.\lledicina des ta Capital, po.r ex.emplo, em q ue no anno •de 1-911 

se :matri c'u•lwram no primei•ro a-nno, mediante os attestwdos e diplomas da_ 

dos .pelos imG titutos s ecundarias, para m áis de 800 alu.m.nos, neste anno 

jâ. a •selecção se fez natu ralme nte, pela s impl es •exigencia ·do exame de 
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a~dmi.ssão, a ponto de só apresentarem oerea de 260 candiCLatoe, dos quaes 

tão sOmente ,pouco mais de 50 o/o foram admittidos. 

Não té uma renda que augmente, para gaudlo de certos prosaicos 

sommad.ore::; de 11~ls, que teimam em não distinguir entre as ta.xas de cur_ 

.-o~ e os imposto.; de consumo, de exportação ~ outros. Mas é, setn uvLda, 

a moralidade que se estabelece, J)l'Cparando um futuro mclho1· para o 

ensino superior do paiz. 

Que vae o F' "tado sumLtico c pe1·versor fazer <>Lltra vez nesse ramo 

dll. ee1·viço'? A sua volta a esse ~ ·;omiruio espiritua,l, que lhe deve .ser ve

dado só serviria ]Jara restaurar a conclusão e o atropelo, em uma J)a_ 

lana, os ;\·exames materiaoo -e moracs por que elle 'ha mais de um cculo 

vinha <>brigando a pa.scsa.r o ensino SUJ)erior. 

O eminente .Deputaido flu;m.inen•'e, que repra>entou aos primordios da 

Republica o pen amcnto democratico emanciJ)ado, .na direcção da velha 

e g.lorio3:a Fa-cuLdade de )!ledicina. e (J Ue, ainda lhoie. vinte e dous a~mos 

depois, timbra em militar na corrente Hberal a;dea·ntruJa, nã<> pócle es tar 

e ele •facto nã.o estã onde ac; suas emendas oapparcntemente o querem si

tuar. O seu lagar, e Jogar de destaque lncliEcuti·vel. ê ao lado doa q ue 

pugnam pela ver.dacle !do ~n · In o ·dentro da liberdade promissora que os 

estatisllas privilegiado.s do tempos au.reos da regencia souberam antever 

com olhos mais claros .çl<> que nós .republicanos, que por mais de dous de

cenios andamo.s mergulha!dos obstinamente .na escuridão odoo preconceitos 

e dos privilegio.s reaccionarios. 

O :humilde Relato!' dest-e pareeer pediria ao eminente m estre que 

retiraase a sua iHOpo.~ta, si o Regimento lhe permitti9 e a familiari dade 

desse aQJpello cordial e respeitoso. Não seondo is o J)Ossivel, !diante da 

nossa lei 1ruterna e das praxes parlamentares, limita-se a opinar pela 

rejeição ocla emenda, COJ11. o que concorda a Commissão da qual se hont·a 

de fazer :parte.» 

•.fl:' po r leal 'adp que o R0lator transcreve aqui <.'<S te parecer de dous annos 

atrâ.s. Poderia tambem tranE•cr ver o discurso com que na a• discu 'ão, procurou 

responder ao eminente me. tre Dr . Erico •coelho . )!las não vale a pena . 

O ,que importa sruber, é ai conv~m ainda hoie manter o mesmo ponto de vista. 

A resposta, leal, clatt'.a e sincera ê e.,•ta: não. 

O Conselho Superior d~ Ensino, que de'Via guia1· a reforma, tumultuou-a 

ineptamente. :-<ão se faz mister re-capitular a acçã<> malfazejoa desse orogão a cuja 

creação presidiu um tão alto desi<le!•ettwm. 

Entre o seus •despropositos, não fol o m.enor <> da tentaltlva de achinca.lho 

da douti lma rCongregoaçã.o da Faculdade de Medicina do ruo, que rerug!u e se 

salvou, acceltrundo a reforma no que el!a tem de bom e só rec1arna.ndo q ue a mo

dtflquem na parte que a J)ratica tem de;monstratclo precisar de a lteração . 

Jilssa alteração estâ. a impor-se lJOr motiv011 vaL'da dos e J)on.derosos, que este 

Relator não :Precisa esconder, qua.e6Cluer que <tenham sido as su6.6 opiniões an-
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ter iores, modificadas agora pela sequencia dos factos, pelos reclamoa da opinião 

pelas scll!tcnças dv Juellciario e pelo clamw· 1dc algu:ma.s congregações. 

No seu aspecto orça>mentario, a Juestão el o ens ino é simples. IOesappareceu 

.la IRccclta a. rubrka em que in.>cnwiamos a rentda do >Gymne.wio e elas csco ias 

SUlJõr io i es. Essa r'enela, com a prom e.E,-;~ de dcso~ficializaçã.o, passou para a co L 

lecta 1Hivada elos estabe l ecimento.~. !Convinha que elles pu·de~sem. ir formando o 

seu pa.trim onio. •Di<;posiçõcs lcgiSila tivas, que votámos .neste mesmo orçamento, 

as.scgu rav.am de n ossa 1 arte o mel•hor d ,•sejo de completa"· a obra da dewovfic ia 

lização. ..inida agora uma emenda do ' r. íNieanor s u.gger-e, .repetindo idléa a,n_ 

tcrior, uma cnüssão 1de a polices para formação do patrimonio das acaacm.ias e 

seu des lLgamento to ta.! do !Governo. 

Sejamos francos: ');Tão '!lodemoa cogitar hoje dessa emissão; e este desliga.. 

mento, na época aJCtual é uma chimera. A ema.rucipação completa tarda.I'á ainda 

muito e muito tempo, O director d•a F•aculdrude de JS . \Paulo, que lfoi o ·unico Que 

nos mandou o balanço 10e seu estabelecimento ll J(lue é um a dveri5ario irreduetivel 

da reforma, distancia ·de um seculo essa emancipação . Sem abandom,ar o pensa_ 

sarnento íinal da deoOoffic ializaç~o . com o seu .remate logico n a croação .das uni

ver<;idaldes, .manten'hamos a a u•tonomia didaetica, dis-ciplimla.r e •!lldmin istrativa, mas 

fisca lizemos a •renda, distl'ibuamOILa •de outra ma.neü <a, !Verifiquemos o seu emprego, 

poli:; não estamos em .sttuação de fornecer dLnheiro para ser talvez malbarata!Jo 

sem lucro nen hum piara o ens ino e com g rruvame para o e rario. 

E m.qu anto a.;; •facu ldades e academias 'Ilão puderem viver s6 dos seus recur

·'OS e precisarem de nüGSos supprimentos, retome um pouco o Estrudo o seu papel 

antigo, a liás sem .;e immi<::cuir, .como outr'ora, na econom.!a domestica diaS CSICOlas 

que p1 eparam doutores c bacharew . Ponhamos de lrudo, rcso!l·utamen,te, a questão 

th o rica da li b~I darle pPoCss!onal, suseeptivel de ser rcsol vLda a.mplam.ente com o 

c xamc d t· Estado, fran-co a todoos que não tive1•em querido seguir os cursoo, '-mas 

moral iza ào e em coneliçõc.,; Ide tornar effeotiva a exigencia da idoneÍJdade. Essa 

idoneidade se 1·equer até doa maohicri ta:& e chauffet,·s e não pôde, portanto, ser 

dispensada a 'Os iCJUe tratam de nos.sa sa u1de e da defCBa Ide nossos üireitos ou ,da 

construcção de nossas ca.sas, mnbora ·ningue.m a r ecla me doa legislladores leigos, 

.como o Relator, .qu e não foi c011lado, com.o j á em tempos fl'izou no plenario o nosso 

em1snente e pr~zad!ssimo eollega .Sr. Dias d e Ba rroo, embora um fila o pudesse ser, 

s i un <Nentura vingaS'&e o antigo projecto do .Sr. Medetq·os e Al•buquerque c-orufe

u·indo essa iruvestidwra aos membros das duas Casas do Congr•esso . .. 

O córte tque o R:~lator sug1geriu e a Commissã;o acceitou na proposta, re

duzÍlnldo as subvenções, é perfeitamente defensaJVel. A importancia total ldcsse 

c6rte é se-guramemte menor do que a somma da parcella que desappareceu da Re

ceita oa.ccr.escida d a quantila a :mai,~ votada na despeza para o ensino, neste or_ 

çam ento, a partir de 1'9111. 

:Maruãlámoo na lei orçamenta!ria do vigente ex\3rcicio que o Gavel"no 'll!OS 

a].)resentasse o ballanço dos antigos i·nstitu•tos of.ficiaes. Esse balanço, requerl'do 

t1·es vez consecutivas, não nos foi presente. -86 ·o velho director da Faculdade 

de s. Pa>ulo mandou á Cama r a a ·demonB1Jração da recai ba ll d~peza do es-
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tabelc\Cimento que adm.in·isbra. Aliás, a nossa recommcndaçfco era d·e~;:necessaria. 

Ella e.stá expressa na· obri·g·ações taxativas do f.>J'c.;hlente do Conselho Supe.J·ior 

de IDn·~ino, a. quem inclllmbe_, eontrc 011tra.s cousas citadas !11'() art. 18 da lei: 

b) cm·ia r, ·~om a d<Widla antccedencia, o o.rçamento annual de ocacla !ml'itituto 

ao Gover-no Federal ; 

c) apresentar, no .fim de ca.da anm10, um relatorio com a tdesc·riminação ào 

emprego elas subvenções. 

Onde esse orçamento? Onje ess•e relatorlo. O .Congre.o<>o não póde supprir 

essas orn-ilõsõe<'i no cumprimen-to do dever aos. ·tuc não respondem ás t>brigaçõGS 

doo cSeus ca.r.gos . 

O reme'd.Jo rrudical seria tnlvez a avocação, outra vez, prura o Estado, da 

cobrança elas taxas escolare<•. Mas isso seria a .J·eo[(icialização com.pleta, e nós 

elevemos fica.r a igual djs·tan·cia -desta, como da desoCfiocialização incompleta sem 

·fisca-lização. Estaremoo aGsim !Je.ntro eLo programma do a c tua.! Governo, a jul 

gar pcl•as decla1~ções -do Dr. Wemceslau Braz na sua plataf61•ma, e -do Dor . .Car

los Maximili ann. O n<>''O •Ministro odo In teriQr, em recente entrevista ao Go?Teio 

ela Jf<I?Jhà, fex estas d e-clarações : 

«•Quan to á ins.trucção, € pen3aomenrt:o ;:lo Governo repal'lar oerto.' 

males <tue a pratica demon.o; trou po-derem proJoifera.r ã somb~a da ultima 

ref0rrma do <:nf5.ino. 

"Esta acabou com a cone&><3ão -de diploma.s; porém não fo ram revo

gat·j as as 'leis que exigem ,·e,g!stro de titulos academicoo no Minis·terio da 

Viação. para ser e .. tgenheiro odo quadro; na Dü·ectoria Ide -auie Publ.ica, 

afim d·~ exercer a medicina no .Di tricto Federal ou ser aproveitado como 

medico em cargos federaes; [ ·!mal-mente, n a Secn~taria do Supremo Tri

bunal IF~deral para adv()lgar '])erante aquelle pret<>rio elll'inente, ou ser 

nomea1Jo m.l'mbro -C a ma,gistralura da Umdão. 

<tDI8.1hi a anarc'h'ia. 

"To-do •mundo se j ·ulgou com o dir ito de fornecer diplomas ou ~·er_ 

tificad;o.:; prura a.:,uel!oe' fins esquecidos pelo reformador energico. 

"'Deseja o Govl'rno prôpor ao Parlamento que, emquanto nno forem 

revogaJdas as lei't' .ref·eri.das, ca jb.a tao ExecuUvo; o di·reito de designar as 

acrudem.ias cu j os c-ertificados mereçam ser rurl•mi tt!dos a registro. 

·ccEm v,ez ·de fi-.:cae~ it'l,ter.e~sados em occultar os abuS()S prura não 

pen ~,eot.,eun o Cimp,!"'-3rg'O, ê prl'leflê,rivel \I"l'Omlt 'a:l' i1n:sp ctcwes •não p·er.maneultbes, 

como .;~ usa na.s repartições de Fa.zen<la. 

t<trua.n grande r:111estr,C', de r.e,lance, ,.eTifi·ca os d rfei.tos d1e• Jnethodo ou 

dioc:IJplina em qualquer instituto. 

o<<IFui do off.i-cio: fa llo de cadJeiJra. 

A. a:ca:"'Pmias pagarão a g>ratificação do inspector envirudQ dQ !Rio 

~_·~,e Janei.ro. 

«Outro pnn•tü. A•u.trncmia. pu,esuppõe ca;paci.dad1e. pa!l'a viver 1i. pro

])l'ia custa. 



-19-

Ni.nrg;u~lm outorga au.ton<>mia a te1·ceira sem renda sufficiente ~para 

constituir um Estado ou I!Dun"lci.pio. 

<«Ora, as academi:a;s pesam mais no T hiesouro do que antes da ~~ 
Organica. 

«CPor tanto, é j us.to que, emquanto não o alliviaa·em de 50 o/o da 

actual contribuição tjen·ha <> Governo um fiscal do emprego doa <Mmhei

ros publlcos, Lsto é, l!l<lmete o di:rect01r jle cruda <faculda:doe. 

<<Lembro q ue um , desses dLnectotres .gastou em moobiUas para seu 

gabin'€!00 <> d:l!llJheiro destlnrud<> ao Hospital de Car1dajle de certa capital. 

Inúenrogado, não deu ex-plicações; ip<lll'qUe nada diE.pende do Governo. 

«Se Q P ·asrJa.mento nos auxiliar, coono es·peramos, saremos depois in

flexivei<S na ·re]'l'Ulsa dos mercadores &e títulos que emchl€.m o B:m.sil ~e 

lnlfellzes p:rofiss!{)i!laes i.gll>OrantJes da pro.pTia profi.ssã>o. » 

Por essas decl•a rações <lo 1llustre Dr. Oarioo CYiaxlmi!iano, vê-se que o pensa

m"'nto do Governo é rnZJoavel . Nós po'demos c devemos autoo·izar um retoque da 

lei de '5 de AlYril nos pontos que elle indica e em outros que :nos tpareçaom n e-ces

sartos. 

Restabeleçamos, portanto, em. harmonia com o pensamento das diversas 
err.endas ·'8ipresenta<las li Cárna.ra, as venbas das subvenções aos institutos de 

!'ns:no. fM.as pon•hamos ahi a exig'encia salutar <la a.T>res.emtação do balanço dos 

institutos (emen·de. dos Srs. •Malllg;a,bei.ra ~ <Vai ois de ICas·tro) e •a. outra exigen

cia, tambem muito utll, da di&trlll:mição por duodecimos (tparte <final <la em;mda 

do Sr. INit:anor iNas.cimento). \Modi1'iq'\1em05 tambem o art. 2• do pr(}jecto na 

part·e que oo refere â. autarização a.Q Governo para rever a ohnmada L ei Orga

nica e fixemos os opont<>s prlncipaes dessa revisão determinando tambem, como 

qt:.er (} Sr. Nicanor Nasc!unento, que ella. fl!que ad •·eferlenidum nos-so. 

Fis<:a1i?:em(}S na medi<la justa e s~ estO'I"Vos inuteis o ensi•no livre, não res

tawrando o re~imen do Co-:li,g(} de 1'901, mas ad(}ptando providencias outras que 

a! segurem a idoneida<le dos e&ta.belecimentos. 

Orlenta.:la. por e.sl*s princbpi<>s, a Commissão propõe o seguinte ·su'bst!tuti vo 

ãs €1ll1endas deste grupo, e um outro á dispoo!ção contida ·no c.rt. 2• <lo projecto. 

SUBSTITUTIVO DA COMMISSÃO ÁS EMENDAS DE NS , 5'3 A 6•1 (*) 

IFice.m resta,beleclda.s as verbas <la pro.posta do Governo, in tituladas •Con

se:hl• St;·perlor de !Ensino» e a'Su'l:Yvenções aos Institut(}S de Elnsino», ex<cluindo-ee 

da lista Q InsUtwto !Electro-T ec-hnico, de Porto Alegre, ao qual se:r<â. mantido, mas 

no lugar propr!o, neste orçamento, o au.c"illo de que goza. ' 

( •) Sub&titutivos da Commi.ssão <le Finanças. 
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SUBSTITUTTVQ DA COM~USSÃO AO ART, ~o, DO PROJECTO 

Substitua-se o ~ .rt. zo do 11rojecto pelo .seg-uinte: 

'Art. Fica o Gove-rno autoriza<:lo a rever o decreto n. 8 . 6.59, de 5 de Abril 

de 19111, para. o fim d e corrigir tt;; falhai> e sen~s que a ex11er iencia mostroou 

existirem na actual or~anização do ensino, ;providenciando no sentido de um me

llhor Jamçamento e distribuição <le taxas e emolumen-tos escolares, asse(,"''lrada, com 

a persona.li(!ade juricli'Ctl, a autonomia didactica, administra-tiva e dii;·c.irpln.nar dos 

est~,t.eledmenffio de instrucção mantWos ,pela União, podendo esta1belecer as nor

"'' "s que lhe parecerem mai~ convenientes aos interesses dO> me5mo ensino em 

toda a \Repu/l:>lica. 

§ 1. o Respeitam do o princi'Pio da llbe rdwe profissional, o Governo não lhe 

pol'i't outro l·iUl1ite que não o dRS cond ições d•e idoneWaCLe, ,podendo insütuir o 

exame de Esta•do, fran co a todas as p ess·oas que não tiverem querido seguir os 

eurso.s academia-s e desejem exercer as proCissões de medico, a.dvogado, dentista, 

J)ha t'mll!ceu ti co ou en•gen'he1ro. 

§ 12'. o IErnoquanto não fôr reduzida a 51() •i• a aotual contri•bu ição do Governo 

Federal :Para a ma.nwtenção de ca<:la in stitu.to de ensino secundar ia ou s.Up<;!rior, os 

di! ectore;; (!e taes e~taJbe lecim entos S'erão de ~ivr e nomeação do Governo, refe

rido e d~missiveis, aa nutum. cabenoo tambem ao Poder Elxecutivo fixar o IOOO•l e<m 

que funocionmiá a a.ca'!lemia, não totalm<>ntc a.utonom oa. 

§ 1:!'. • !Emrquanto o Gonogresso L'la<:ional não revagoar as leis que exilgcon di

p:omo.s oos camdidatos a variro;; funcções pub<licas, o Poder !Executivo, ouvido o 

Co~;;e!ho Suqtel'ior de •Ene:no, organimw'â. a lista 'das Fa.culdades de Direito, fM'l!

diclna ou 'Engenharia, cu1jos alumo os poderão ser aproveitado;; d~po:i.s de fo•r

mados, no scrvlço l'cdt'ra'. Pode11á, outrasim, ex-cluir da. retrerida ~it;ota alque-JU:as 

academias que, t111 ÓS a infermeção do mesmo conselho, veri fiq ue não terem ad

quirido ou Iterem perdWo a anterior idO>nei dad•e. 

§ ·4. o IQ Govel'no ref()l·mará lambem a 011ganiza ção e attribuições do IOonse

lho Superior d(' ®nsi•no, dispondo sobre a m el'hoT manl!'f.ra de se oo1:er o quantl 

ta·ti vo ·para o ,p~•amento dos vencimentos do peSISIOa! t·espectivo . 

§ 5. o Os instituto.s st.:1periores, cu•jos di~YIO>ma'S forem aceitos pelo Governo Fe

<leral para a inscripção n·n IDirectoria de Sa.ude Publica, asstm com o para pre

cne<ho!mento de cargo.s federaes, continuarão a contr ibu ir com a quota de fi&ea 

l',,acão, a que eram o}:)riga.das as arodemiaf! equdparwda8 áe off·iciaos, antes de 

promu l.gada a u ltima reforma <lo ensino. \Essas •qu otas servirão para grruüfi.car 

os õnspectores, nã,o perman entes, in cum•bhdos pe.lo Governo F ederal! de fi&eali'Zar 

exnmrs, funccion3imento, etc., etc . ; da,qu•elles iJnstHutos, ell11])reognndo- se o sa,; do 

proyavel em ·d·imin'l.lir o onus qu.e r epresenta para o Thesouro o Con&elho Supe

l'lL !r d e E nsino. 

§ G. • ::\'enhuma distincção fal'lá o Estado entl"e a.s doutrinas med icas, séri es 

qu~ d ispu tam as prefer ncias do pu.bilco, sendo .considerados por ioguttl os allo 

pathas e os homreopatltas, diplomados, em condi·ções de idoneida.de comprovada. 
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§ I. o ,-\s su\bvC'nções que o Go-verno conceder aoo institutos de enti ino ~erà." 

tornooklas por .duodecimos, •P"cceclen.do semp.rc demonstraçã-o d<Jila.hMla da receita 

arrecada•da peloo mesmos in;;.t l•tu·tos. 

~ S . o 'Na propa<;ta do orçamento para 1•9116 o Govermo discriminar'â. minuocio

.samente as despe<a s que tenba d€ fa>.er com a instrucção su·perior , e secundaria, 

de•&-lha lido a s ycrba.s ele mn teriall e p&ssoal e .faczendo aoo•JllJpam'har a J>r<>posta de 

ele mon~tr&'Ç ão espcci'ficncla cl·a r ccei ta arre-cadada e elo c! C'stino que se lhe cl•eu. 

§ 'ÇJ. 0 IA r~fot•ma. autorizada podcrtã. entrar desd e logo em v i,gor, mas o Go ... 

Yerno su-bm ettcJ·á o ac to •q ue exped ir, decretando-a, á apreciação lo Con•grcs.~o . 

.,.,, .~ra io de •19\15 . 

Art. Fica tamibem o Governo autori;oado '' pramover e a n imar o desenvol 

·vi•11e-nto c a <liffusão do r nsino pr:rnario, podendo, 1p~ra. es firm , tfundar es'Colaf3 

no,; terr itorios fe cl€ract>· e entencll"l'-se com os Governoo d<>S ·Estacl oo , offcrtando 

-o,; meios de> c rear e manter e.<cola., ncs di stri cto;; e povoações onde não existam 

ou em que sejam insuffi'c ientes subvencion.rur as escolas fundadas pela.s mlllnici... 

pal i·Uades, asõociaçÕcs e particularC\3, eXipGdindo o necess·a1rio r l'bo-ulamento, .fixan -6 

d o a.s bases e ~a.s condições convenientes e abnindo o necessario oreod•ito. 

§ l . 0 .Aos Estaodos que despe.nderem ceou a vc rl:>a. <e!Vencititento;; a profrGSO

r~;;>>. in cumbidos ele min istro.r instrucção primaria ~e iga e g~atu1ta , pelo m~nos 

1(1 •1° õe sua receita, a União concedet'á a ,yui!JvcnGão annual <lo n esopo•nd cndo a 

'2·5 ~;, daquella dotação orça.rnentaria. 
~ 2. o <Para con-cooer essa subvenção, o Pres idente el a Republica ('ntra••á ('m 

accô r-do com os E ·taclúf', fb:.a!!lclo as base e conodições que lhe pa~ecerem conv~

nicn.tec;; . 

SElSIS~O D'E 8 IDE D'EZEMJBIRO 

O Sr. Thomaz Delphino (*) - Sr. P 1 sidente, pretendia honte-m faJJnr 

sobre o orça·me nto do interior. As pon·derações f eitas por V. Ex. e .pelo honrado 

/.ea<le1' da maioTia •desta Casa sobre a con vemiencla c1 e se •apr-essar a votaçã,o d<>S or. 

~amen tos fizeram com que desisti-sse d·a palavra .e me aguardasse pa·ra oocupar 

e. tribu'Tla hoje na hora do eXJpedlem·te . :'\Tão e ra me u proposito fazer um dois·curso 

<Sobre o orçamento tlo I-nterior; Vinha apenas o dntuito de formular ligeiras e "ÍJ"
ples observações ·SObre um ponto unico do parece r da <Comm,i são, em relação ás 

~c.nclas al>resentacla;; a esse orçamenlto . 

O l}arecer consigna que nas moc!lificações apresentMlas á Lei Organlca do En

sino a Commi ão de Instrmcção 1Pu•bllca não teve papel que se a-preciasse. 

CO<.ueça a Com mds ão .por formular esse pensamento nas o;.eguintes phrases: 

<QAs {Jmendas acima são todas concernentes ao ensin·o . E' um 3JSI$u.m.pt0 rele

vanti,,.;imo que, em rigor, devia escapar á nossa apreciação. A n6Ei, em verdade, 

só cabe examinai-o no pon to de vista es trictamen-te orGam<Jntario. A ,questão de 

( •) Diseurso proferido na hora do ex.ped iente. 



- 22 -

>doutrina e de p rinc1i·pios foge ode nossa alçada. A Camara possue, pelo seu Regi_ 

m~nto, uma Commissão incumbida do e5tudo elas ma terias dessa natu.reza. » 

Parece, ao ler-se este primeiro trecho, que •é um a -natural cocstataçã.o do que 

occorre, singela e S'ilmples constatação, em •qu e !flão h•a censura de especie aJ.g:uma . 

Entretatvto, adeante diz 0 .parecer da Commi ão e."J)reoso ·peQo seu Relator: 

«1Como m~m1bro da Commdssão de 'Finanças, qualro SJn•nos ha que lhe tem to

-oado dizer das cousas da i'nstrucção superior, aba<nd-ona-das quasi da outra Com

missão que l•he é pt·opria nesta <Casa e .refugadas ;para o orçamento da Despeza. 

como si .fosse materia de q•ue só se d.evesse tratar latera:lmenrt:e.» 

·E' formal neste trecho a ceosure á iCommissão d<! Instrucção Pu.blica e nelle 

se vê a dis;pltcencia e o mláo h<um•or do !Relator; é elle claro e manifesto. 

Ora, ISr. Presidente, desde que existe no IF41rlamento naciona-l Commissão de 

.Instrucçã0 Publica, .n·ã.o sei rque J'lãirnais tenha partido uma .reforma da instrucçã.o. 

uma •grande reforma ou modiiiDicaçã.o .notavel -da iQJstrucção da C'o:mmissão de [n

strucção Publica. IDeixando a Monarohla, e fica•ndo no :periodo re.p.ublicano, vemw 

qu.e as -primeiras reforl11l!ls da instrucçã.o publica, foram feitas por B>en jamin 

Constant, em ·1890, no peDiodo dJ!JctaJto-rlai. Se!;'uiu-se ·a re.forma de 1901. Esta r e

forma foi autori'zada -em cauda de orçamento, em 190•0. A' ·reforma d e '1901
1 

ao 

Codigo de Ensino, se seguiu a Lei Organica. 

A Lei Qrganioa é de 1:9111, autorizada em cauda de orçamento de 1910. 

!Por consequemcia, verifil•camos q-ue agor-a, como nos annos anteriores, como d·u

rante todo o .periodo , da Republica, nenhuma modi'ftcação .prafunda, m€smo que 

não seja isso lflenhuma modif1cação seri~. foi decretada partindo da CO'Illmissã.o 

de Instrucção P •UJbldca. 

As remodelações do e.nsimo são ~empre ·consideradas materia de natureza alta 

mente polltlca. Em 19·00
1 

a remodelação .que se seguiu em 190il fez -parte do ma-· 

nifesto inaugural -do P.re.s>lde!flte da IR.epubJ.Ica Gampos Sall€s. Em 191.1, a Lei Or

<gamica foi formucrada ou 1a presentada em limhas .geraes illO manif€Sit.o inaugural do 

Marechal H emnes da Fonseca. E' sempre ma teria politica. Só os governos fortes 

podem fazer eSila.s refo-rmas. 

No ·regimen vigente, -du·r=·te o per iodo p:esidencial do Dr. Rodrigues Alves, 

tentou o Mln~stro Sea.bra qualquer modilificaçã.o no ensino. O .projecto apresentado 

'Pelo illustre e eloquoote Deputad·o Gastão da -Cunha não sei onde pára. 

Duratvte o perlodo pres<idencial do Dr. Altf'o·n~~ Penna, o \Ministro Tavares de 

Lyra interessou.se pela refor-ma da insrt:ru<:çã.o pu·buca, qU;e passou na Camara e 

ootá .encalhada m·o Senado. 

Como se vê, só os governos fortes, os que teem predomfunio na opinião publica 

ou nas f<l'.rças po!iticas, podem le-var avrunte reformas. F>. z.se a Lei Organica, por

que o Marechal Hermés teve um principio .de governo verdadelra•mente forte; fez.se 

o ICodigo de Ensino, porrque, por sua vez, o Dr. !Campos Sa:l!es teve o inldio do go

'verno, e, se quizerem, até o fim f-ol coosta.ntemente forte. 

O SR. Jos~ ·BONJFAcro - E os outros? 
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0 .Sn. THOMAZ DELPHI]';O - Já <lisse. 0 Gov-erno do S·r. Dr, Rodrigues Alve.s 

foi, •no terreno politlco, ·Ulll• governo fraeo: teve revoluções a domlmar, não pôde

levar avante a tentativa -de refonna: e o m eSfll<> aoonteceu no governo do Sr. 

iDr . Affonso 'P en.na. 

0 Sn. FLORLANNO DE 1BRITTO ---' São verda·des !ndi·SCUtlveis . 

.O Sn. Jos:fl BoNIFACIO - ~São todas contestavei s. Nenhuma teve rna<is presti

gio do .que a do 1Sr. R<>d·ri.gues Alves: entvetat11to, o pr<>Jecto apresentado aqui !Pelo 

Deputa,(!o -Gastão el a 1Cunha, insinua·do pêlo .Ministro Seabra, não teve andamento. 

Dahi não se tnfer.e falta de prestugio e de autor,ldade ·para o governo d0 Sr. Ro

drigues Alves. 

O ISn. THOMAZ DELPHINO - Dahi se ~n.fe~e falta de força politlca. Ta.n-to n!to 

t eve força politica o governo do .Dr. Rod'figues Alves, que fool o<brl.gado, por •ultimo, 

a recuar <'l•a sua acção na po<lHka gera l. São d'actos de 1Hl<ntem, afinal. 

O Sn. Joslll BoNIFACIO - O 1Sr. Tavares de Lyra rubrlu mão de ~;eu projecto, 

já adoptad 0 •pela 1Camara; si tivesse ·tido energia, como .um g<>verno pod·ia ter, esse 

proj ecto <tel'ia anda-mento. 

O Sn. THOMAZ :DELPIHlNO - Jlá V. Ex. conf.essa que •não teve ener.g:ia. 

O Sn. J osf; IBONJFACIO --' •Que mão quiz ter. 

O Sa. THOMAZ DEIDPHIN.O - ~ão teve. E não podia ter, quando recuava na 

q.ue.stão da sua su.cce.ssão ·presidencial. 

O .sn . .DIONYsro CERQUErnA - Fõse é o facto. 

O Sn. 'THOMAZ DELPHINO - Form<>u-se urna grande colligaçã.o po!itica, a que' 

<> -Gover>n<> assi tiu sem poder intervi-r, de que era apenas testemunha: cousa iden

tica aconteceu no Governo do S·r. Dr. Affonso P· ·nna . S. Ex., QUe tinha começa

do o seu governo com ta·nlto proo•tigio e força, acaibou, çomo V. Ex. ha de confes-

6Rr, como todos ·reconhecerão, e•em força su.fflciente para 1poder fruzer ving\llr pla·nos 

ile reforma de in.strucção p~l •blka, 

iQ honrad o 'Relator, que me ouve ., que com tanto brilhantismo, competencla 

e autoridade illustra as columnas pri ncLpaes do grande orgão <'!e publici<lade que é 

o Janta! do Com»n·elljoio, .na .sua -cen•sura á Commissão de Instrucç.ã<> P.ubUca .•. 

O Sn. FELIX PACHEco - Não censurei alJ'Solu tamente: dei apenas r!IIZões, que 

V . E:t. e.sflá ex:)}lanando multo bem. 

10 Sn. THOMAZ IDEWHINO - Oréio que V. Ex. mão estev.e presente no começo 

d,a minha Hgeira oracão: sl <> ootlve se hav;!a de confessar commigo que nã0 tinha 

ou tra interpretação o trecho do parecer de V. Ex., que eu lli. 

10 .s:r;. iFELIX {PACH1;1CO ---' E' avenas a constatação d·e um facto, para o qual 

ha explicações. Ha causas e razõe-s pelas quae.s a g.ente -se tem desinteressa<'! o desse 

pro-lJ.lema, como difficuldard,es de ordem politica. Nã<> •é censura. ISerla incapaz de 
a fazer. 

ü Sn. THOMAZ D.En~PHJNO - Y. Ex. e creveu o .seguinte trecho: «Como inem

br0 da Commissão ele Finan9as, quatro a.nillos ha que lhe tem tocado dizer das 

cousas da dnstrucção '"uperio·r, abandonadas quasi ela outra Comm~ssão que .lhe é 
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opropr!a .nesta Casa e refugadas para o oTçamento da doopeza, como si fo.!'se m ate

. riá de q-ue só se deve&Se trat~r lateralmente». 

!Portanto, refugadas pela: ·Commi~tsão d<: In trucção P ublica, cleixada.s de pm

posito de la·do por essa Comrnissão .. . 
10 SR. ffi$-JX IP.A.OHIECO - Pela t00i111.mi ·são de I•t>Stru cção Publica, 111ão; pelo 

Governo. 

10 ISR. THOMAZ DELPHJNO - Bem, vamQ~; nos explicando, Ya•nos compreh en

dendo o termos do parecer lavrado por V. Ex. no seu legitlmo p e n~.amentn. 

Si rv. Ex. ·tivesse ·formula.d·o, como .me pareceu, uma censura, eu teria dito a 

V. Ex. qoue a >Com missão de ::In tru cção lf•u•blica ficaria um pouco ~em satber como 

classifica •· a conducta .mesma d·e V. Ex .. que ·applaucliu calorosament , com o 

maior enthw."'iasmo, a L ei Organ<i.ca e as .delegações do Congresso em, 1•910. V. Ex·. 

a•pplaud·iu e ssH lei t>m todos os seu., termox. completu mco te, intesr" lmcn te. 

Mas, V . Ex. nã 0 fez censura. •Si a f izesse, eu diria 'QUe V. Ex. tamobcm cxa_ 

minou largame nte, com todos os detalhes, a questão da •policia militar c da policia 

civil. Diria me mo que V. Ex. tct~ninou am•es etando moclioficações sérias. tanto 

:na policia civil, co·mo na policia milita r. 

Ora, parece que essas materi<ts, de o rgaoi:l)ação p<>licial, antes .ela C<>mopetencia 

da Commlissão de Constibuição e Justiça do que propriamente da Commis.,i"Lo de 'l''i

nanças, tanto mais qua.nto, na parte em que V. Ex. se refere á poiiciu ci vil, ·diz 

pela ICO<mn-i . ...,"<ã.o: «0 Governo pode1•á. esta•beleccr em moldes novos o pl'ocesso de 

instrucção crim-i.nal , mod ificando ·neste sentido <>S l'Cgula.m ntos policiac., e j u lli

ci.arios ... » 

A Oommissão não só rnod:ijfico u a legislação, quanto ás ·polioi.as civi1! e militar, 

como ainda inte1·veiu na organização judiciaria. 

Bem mais faoil é m.odificar_\Ooe esse ramo da admi:nJ.stração, da policia, elo que 

!lllodificar profundamente a i nstrucção publica, na q ua l , com o V . Ex . sa.be, en t ram 

questões deHcaocliBsimas, q·ue ·tões philosophbcas c sociaes; enbram ap l'eciações cl.ó 

1:cxtos ambiguQ,g da COI11Stituiçãp; entram fi])l' ciações sob r e u situação actua·. do 

paiz; entram apreciações dos recursos pecuniarios que se podem d ispensar para a 

organ ização .::onvenlenJte e gemera lil'Jada .ela instrucçito purbJ.lca, et c . 

Insistbnoclo no que vrinha d izen.clo !'l n tcs devo considera r qu-e a Camnm não é 

um 1Congresso de instrucção, corno não é um ~congr~tio de engen hcirw, como não ê 

um Congressos de legistas, como nao é u.m 'Cong,·esso de CS!)ecialiostus. A Camnra 
é um a cor pora;çã.o po.Jitlca . 

IA•s >Commissões €iLO e leH.as, não como d•é legação de aS' cm,bloéa especialllsta, de 

.,mgenheir<>S, medicos e ~egi-s tas; são eleitas •como d legações ;polltLcas, e ta.nto a de 

Instrucção Publica, como a d~ rConstl.tu içã<> e J usói,ça
1 

como a de Obra·s , como a de 

Finanças, cMla u ma dcllas de pér si, e todas j un-tas soffrem do mesm o mal, só teom 

fol'Ça e poder qunrtdo jnspira.cltas pelo ·poder opolitico, quando <() poder p<>litico que 
estlá a-tnãs dellas· é :forte. 

!Desviando-soe um pouco do .meu caminho e como me re.feri á i·n·bervenção d 

CommJ.•são de Finanças na organização ela polici;t, devo di zer a V. Ex. , á Com-
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missã-o r~preeenta<Ia por V. Ex. (cli?·ige-se ao S1·. D etnbtado FeUx Pacheco) , que. 

na rntn<ha Ollinião, ê conde.mnavel a policia <le carreira. 

AcolllJPanhando o Govet•no, estando de accôl'do com o Governo, vou tambem 

votar o syst<O>ma novo d·e policia de carreira; mas o :Rio id•e J aneiro é uma granel e 

capital ~mericama que a•bsorve. ·de toda u parte do mundo aventureiros. Co.mo uma 

grande. capital que é, :i'á tem as suas verrugas, já t ean as sua mruzella.s e esse

males todos ten<I em a s e a ggrava,r com a sua ~lituação na America . 

Talvez ~1ue um fu turo, e não remoto, nos mostre os de.f.eitos da organização 

nova policial da cidade . 

Na .policia <Ie. oa-rre.lra, homens que pode.r iam s er adtnittidoo e lançados com 

facil'idrudc para •f6ra da admtntistração, si fos€•em demissíveis all nut,bm, vão ter ga

ramtias, vão 1te-r direitos, vã·o :ter ;pemanencia. 

Em vEz de constituírem um bem para a cidad•e, constituirão um fôco de males 

e perturbaç.ões. 

O SR. lVIoN~EJRO DE SoUZA - tC.re<lo que não é este o intuito da poJi.cia de car

eira; o intuito não é m~ntter funocionarios que não prestem. 

O Sn. :'THQ<>!AZ DELPHINO - .A<cre<dit.o que o in~uito não é manter o que não 

presta, assim ~orno não é e€tSC o intuito de nen•huma organiwçã{); lllil.S é que, dada 

essa organi-zação, esses funccionari{)S ficam collocados em situação de opoderem alle

gar que teem garantias, direi<tos e regalias e, então, muito maiS diffic."il ~<e~ elimi

nar aquelles que .não correspondam á co.nfian~a nelles depositadoa <lo que no ca.,o 

contrario. 

tO que é n cce~<a·r io para a <O·rga,n.J>oação co.nvenien te da polLcia é aqu lllo que é 

geralmente c on.ven•ien te. para o pa~z tnteiro; é ficar tan.ro a adminlistraçlio su·perior 

corno •a inf'erior con•fiadas aos .competentes, aos bem >nt-encionados e aos actlvos. 

A Com.mdssi1o de I nstr.ucção PwbHca a:ctual, como as outras todas dos tempos 

da RepUJblica, com0 as da M·onarchla, .não se a•bmlançou a faZJer r eformas, não seria 

ca.paz d~ fazer uma reforma d'<' instrucção publ ica, co.mo nenhuma outra Commisslio 

desta Camara seria ca<paz de f•tzer re·fot,mas, sem ql'l.e o Gove11no quizessoe e consen

tiase. •E ntretan to, Sr. Presidente, si a Commisã:so de Instrucção 'Publica não .,e 

aba·la•nçou a tfa?Jer a reforma d>t instrucçã.o, si, fóm da Commlssão de Instrucção 

PU!blica ou de Finanças, .nenhum grupo de Deputados con<Segu!u a m eetD>a causa, 

não sei ta<mbem si a •modificaçlão profunda que se apt' <Senta aqu i á Lei Organica 

de ensino, é da pro.prja Commissão <Ie. •F1n•anças. '11enho duvidas . . . 

O SR. F'ELIX PACHECO - ' i V. Ex. lesse a entrevista dada pelo IS•r. :.\~·ini s tro 

da Justiça, veda a con.cot,da•nda perfieita. . . (Ri o.) 

tO SR. THOMAZ DE>LPHINO - Exactamente. la a dizer ls.so. Pôde-se ler a 

entre\"Wta do Sr. M•inL-tro dO Interior actual, transcripta com toda boa [é e lenl

<lade pela Commissão de Instrucção Publi'ca . ,A .Camara conh•ece a entrevista que 

J;oi transcri·pta em varias j orn:tes e todos os Srs. Dcputad{)s teem e m mãos o pa

xecer da Commssão. 
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As modificações todas são baseadas em um plano firmado pelo Dr . .Carlos· ~Ia

xlmiliano, a.presentaodo em entrevis-ta caoncedida ao Got~·eio da Manhã e transcripta 

pelo honrado R elator, plano que o m esmo Relator di•z que «representa o p ensaiil!<n

to do Governo r~zoavel». E u mod~flco : «representa o razoavel p<•n~Samento do Go

verno;o, para ficar claro. 

o SR. MONTEIRO DE SOU:i:A A confusão é o diabo . (Riso.) 

Q Sn. THOMAZ DELPHINO - O plano de modlificação da Lei Organica, formu

lad o em geral pelo Sr . .Carlo.s Max lmoiliano, foi completado em artigos pela Com

missão. 

Esses artigos, effectlvamente, não comprehendem tuodo qua.n1:o esflá no plano do 

Ministro, m as pergomüo: seria ·pD~Ssivel q·ue alguns desses a rtigos, que aqUJi se esta

belecem, não tivessem o 1Jlaoet .~ o Yisto do Ministerio do Interior? 

O SR.. F ELIX PACHECO - Seria poss!vel; abê vai'ios di-spos itivos ha sobre os 

quaes o Ministro ocão á'oi OU\'ido . 

O iSR. 'I•HOMAZ :CELPHINO '--' Diz o nol.n'6 Deputado que é possivel. 

Louvo-me em sua palavra, que prezo. E ' exacto; agora aff.iTmo que, si o Mi

nistro não quizer, nell!hum desses artigos .pas&at1á aqui. (Riso.) 

0 SR. FLoRJANNO DE BRITTO - E este é O ponto pr1ndpal, 

O SR. 'l'H.DMAZ !I)EUIHINO - Si o Mini !Jro não achar conveniente, nenhum ar

tigo terá a approvação da ICarnara. 

O SR . MAURICio DE LACERDA- .Assim como, si o Presidente da Republica qu i. 

zer, nen•hum de noo tornar,á á Camara. 

O f311· THOMAZ DELPHJNO - Mais ou menos. 

(lia troca de 1JI'O!Ong a~Los aPcl?'tes, que obl'i.gct?>t o o·•·a.clor a wn.a demorada in

iltf'rtJpç'ão.) 

Sr. Presidente, são interessantes os apar.tes dos nobres D eputados; si eu fQ&!;e 

a ttendel.os, t eria -de me desviar do assumpto J>.rlondpa·J que me traz á tribuna. 

Si a 1Comm issão -de Finanças tLves.~ censurado a Com•m·ls ão de :r.nstrucção 

Publica actual, eu não censura11ia por minha vez a Commissão de Fina.o·ça~S . E' 

mui to mais difficitl apresentar a Comomis.são -de lnstnucção Publica uma reforma 

de instrucção pUJblica, qu~ tem de passar por duas discussõe..· nesta Casa e que 

ainoo tem de ir talvez á ICommJ!ossã,o d·e Fina.nça.s, do que a proprla Commissão d e 

Finanças, ins.pirando.se n 0 perusamento do Governo, ouv1ntdo o Ministro competente, 

f{)rmu lar as modificações da L ei Orgaonica e a·presental-as. E' muito sLmples, m·a!s 

rapldo e mai•s conveni ecnte. 

!Como, effectivamente, a Commi são c1e 1Finança.s nã,o c nsu rou a Comm il<são 

de Ins.tru cção .Publica e não a podila censu rar, ficar1á a·p~onas o m eu elogio á Com

missão de Finanças, pelo modo brl1hante por que se desempenho·u das suas f uncçõe... 

Tenho con.cluid•o. (lli11ito bem; 11111ito be•n. O OIWO?' é >n1hi'to ct•?111JTimcntado.) 
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O Sr. Presidente _J V <lu subm~tter a votos o seguinte. 

SUBSTITUTLVO DA COM•MISSÃO AO ART. 2°, DO PROJETO 

Substitua-se o art. 2° -do projecto pelo segui•ntte: 

Art. iFica o Govern<l autori.:·auo a r ever o decreto n. 8.6·59, de 5 de Ah1·ii 

de 1•9.11 , 1Jara o fim ·de corrigir as falhas e s nõe:s que a ex•periencia mo.strou existi

rem na ·actual organização do ensin<l, ·provideon•cianuo no sentido de ·Um melhor 

Jan9amento e d i~rtr.ibwição de taxas e emolumentos e~olares, assegurad<l, com a. 

persona·lida.de j•uridica, oa. autonomia didactica, a-d.mLnlstrativa e (]iJ!eipli:n'ar dos es" 

tabelec'mentos de instru cção mantido,s pala. União, podendo estabelecer ·8S normrus 

que -l he parecerellll m·ais con-venientes aos interesses do mesmo ensi·no em to-da a 

Rlepubllca. 

1.o Respeitan do o principio {la 11berdade profi.Ss·1onal, o Gover.oo não l·he porá 

outro limite qu e nã-o o das .condições ele icloneida.dc, podendo inSJtli tuir o exame de 

Estado, frrunoeo á todas as pessoas •que nã.o ,tiverem quer-i do s eguir OSI cursos aca

demlcos e deseojem exe1•cer .as profissões de m edi•co, advogado, dentista, p·harmaceu

tico ou engenheiro. 

§ 2. 0 ffim!<l•uant0 não for r.eduzida a ·50 olo a actua.J contriJbuição do GoverJJo 

Federa-I para a ma,nutcl1 ção de cada in<;>tituto -cl • ensino secundaria ou• su perior. os 

d1rectores de taes esta•belec.imentos serão de livre ·nomeação d<l Govero, referido e 

demlssiveis, ad 1~utum , ca•]Jend0 tarm1bem ao Pod•e r Ex·ecu·tivo fixar o loca•J em que 

funcci<lnal~ a acad€mia, •cão totalomen•te a utonoma. 

·§ 13 .• JDmiCjlM•ll't<) •O Congresso Nadona] não revogar as leis que exigem aos can

-didatos a varbas fu·ncções publicas, o Poder Executivo, ouvido o Conselho \Supel'ior 

de Ensino, organizal'á a lista das ,Faculdades de .Direito, Medicina <lU Engemharia, 

cujos a·l-U>m n os rpode rã·o ser aproveitados depois de forma-dos, no serviço fed·eral. 
• • t 

iPo-dem, outrosim, exclu ir <'la referida lista -aquoe!las academias que, aPÓS• a i·ntfor-

mação do m€fl·mo conse~ho, verifique nã0 tere.m a•dquirido ou teorem perdi-do a anterior 
idoneidade . 

§ 4. o O Governo reform•arâ. tambErm a orga.nizacão e attribu içõoo do ConseLho 

Superior de Etnsino, di•spond0 sobre a mtelhor man eira ele se obter o o(J!uanb:ita.tivo, 

para o pa·g·amento dos vencimentos do pessoal respectivo . 

§ •5.0 Os Lns t rtutos superiores, cujos diplomas forem a.ccelltoa pelo Governo F €

deral para a i·nscripção na D~rectorja. dl! ISaude Publica, assim como para preen·

chimen.to de cargos f.eeleraes, continuarão a contribuir com a quota de fiscalização, 

a que e ram Oibrigrudas as ac!lldemlas equjparadas âs of.fbcia;es, a ·ntes de promuJ.gada 

a ultim·a reforma do en.sino. 1Essas quota"' servirão para g ra ti l'icar os inspeotores, 

não perma.nentes, incumbidoo pelo Gol'(;rno F ederal el e fiscalizar exames, funcciona_ 

menta, etc ., •etc. ; da·q.uelles institutos, empregand o-se ·o saldo prova v-e! em d-iminuir 

o on.us que rep resen ta para o Thesouro o Conselho Superior de En~'ino. 
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§ 6. 0 Nenhuma distin.cção fat~ 0 Estado ·e•to tre as doutri·nas m edicas, séries 

que disputam as vrefcrencias do publico, sen<lo considerados por igual os allopathas 

e os 'homcepa.tthns, <Ji•plomados, em condições de illone>dade comprova.da. 

§ 7. o As subv0n~õc-s que o Go" r no conceder aos institutos de Ensino serão 

<fornecid·as por duodecim os, precedendo S!lmpre demonsb·açã.o <detaJlhada da receita 

arre!ladada pdos rne,mos institutos . 

•§ 8. o Na pro poeta cl·O orçamento para 11·91·6 o Governo <l•h>eriminat~ mi•nuciQtia

mente as despezas que tenha de faoor com a in~•trucção swperior e .secundaria, dMa

lhÇt•ndo as vet·bas de ma<teria.l e pessoa I e faze.ndo acompa·nhar a PNlposta da demons

tração especificada <da receita a-1-reca<lada e do <les tino que se J.he deu. 

§ 9.o A reform•a autorizada podet'â. e11trar d·e de logo em vi·gor, mas o Governo 

su.bmcttet~ o ado que expedir, decretando-a, â. apreciação dO Congresso, em Maio 

de 1 915 . 

Art. !F ica tarnbt1m o Governo autorizado a promover c animar o ll es~n·vol-

y;;mento e a diffusã.o do ensino primaria, }Joden<lo, para esse fim, fundar escolas 

n•os territorios federaeR e entender-s., com os Governos doo Estados, offcrtando os 

mdoo de crear e · manter eJ -co la·s nos distt·i·ctos c ·povoações onde não ex istam ou 

em que sejam insuf<ficientes, sutbvenciOir.•ar as e. colas fundadas pelas municipa·liJa_ 

d <s, associações e particulare-s, exped1•n·d·o o nooessnrio regulamento, fixa ndo as 

bases ·e as condições co·nvenien too e abrindo o necessalio cred•ito. 

•§ 1. o Aos Estados que desvenderem. com a V1€t,ba «Venc1•mentos a professorcsll, 

lncumbid'OO de ministrar instrucção primaria leiga e ,g t·atuita, pelo m ·nos 10 % de 

sua receita, a U ndã.o concederá a subV1€•nção an nual corresponden<lo a 2.5 olo daque'lla 

<lotação orçnmentaria. 

§ z.o Para conceder essa .subvenção, o !Presidente da Repuib.Jlca entrar:\. em ac

cõrdo com Os Estados, fixando a•s bases e condições que lhe parecerem convenientes. 

O Sr. Mauricio de Lacer~a ('') (Pm·a. en cmni.nh!w a votação) - Sr. 
Presi<lente, em oibediencia a 0 artig{) <do Regimento ·que veda a r eforma <Ja legislação 

ordi•naria em ·caud;a de orçamen·to, sobretudo pelo tenaz c01m.hMe que soffreu a re

forma que esta pretende subs<tituir, voto com 0 veio enca•m.inhad•a por ess e proceSõo 

ao nos.s•o Yoto e fdi impootn â observancia <los va rias estabelecimentos <le ensino, 

não de a Cam~a·ra, sean in'fri•ngir o Re-gin1ento, v.o·tar e ap.pro'Wl..r ~ISa emenda Q·ue é, 

vis ivelm en te. ·careccdora de pal'e.cer <l·as •Commi &sões tecrlmi.cas, capazes de escla

recer o juizo da ca.mam acerca do ass U•l!lJpto . 

Não se póde a.indn n·o cu·rto prazo de quatro a nnos, surpreh>e·nder com outra rc

fol'ma alu•mnos mtatricula do.s em cu rsos superiores e secun<dariOs da Repwblica, que, 

já debaixo oa v igencia da reforma lftll·adavia luctam com ·a peior <le todas as ana r

oh1as na in tel•Hgenela para r salvar o dit·eito da!Ctu eJ.les .que ainda se r eg,em pela 

antiga lei dú 

RiYa<1avia. 
_j ___ _ 

sino e os demais ·que se matriculara·m c es tão na vigencia da Jei 

! • ) Este discurso nã 0 foi re visto pelo ora ci or. 
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No curto prazo de quatro annos, em quasi meta•de dos cursos swperiores da Re

J>UlHica, se vai outra vez introdu.:ir uma lei nova, sem o devido .cuidado para resal

va r direlfos e r Esguardar os i>n·tlePesses d•a inti•ti'Ucção pUibltca, 

E' sabido qae a refot,ma Rivatl·av·ia deu os mãO€' resultados CJ•Ue se tem obser

vado, não pelo seu espi rito . . . 

O SR. iFElRRElRA BRAG•A --' ::-;ão .foi reforma, foi cata. trophe. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA _ mas, (iusta.mlfm·te, pcl•a naturez·a e pela fôrma 

de legislação .quê a im.pO'Z e que chegou ao absurdo de, por i•n orrecções allegadas· 

e :não provadas na publicação do seu dCcroto, ref•tmdir tO<tal.,.n<ntc em tres edições 

successivas a 1H'imimva morphologia, pO'r assim dizer. daque lla reformn de ensli•n<>. 

Justamamte ·foi esse ·procEsso .que cletet'mi·nou a wã intc!lig-encia e a miá comprehen

são elo granclé regi•men i·nstaura<:lo a lei do ens ino, mas cujo espir:ito não foi seguido 

nos mO'lde pelos quaes o Sr. Ri1Vadavia procurou i.m.po t· e orgaw~i~aT ·O :E!fllSÍDO na 

PJepublLcn. 

•FO'l justrum en·tc por proYir ele uma eme nda em ca.uda orçamentaria como foi a 

refon11a judicúarfa, a re·fo rmn do re.gitnlErn de c u-sta~s e a rcfo11na do enslno, que o 

mf~n·istro ·foi oJb.rigaclu a fazer cnn~ult.íl a profi:-:sionaes que são, naturalmente, in

teres .. ~ados , para que o(E.Ic la reccsse-m 0 :-" eu md·nois:ter:i 0 soibr: a delegação recebida do 

Congresso Na·ci<>nal , e o resultado é ·que essas reformas, ta·nto a jud:iciaria como à 

<lo regimen de. custa€i, .CO !ll·O a de ens ino, coru 0 a da rna.gistPatui,a· loc~al, estão pro

vocando as p.eorcs at: :.R!yl.:.ll'S e ata·que."i {~C se.us a dversarios -até dos que eram seus 

propr1os pa!·ticlar.ios . Entendo, 1Sr. Presi.ch..n te, que a Cmna ra, obedecendo a·0 artigo 

regimental, poderá ·desta<!ar para projecto especial eSta e m·enda, como poderia ~er 

<lesta•cado a ,. ,,forma ela Brigada Policial ... 

O SR. [HJNEU ::VfAOHADo - Mas .ha uma grande vam>t·agem em se votar 0 su•bsti

tutivo da 'CCilllfWissão, POl'CJUe a reform-a elo enl'.ino foi f<!ita eun cauda orçamentnria . 

.A.hi esVá {) cm;•o <ll11 que não el evemos 11esitar: curem{)S o mal .com o pel1o do cão. 

O Sn. !MAURICIO DE LACER'DA - ... como poderia ter destacado a emenda rela

tiva á r eform•a da policia prevc.n>tiva e da justiça, de i•nstrucção oriminal, porque 

todas •e·llas .se rclacion•am coo1 as maLs i'l11poda.n.tes q.uestõcs; e o proprio aparte 

elo honrado repre;;enta.nte :d:e Minas -Gerae: está a mostt'<l F o pt·ofun<lo dissidi{) entre 

as duas correntes, e;n tre a .~ d1u.as doutri·nas . .. 

O SR. [RINEU ::V!ACHA'DO - ::-./>i o h a essas duas con·en-tes em dissi<lio. 

O 'SR. •MAURICio DE 'LACERDA - )fão. ::ir. Pres·id·C'Ilbe. Uma. ·alteração tão 

pFofuondru nas .normas elo <o nsino não pôde ser feita sem consulta {)>briga.aa ao nosso 

orgã<J competente {) clil'ecto para in rormações; a 10ommi.ssãJo de Instt'llcção P1:1•blica ... 

•O SR. IPIDDRO M>OACYR ---' Reforma ele ensino não cabe em cauda de orçamento. 

10 SR. TRJNEU 1\'JACHJ.ADO - ..1. outt•a se f~z cm cauda d,e orç.am.eií·to: •n•õs estamos 

concertando. 

I() ISR. \M'A uarcro DE l..u<OEIIDA - 11'\'ão en~ro no merri.to da q·uestão: si eu fosse 

pelo ensilno official, .nem por is·to serl!a a favor .da '€'111encla do honrado relator, q•ue é 

infringent" do Regulamento, ·e, sobretu<lo, ha de orÍ.ginar a·inda uma vez o tumulto 

na distribulÇao da •i·n•strucção pu.blica; si foss .• pela desofficiali7.ação total <lo ensino. 
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.n~m por isto teria def~ndido a primitiva fórma· de delegação para a refoNila 'Rlva

davia, nem poderia 5óanente por isto atacar a eme.nda proposta pelo honrado relator 

da Commlssão de fFlnança•s. A relevanda do assum.pto, o grande cabedal que as duas 

correm1es fazem, de pon tOG profundamente antagonicos, estão a c1iciar que a Ca

ma·ra .não •póde, sem maduro exame, sem e-s•tudo methodlco e .acurado da questiío,dar 

o seu voto em .cauda or<;am~ntaria. 
O SR. lRINEU 1\fACH.ADO - E' o melo de estancar as fabricas ele medlcos e 

bac'harcis ... 
O .SR. MAURICIO DE LACERDA - Xão ntro no m.e rito ela questão, repito, A Ca

mara não pód'e votar em orçamento esta reforma, como não podi·a vo1a r nenhtlill1a 

das reformas megoalmente fe itas e estlá no dev~r da Mesa· i:mpedir e oohlbir que 

ella continue nesse cam~n.bo, que continue assim a originar o tumu.Uo, coan o já o fez 

eru vari!IJS reformas IH'Opostas e vigenrtes etn diversas repartições pUJblica•s. 

Assim, re<quéiro á. Cannara a separação da emenda para constituir projecto em 

sepa·rado e m.e comprometto com os honrados De.putados, quer de uma, quer de ou

tra corrente, a requerer urgencia para esse assumpto, si ê que urgen·te é a reforma. 

Mas a Cam a.ra proceda com }egaU~Joade e sobr-etudo com a moderação que é preciso 

e que se impõe em problema de..<>Sa ordem, detendo sobre eHe a maxima reflexão 

e não votando de afogadilho. Pôde set· boa ou optima a reJorma. 

Ella, ponêm, não poderá. ser convenien.tem~nrte examinada em cauua de orça

mento. 

Sou ainda, portanto, ·Cohierente requerendo a separação da· emenda para consti

tuir projecto 'á parte. Si a Camara votar este requerimento amanhã mesmo terei 

requerido urgemcia para immediata dio>cu ·ão dO projecto, qu·e jlá te:n parecer da 

Colllm·issiío de . F'lnanças, desde que urgen.te ê dar remedlo a osta situação. Mas não 

coneagrêmos tumtrlto, a d•esordem e a il>Jegalidade com feitio de salvação publica, 

porque sem respeito •á ordem e á. legaHdade, não nos pôde nos impôr ao povo de 

quem reclamamos todos os sacrifícios para a sa-lvação commum das nossas flna·r.ças, 

dO noss0 crediTo e da n<l<!'sa cultura. (llftllito bem; rnnito betn. ) 

O Sr. Vespucio de Abreu (•) - rSr. Pre Jdentc, quando no selo da 
Commissão de Finanças se estudou este substitutivo, referente á reorganização da 

i·n~trucção pubHca, tive opportunlclade dé, <>mbonru surprehendldo pelo seu surto, 

aàd.uzir considerações, sobre as quaes baseava a min•ha repugnancia em acceital-o, 

pelo menos na integna·, como elle. foi acc<'ito pela ma•ioria da commissão. 

Vejo, :Sr. ;?residente, que o meu modo de pensar sobre o assumpr 0 ·não era 

exclusivamente meu, porque outros, orien tados por escalas clli·versas, tambem tinha.m 

o mes.mo ponto de vista que cu ·binha nalquel•le momento e vierrum impugnar ruqui o 

su·bstitutlvo sioã.o Pelas razões que me assistiram, por outra·s razões que para todos 
são de eleYado al.camce. 

Sr. !Presidente, ha ce rca ele qnatro an·nos, com0 accentuou o nobre D eputado 

.pelo Rio de Janeiro, se effcctuou u.m·a reforma de ensino. Es~a reforma não poud·~ 

(•) Bltc discu rso nã0 foi rcvistu pelo orador. 
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ainda produzir por completo todos os effeitos. E não se pôde, pelos resultados della 

advi·nodQ!l, condemnu-1-u em a'bsol·uto ou assegurar que ella deve ser mantid·a i.ntegral

menoe, taJl como ,foi su·bstituida pela lei de 5 de .<\!brll de l!fl,~. 

o mustre repre<ten-tanlte dO Estado do Rio de Janei ro aJdduúu um argum~:nto 

prl!ndpau: que, de f&cto, estas autorizações em cauda orçamen.taria eram inc()n<ve

nlentes, porq.ue nos a•lheiava:m 'dO estudo da qu·estã.o e a resolviam de afogadilho, 

porquanto a autoriz.ação, pe•rd.urando um a·n•no, devia se1: usad~a· incontinenti para 

produz•Jr o \·erdade iro fructo, 
Este, porem·, 111ão é o meu ponto de viMa. O ponto de visita, em que me collo.co, 

é o do antagonismo flagrante en.tre a ·actuai Lel Organica do Ensino e as base.> 

que. a maitnia da commlssão acceitou para a reforma do mesmo ensino. 

O SR. GUMERCINDO ·RIBAS - A contradicção flagoa·nte está alilás no su•bstitutivo, 

en·tre os •§ ~ 1° e 2o. 

O SR. VEJSPUCIO DE ABREU - Sr, PrésidenJte, quando ete deu aut()riza.;:ão ao Go

verno, no Q:Uatriennio passado, pura reformar o ensi·r.Q, teve-se principalmente em 

vista tornar o ensino livre ... 

0 SR. R.APHAEL PINHEIRO 

0 SR. VESPUCIO DE ABREU 

D€sofficila•Uzar. 

. . . de.>officlalizar, c()mo bem diz o meu collega. 

Pois bem: •OQ substitutivo apresentado pela Hlustre Comrni.Ssão de Finanças, o 

que se vê ê a volta do en"'"no aos moldes offlctaes, é a dependencia inteira. do ensino 

a·o Governo é a volta ao systema a·n.terior, que fol condemnado tão acremente por 

tod 0 o mundo, que via no regimen da equiparação a maior de t .odas as chagas dtl 

lnstrucção pu·blica, 

O SR. )1AURICIO DE LACERDA- V. Ex. quer um urgumoe•nto contra a emenda? 

ID' que, pela .fôrma p()r q.ue são feitos os orçamemtoo, no fim do anno, se impede 

que o !P.resldente da Re<publlca, ~m uma lei destas, exerça o seu direito de veto, 
polB, si o exercer, ficnl'á a Nação etem orça•mento. 

'Ü SR. IRINEU MACHADO - O meio do Presidente vctba·r é não usar da autori
zação. 

O ISR. VE&UCIO DE ABREU -' Depois da reforma ter estado em execuçã0 du

raJDte o periodo de quatro annos; d·e.pols que o ension•o, em muU.os d·os seus departa

men-tos tem tido larga evoluçã0 benefica pa1a elle, vamos voltar 18.'0 antigo regimen, 

·tão censurado, tão condem•nado por todos aq•ueltles crue ~'€ occupam de lnstrucção 
pulbllca? 

!Recordo-me ainda que a minha estréa nesta casa foi com um discurso a propo

slto da tns-trucção publica, fazendo eu o para.llelo entre o ensino livre e o obrigato
rio, en.tre o parcellado e 0 s~rlado. 

Nessa occasiã.o relaJtorios lmrpressoo e rn.a·ndadoo elruborar por diverso.s minis

tros, em varios periodos da Repu,blica, todos elles comdemnavam o systema da equi

}x:ração como sendo o mais nefasto á instrucção publica. Como é que, ago11a', depois 

à'€ ter sido condem.rado esse systema, €10 segu1oda á sua permanenctu, de 1901 a 

1·911 ;· dep()is de termQs entrado no reghmeo. vel·da,deiro, da UberdJade de ensino, q.ue 

yal proouzindo seus b eneficoo resultados. , . 
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l;M SR. DEPUTADO- Q.noàe? 

O SR. VESf'UCio DE ABREU - Em toda a parte; basta ver a J<;scula de ;\lediclna 

e todas as outms que se pudenam organil>ar com •liberdade, elaborando seus pro

grammas d". a.ccôrdo com os prlncipioo da sciencia. 

O .SR. DIONYSIO CERQUEIRA - Voltemos lâ. q·otina agora! (lia diversos o1lti'08 

upw·tes.) 

O SR. VESPUClO DE "IBREU - O que se quer, ne: a reforma proposta pela Com

missão ce Finawça s, é subordinar a clirecção elas escolas ao Governo Ffderal. Esta

belecesse que, em<1uanto a despcl>a elo Go\'crno FeiJeral com o en,.; ino superior não 

dim inuir el e 60 olo, 0$ clircctores das escolas stl'àO nomeados pelo Govel'Oo. O q.ue se 

pretend~. porbanlo, é que a direcção, quer mate>ial, quer t>irirual, das escolas, s eja 

confiada a um àCl gado do Governo, que lc•\'at'á sua scic•ncia oHicial -para dentro 

dellas. 

O mais que se poJia em c<>~ICeJ r a n<>meação de um fiscul para gerir a parte 

,conomica, material, de<;sas escolas, desde que ellas acceita~sem sub\·enção do Go

yerno; mas, si não a ceei tas ·em, de\'eri.H'll1 fica r com liberdade não só no ensino como 

.,a econ{)fllia interna dos ~"<ta:belecimcntos . 

LHa, al'ám <Jisso, um oUJtro dispositivo da .;-menda ela Commis ·ão, que e tabe-lP>Ce 

o privilegio a 0 ConseLho uperior de Ensino para &colher, entl'(• '" academias exis

tentes no oPaiz, a(Juellas cu jos diplomas devam merecer fé . );ã.o nos illudamos: 

esse Oonselho Superior do En.•in 0 é formado por um dltrector nomeado pelo Go,·erno 

dentre os m embros das acad nlas e por de-legados das divt"rsas congregações, e. sem

do assim, essas acad<>.mias por s us del gados. como ~c tem visto até 'hoje, teem o 

maximo interêS"e em dizer que vali<Jor são sómente os diplO'll1ns que expedem os es 

tabelecimentos que ellcs representam. nem s.iquer adnürtinào a t>·ansferencia de alu 

m.nos <Je certa~E< escolas pai'U outra"'. 

i vamos entre~gar .~ C"COllha. á v<>rHicaQão ela vaJ.idaue cln diPl<'ma a esse con 

b<fho, con1o ire·mos g~arrantir a li1bcrdnde d·e n:r;ino? Vamo.s1 entregar o j ulga mento 

áctuclles que teem justaJDletlt o in tere se de ma•nter os diplomas officla~. Acaba -se 

com a Ji.~crdade de ensin•o . 

:li·n·cla mruis, Sr . P>·Esidente, uma outra cli•posi<;ã.o, e es ta es.- ncial, rc•tabele~e 

inteiramente o regimen dos equiparados: detet·mina que todas ~" escolas que quei

ram gozar da validade dos diplomas por ella expedidos t-"n.hmn d contr~b\l.ir cocn 

qunta. de fis-calização, quotas que rpverterão a favor do fiscal que o Gov•erno no

m e:a'il, ·Lã.o como antiga.mente se fazia. com caracter dHinitivo, mas coro caracter 

eventual e temporatio. 

Voltamos, pois, ao regimen dos equipara.los, ao r gim<'n que todos nós estygma.. 

tiliJâm~ nesta Casa e que to<la a lmpJ-ensa ccnsu r ou. 

\Por i"so voto pelo requehm ento elo Sr. Depuifaclo ::Vlauricto de J..JncerJa, para que 

eeja esta emenda destacada etn projecio esp ·cial c para que poe am os opportuna

rnente expurgar o assumpto ele todos QS defeitos c senões ca1>:1ze< rl4 cansar o r .. -

troce5"o do ensino. (Af1Lito bem; muito br:·nt.) 

' .. , " 
t·~: 

..... \) '~; ...... f 
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O Sr. Irineu Machad•o (pela ordem) (•) - Sr. Presidente, pvecisamos 

8ah'Lr d·o est•1d0 d'e a,n'all·chd!a em qufe sle acha o ensilno superior d•a Repub.Jica, sej a 

como rõ r, e o ma·ie ra1pidarrn~ po lve.J. 

O SR. JOAQUIM OzonJO - A•l·i~ a ona.rchia. er a anter ior á r eJo.rm a d'O en.sino. 

0 SR. lRTNEU MACHADO - ::-1 ão era ta•! . 

Precisa;uco;s, repito, corrigjr a dissolução do CIDsLno ( a.poiados e nã.o ctpoiallos), 

seja. coono fõr o m!lds t'R;p'i;do, o mruls brev~ootJe po»>i~l. 

Si o Sr. W encealáo Braz não viesse dE%<! e jlrt. <>pera r , rea•li,a•r esse bencfi.cio, 

s ua pr f'SM'cncia c<>meçaria a s•er dwi•l•lusã'o 1>a~·a o e:-:•pi>rito publdco. 

Voto a favor da emenda e contr a o rCiquerimcnto elo c .eu J]•O•ntt·~do amigo e 

coJ.l ega, o S·r. 1:\Lauri cio de Llce rda, p\llra que se destaq ue, afim de constitw:o· pro

jJeoto em separado, ~•to é, voto contra o requer·inll€onbo que envi-a a emen•da para as 

ca.Jeinda<~ gregas. 

0 SR. MAUUICIO DE L ACERDA - V. Ex. não pôde ld uvid'ar das Sincerid•aJdloo das 

tUJiln•ha.q pala mas. 

.Hl. declarei que se a Camara amnova r o m·cu requcr.imento, 1plediorei uri;'encia 

para que o projecto emtre immecliA·~mente em d·iscus.são. 

O Sn. JRINEU !)'[ACHADO - :vl:a.s V. Ex. não poderá d·om1nar 01rm vencer o 

gruvo 'Pequeno nesta Camama, qu~ usará de todoo os m eios, até dl() Qbstl·uci{)nismo, 

para manter uma questão de facção e de es cola contt•a tiS conwenierlcias do ensilno 

J}Wbitco. 

O SR. DtoNYSIO CERQUEJRA - !Peço a pahw·ra p1ela ot<dem. 

O Sn. InrNEU MACHADO - Voto a 'favor cl'a om nàa e v<m rap.idBm>ente d'a.r 

as J'a?.ões por que assim procedo . 

Em p·rimeiro Jogar, a g.ram•cl e ol:>jccção feita é el e que não cabe esta a.utorizaçá<l' 

no orça.ml&nto - non est Ide locu • . 

A tau·torjzaçãJo para d'esor!;'a·nizar o ensilno re.1ultou de uma ernen<.la ao orça

mento, em fôrma d·e a!Uitarização. 

O !SR. lPEDRO .MOACYR - Sou hoje contra esta, camo fu.J hoa1tet:n contra aqu-ella. 

O !SR. 'lHINEU MACHADO - 'E r a um a awt<>.rização dad'a ao GQverno sem limita.

çõee, s·em I'es1:t'ilcções, oorn l:>asi/6. 

VOZES - Não üipodald•O. 

O 'SR. tlRINEU MAOHAOO - Era um·a enmnléla illim.itada. 

O Sn. JoAQUIM OzORIO ::-i'ão é exacto . 

O SR. IRINEU MACHADO - AC(JIIl·paJ!11ho por isso o hanrado leadeJ' desta casa, 

o ISr . • >\Jntonio Ca.Tloo, ·e o aoorn1pa1111ho c<.l1!<\c:enciosa.m enlte certo d'e que ,S. Ex. vota 

e. fnv<>r >di>Ssa emenda , ·porque el>la ne<aLiza a pniJmeira e a mais alt a das as·pti,r.ações 
do noV'O Governo. 

0 SR. RODRIGUES A.LVE'S FILHO - l~for3JIJi Zai' o ensino. 

O R. lRINEU MACHADO - Proecisamoo maraHzar o ens·Lno. 

A emenda vem reoffkializal-o? ~m haja a em~enda. 

( • ) E ste dd<SCUt'So não foi revisto pelo oNdor. 

8NTRO DF. .-ocr~1ENTAÇ;J:O ~ IJI'FORMAÇie 
('norrt~naçiie de E"t•.l•'!l 1 qt•latÍ\•e• 
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O princ1p1o <l•a llberd•aüe Ide t nosmo não e tâ. consagra<lo nem na IQoru;tirtui~ão 

nem no Regimen; eHe é o .roesUJ!t.orudo da propaganda tenaz dle uma e<;cola, td'e uma 

t>eita v·enoida na iConst.dtuinte . 

, Todo o oestudo do eletmiC>n<to histol'ico da questão mootra 11ue a nossa Con.sl:i

tuição não quiz consagrar, coono enbendern os •nobre.s Deputados, o principio dn 

lib<wda'<ie 'Clo ensino. 

lVoto pela emenda, porque, em pri•meiro logwr, elle reo1lficiail<2l!l o ensino, man

tendo da Reforma RiV'a!d>H'ia \lJIIla das cousaa rara•mente bôas qu,e alLi exlstern: 

u .oreação do Conselho S<upel'ior dO E>nsi·no. 

E' uma das raras cousas que alli estão; que teem algum valor e a emenda 

man<bém. '' 
Esta llluborização conMm ba e", clausulas certas; ella não é vaga, não é ,~

terminOlda, não é d.iscniciona.r>a. 

0 SR. GUMERCINDO RIBAS - E' ()()lltraidrlctoria. 

0 ISR. lRINE'U D<I:AGHA.DO - Ella tErn, allás, uma Jim~taç.ão, que é a do § 9°, 
on<le se dtiSIPÕe que a .refol'ma pQiderá entNllr desde logo em '\'igor, mas o Governo 

sUibmiettel'á o acto que expedir, decretam<lo~a, ao exame, á o,preoiação do Cong.resso, 

em malio de 1~1.5. 

•Esta autorizaçàJo, ao contrar.lio das outras, submette o acto ,do Governo ã 

rupprovação do Congre~, isto é, aa lmhtls gemes, o <pensamento gera·! da reforma, 

tllldo est:á indicado na ~menda: a reofficia!Jzação do ensino, oom a manubençll.o 

d•essas <>u daquellas oousas, 

E' por isso absolutamente ne<lC'ISeario votal-a já e sem d~ID(}ra, para pormos 

.coboo a. e...<~sa proliferação àle fabr·icas de bachaTei.s e medti,cos a 60$, plllra :PONllOS 

um correctlvo a essa anarchia, destl'e que n66 so,be'l1loo .qu€, emquam<to por -um lado 

IMinY!stros de Estado ma.n/d·am ·re~strar carta.s, Utlulos concadJdos a detenmdlll·adoo 

clda<lãos, por outro lado o Supremo Tribunal Federal declara a. nullidade desses 

ti tu los . 

.Precisao:ws sahlr desta a!Ulreh!ia, soeja coono fôr, o mais ra.-p.ild:am~nte '(){l&S>tvel. 

Lembrem-se os 6-rs. Deputados que si o mal ·resultou de uma autorização .crada 

sem limites, s>ern clausula.~, sC'I1l bases (não a.poiaàos) em uma disposição d'o <>rça

mento, é preciso votarmoo o correctivo, OQlllStante desta. dl.sposição que cont~m 

cla·usu·ll!JS e bases e ex:lge o 1·eterendum do Poder Legisla·tivo. 

Si el!a é agora votada com e~nões, poàerem<>s conJgll-os em 3• discussão. 

Nalda poderemos esperar da. C<>Jl1ID>issão d'e Irurtrucção Publica, que é a mas

morra OOllde tecm m<>rrido t<>doo os projectos de refol'lllas àle enemo e até o da 

ins<trlllcç.ão do :pr.:mlllrio obrigdt<>rio; in'al<ia q'lle espera·rmos cra Commissão de Instru

cçã!o P·u-blica., onde um gTupo obstinado obsbrue e leva a sua resi ilenda ao ultimo 

pon-to, onlde nlllda Se C()llSegUJe, gra~as !i. lntransi~cia, ã f.n<tolerancia de uma ml

nai'ia que não cede. 

IPrieoisa.mos votar isto d'esàle jâ. 

Uma õ,isposição, en<tt·etanto, t em a eo:•enda. que necessitamos cornigir, na 

3• discusãso: é a qc•e institue o§ 1•, o exam e do Estado. 

~~,;,I~. 1 ·I · ) :\ I I l f l 
•. .,...;, ( :t 
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)lão fô ra esta cl'iap0€~ção, poderirumos votar irutegralmeclte. !Mas, como úemos 

aind a cl•~"l nte de n ós a 3" discussão, on'<le a Comlm•Lssã.o p<':lde, com<> qualquer Depu

taJJo, collabora.r, cot•ri~n:do €1S<Se àtefeito, estabelecendo as c<m'd.ições em que se 
~·eaMze esse ex.a<me ,d!C ill>Jtaklo, que pôde ser ~~goroso, feito perante as congregações 

dos estabelecimentO<; d•e ('l]lSitno superior da R'Eipubllca, dou meu voto á emenda, 

<!erto de que o Relator corr&girâ. esse defeito na a• discussão. 

<Voto comtm o •t•equer1<m~to para qute se a destaque para constituir projeoto 

eru aeparaclo, por en•tooder que, ,por m-aiores que sejam os male.s que possam advll' 

<le.ssa medrda, do u.so dessa autorização, ell'es nu.nca hão de ir al~m da enorme 

d'issolução <'lo ens'no e da runcuchca C'D1 qu.e. são attilngidoo os intere.sses de V'ida. 
t! de patriomonio daquelles que, inoopertos, d·escuidatda.mente sorprehemd·ildoo em sua 

bôa fé, ~tTegrum sua causa, !!lUa fortu'Ila, sua liberdade, sua honr<t. ao:;; doutoree 

<las fal>r.icas de bachareis e de med'icos por 60$000 . (Mtt1·to bem; mt<ito bem) 

O Sr. Octav io Mangabe ira (pela o1ldem) - Sr. Presidente, entre as 
duas cor1~.ntes que se fot•mam na. cl'iscu.,.,ão desae assu<mpto, entemdo q-ue e&tou em 

u•n.!l vos.iQã'O imtermedia. 

E' recente, Sr. Presi~lenre, se não mesmo actual, o exemplo muito exu>ressivo 

da rNor.ma. do -ensino doot•etalda em 191Jl. 

Deu o Ccmgrc.•so ao GoV'erno, como ali<â.-s tambem o praLilcara da vez anterior, 

e m uma caulda d'e orçamento, autorização para fazel-'11. 

O Govetmo; por seu turno, com'P'rehlend<eu tão Ja.rga e dilatada aurorização 

Iegilõllabiva que até ae dignO'U qualif\!car com o nome d-e Ilei {).rgrun!ca o (teOreto 

execUJt!vo qu·e é hoje enti'e n ós a lei do en ino superior e secumdari~. 

E , quan'do <lcp<>!s a cd tica sle d'esdobt'OU fartrumootc em observações <>u em 

censuras â. este ou aqu-elle pon·to da reforma, não havia certamCintc como occultar 

ou e.scotnder que, s culpa cab:a ao Go.n?tmo, C<ra mai-s grave n falta dO Con~'O, 

que renunciara ao seu deYcr (aJJoiallos) nesta materla, que fallava bão in·timo, e 

tão de l~et·to a grandlés int r.:~ses, aos intetoesses mruis altoo •d"a. collecti1·ldade 

brazileira. (Muito bem.) 

!Sr. Pt·e.,icle~nte, a diosJ)()&ição reghmental não J)ermhbte que me a loogue m mito 

Jl<L explaonação C:e com<: >'too q·ue o ca..o podie.t'ia (le&porta.r; m ao> a v~r.cl ade é el'•ta, 

<JUe .os factos, agora m~o, a·nua w.na vez, confirn1am e corroboram: ou a t e

foi ma do ens·ino r~1H'eSC11ta, mais ou m enoo, a resultante, a média das O'J)i•niões 

qu.a vlgonam ao tempo cm1 que e é elaborada no seio doo competentes, d'é facto 

e dl! direito, e, então, poderá 1·:n.ga•r, ou a rellor.ma. ref·lecte a. orlentação de um 

homem ou m esm'O de uma conuite, por mais alto q.u-e seja este homem, po.r mais 

nobre q ue s~ja c.sta co rrente. e n tão, du J·ará apen as m quanto pedman e(:a no go_ 
vet<no .U<esse hem em, a r~-presen tação <l.essa corrente. 

Ora, Sr. Pr&llid'eonte, já é termpo de ver-se, emfim, se alforr.ie o oosiJno no 

Brazil do drumno que lhe resul t a destas mllltaçõt s bruscas e ·rapidas, consubstancia
tlus no facto de successões c001atan tes, frequentes, de toeformas. 

FO.ra. Jla t·a isto necessar io ou e lOS íili'O""e ~~ma legislação em condições de vir 
a. perclurar. 
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IComprehende-se, s~ .. Presld·ente, que o ·não .pos.samoo fazer por estes dias que 

vassam, uWmoo dle UIIDa l<eglSI!a.tura, d•erradeh·oo c·e um ma<~~dato . Mas, ~ por -esta& 

razõre lll'OS não será. J)Bllmitttido resl)lVJer fra·ncamente robre o as&UtlliPto, in.c!Jlm'O-me 

a acredi<t:.aiT que por estas mesmas J'azõ€1S, a:Lém daJS owt:ras a que de prunc;•pio alluld·i, 
não é justo habllltarnniOIS o E:ioecutiv<J a quoe o :f)aça. 

Fâra então prefeJ·i•VIel que, ao eruVIez de accen<tru-.wmos, como es·tâ no § 9o, qu 

a refornia podeu·á. entrar -k:l~·e logo em vigor, mas o Gov<erno aubmetterâ o acto 

q:Je ex:pe'd!lr, decreota~d<J_a, â apt'ec!ação (note-se be.m, não â awr·ova{;ão, mas lá, 

apt·eciaçãio) d'O Cl)ngl'esBO em maio de 1915, fôl'a pre!erlV'el que dl!Ssessemos qu-e 

lllO J·nioio da proXIima sessã'(), em maio de 191'5 , o Governo remett-erâ ao Oongxesso 

as •baS'eiS ]Ja!ra um projecbo (wpoiados), de que wemha, af·tnal, a resUJltar, deJI>OiS do . 

estudo n.o seio das Comml!Ssões competentes, d!epois, portal!lto, do voto da reiHe
sentação naci'()·nal, sob a fót'ma de uma lei constitucional, a '().rganlzação que se 

p.reteOlde, ,podendo, nã<J abstamte, d<eSd<e logo entrar em vigor as d<is<poolções dos 

§•§ ,2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 89, coms1g~na:nd.o P~'ovld!enol~s qu•e consJJdero justas, que 
·r®uto UJr.gem tes e uteis. 

Nestas cond!lções, S·r. Presidente, vota,r.Ja de bom gt'ado pelo artigo 1 o d(} 

subatitut>vo da hanrada Commi~são, ar·bigo em que se autoriza o Governo a p.ra-

1kar a reforma, e c0011tra os §§ 1° e 9°, que a esta mesma refo11ma se referem, 
IJ)'rellerinld'() sUJbsUtutl-'()s por UJffia d•l!Sposição em qu·e se d'lga !!Jpenas : o GO'vemo, 

no i·nicilo d·a proXilma legis·laturra, rerncctterâ ao Congres.so as bases da reforma. 
(Apoi<:zdos,) 

Vot!!Jrj'R, em·tretamto, a fa-vor dos pa·ragra;phos restant-es, d~de o segUJndo ao 

11:tavo; coono, ,porem, não m<e é liolt'() votar cl~·ta ma'll!edrra, aopooi.arei o substituN va 

da IQ'()mmissão de F'iJnal!lç:as, eilb a rooalva, !POrém, de oa 3• discussã'O, offerecer

•ihe uma Emtenda que se (J!eS•Hrue a sa~·M' aquiJ.lo qlhe considero grand·e lnCO<Il'V'en!•entc, 

0 de reiro0ild1rmos no axr'() doe, ainda uma vez, autor-iza:rmos o Poder Executivl), 

di?6pojando-nos d·e attrlbuições que privativamente nos competem, a fazer por 

decreto seu, sem o ootudo e o voto da repreoontaçã!o nacional, m!l''a uma lei de 

lensi'no. (Jl!uito bem; •muito betn) . 

O S r. Dionysio Cerqueira (pola orclem) (*) - Br. Presid'ente, pa.<Jma 

veradedr iramente v<er a celeuma que se levanta em torno deste assullllpto, do sub.

stJ.nu.ttvo da Cammissà'() de Finamças. 

s~. Presidente, dlesdoe a ref()rma Epi1acio qu•e o Comgres;'() Naoional hoUJVe por 

.bem introou;zir modificações no ensi•no nacio<'lal, dando autorização ao Poder E;,re_ 

cut!vo, com a condiçã'O d<J uléelrior t·etercn4-1allt d'O U:..egislatlvo. 

A reforma Riv·!l!dav>ia, in:iusta.mente im.pug.nada, e o dligo com boda a C()Mig'em, 

por grarrudie m·a:loria dos CI)Jle,aas p1-eoon.tes, não merece, absollhta:moente, ~tes ap()d'o& 

Entã'(), querem que permaneçamos no anti·go systema r<>tineiro das equ!parq.

ções? ·Não, de ceroo. 

( •) Este dlliscurs<> nãO foi re\..J.sbo pelo orador. 
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O Brazil, quanto ao ensino, te.m necessJJdade de acompliJllhar a Allemanha, a 

!Iogla terra, a França e à'€1Ulais nações civilizadas que estUJdam, doevidamente, eSta 
q uestão odle ens!·no. 

Foo ·pOor isso que o Sr. Rivaàavla Corrêa modificou esta Qlrdem de cousrus•, esta

belecenldo a Llei Organlca, que ê, incontestavelmente, U'ID• passo dado para a con

qul'.sta dos ideaes que an:lma·v•au:n o espírito de Berna.rdo de VasconceUos, o granrle 

edu.cakl'oo- naciooal. 

ISII'. Preslldente, a refor"ma ~em indiscutLvelanente p rod-uzid() bons fruoctoiSI: na 

Faculdooe de Meld'icina ella deooruvolv.eu extraordl!naniamente o estudo da anatomia, 

da hygiene, da patholog!a, da m!croblolo.gia, etc. 

!Houve senéX!s oa reforma, é certo, p<>rque não ha reform"" pcrfleitas; e, natu

~ralmente , o SUibstitutivo cra Comm!ssão, reco.nlh~ço, demonstra a boa lnteçnão, que 

te'VIe o •harurado ~Ja.to;r, de m()ld·!Jflc!llr, de melhora.r o que de a.noma•lo V'iU na Lei 

Organlica. do Ensino . 

Agora, () q•ue dlg'O ê que não ha moti·Vos pam ~·ta cleleuma que se tem erguido 

aqui; acho que n ão ficamos dim.inundos 'un nossas attribuições prec!puas, estabe-

1ecldaa pela Constltuiç:ão, quando d'amos autorizações com a clausula - ad t•efe_ 

1·endttm - do Oong.rea>o. 

Era o que tinha a d1zer. (~ftoito be11tj nmito bem.) 

O Sr. Pedro Moacyr -Sr. Presldoote, Yoto pelo requeúnento do Sr. Mau

l'içlo de Lacerda pelos crilteri()S{)S fundamentos que o motlvfil'am. 

A emenda envolvendo uma das mais importantes reformas, q ual a do ensino, 

d'eve ser estu•dada em separado, e niLo opôde ser atr-elruda á. cauda do orçannoento 

do l •nteriQr. 

UM SR. DEPUTADO - ~ mpre foi assim. 

O R. PEDRO MOACYR - Si SemPII'e foi aooian, com.o diz o nobre Deputado, eem

pre foi assim, !ncorrecla e i•n.constituciona·la:noente . 

Sou Jogico, S.r. P~·esldente, com a minha cooduda anterM nesta Casa, -rotamdo 

coo-tr.a. a inclusão desta reforma na caurla Qlrçamenta•r~a, ,porque tambem me ma.ni

festlei c~tra a vigente Lei Organica do Emsi.no, abtllda pOT v>:a de =torizacão de 

orçamento, que apenas consignava bases genericas para a reforma e a commettla 

ao criterio d!screci()nario do Poodoer Executivo cra Republica. 

Ta·! qual votei da prlmeira vez. voto desta. 

Demais, Sr. Pres.:ldoooúe, noto que a emenda (.peço perdão para esta obset'Vação 

ao nobll'e Relator), iprOcUII'a CQIDcillar o tnconciHavel. Em todos os seus ·ite11s, em 

todos os s<eus paragraphoo, cada phrose pootel'lor é uma contrrud·l.cção fla.grante, 

uma antinomln.ia como o QJUe se lhe antecede. 

A reforma do eonsi•no, tal como se comsubst.runcia na em~da, é a oonctllação, 

aliâ,s impossivel, e.tl·tre as d'll·as g;rallldes doutrinas d:a Jiobwdade Ido eruslno e do 
ensino o-fl:ioial. (Apoiados.) 

O 61·. Presidente da Repu.blilca, cuja palavra e autoridaJde já. foram invocadas 

em diSQUol'SOiS a,nteriore;;, declarou em aração e platdforma que era pela Jiberdllldle 

proNsslooal. 
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IIDntl'etan.to, cfrm gl'ande sur:p.t">eza minha, e isto ve,n, mosnrar a anarchia com 

que se pôde co·nduzi.r o debate na dccl ã'O deste magno a.ssumpt0 na CMl'da d:g 

orça·mEmbo, á. pagina 77, do im pre o da emendas ao orçannento do Int'el"ior se 

lêem as d~loarações feitas pelo actual ;'I.I!ln:istro da JusMça, ~o Go.voo-no do S•·. ,;en_ 
ceslâ-o B'r.a.z, qu.e e~>tâlo e'In peJ·J'eHa an ti.nolillnia com a pla.taffrrma pt'C.S·fdencial. 

!Na interview ccn.cedlilcl'a pelo Sr. Mi•nlstro da. JoUJSob!ça a um jfrrnaUsta, a qual 

foi i111corporada 'IlJO avulso pelo S•r. R.ela•tor, ha larga C)<.posiçã0 de motivo.s que 
fu-ndamentam a sua elli'enda. 

Esbá esodpto com todas as lcltrae: 

Diz o Sr. Caxlos M'ax.Jnn·HiM10: 

«Quanto á 1nstrucção, é pensamento do Governo reparar certos males que a 

pratica dellll-<Ynstrou pQidoerem pl liferar ã 'Ombra da .uJtlJma refot a do ensino. 

Esta acabou com a .concessão de d,.plo.n:d!S ; porém 111ão foram revogal:lae rus 

leis que exhgem reg•isbro de títulos aoad:eulicfrs no Mmisl!er.io da V•iação, para ser 

engenheiro do qurudro; na Directoria d~ Sawde Publlica., ruLim de exercer a rn:erlic!na 
no Di tricto F1ederaol ou ser aproveitado como med:co em cargos federa.ee; final

m<ente. na Secretar.Ja do S'Uopremo Tribuoa.J Federru para a:dlvogar perante aquelle 

pretwlo eminente, ou ser nomea•do membro da mag'stratura da Unifu<>. 
«Dahi a anarchia, 

«Todo mundo se julgou com o di11 i-to de fornecer diplomas ou certlncados para 

aquelles fLnos esqu'ecitlos pelo refonu.aldior energico. 

«Deseja o GO'VerJ1o opropõr ao Parlamento() qu~, emquanto não rorem r evogadas 

as leis refen!>das, caiba ao Execu th·o o d·lrei to de dlesignar as academnta.s cujos cel'ti
ficrud:os mereçam ser a>donHtlod10s a regist>ro. » 

ISr. Presidente, ninguem mais <lo oque ~u se su!lPrehen-deu com e;;tas <leclarações 

solemnes e formaes do Sr. Min istro da Justiça , que acaba dl! l;ahir do seio de 'Uma 
banca\:la, do Rio Gra•n(le do Sul, na qual UJm (los pfrntos capitaeos <l'e doubritla, i•nsN

tuida na Constituição do Estado e aesde o.s deibates dla- IOoostltui!nte Federal de 

18-91, é o da liberdaode p:roflooi=al. 

Como() pôde S. Ex., em de.:-accõrdo com os documentos e a palavra do Presi

del!1rt:e da ReopubL!ca, em d·esaccõrod.o com a representação do Esta.do nas duas Casas 

do 'C<;n g•resso Nacio()nal, em desaccõrdo com o pensaonento doun·l·narute na politica 

á qual obede-ce; como p(Jid·e S. Ex. escolh~r, preferir, eeleccionar entre dlllplomrus 

e certificados de academias livres ou officlaes, e abé me.>mo entre as proprias 

academda·s l!v;res? 

O<n,lde -e&tã, Sr. PreslodC'Ilte, a paJa'Vra d'O Governo? A palaJV•ra do Governo e~>tá 

com -o P·residente da Republica? IDstâ. o<m1 o honrado Ministro l'la .Tustiça? 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - A1Jé parece e. palawa do Govetmo vassado. 
0 SR. PEDRO MOACYR - E';obá 00TI1 O 'R>elator do() oQTça•uHlil'ÍO do ln.teriOT, 1Jilliado 

â. politica govemameJ1tal? SI h a anaorchla é esta que e\ll e~>tou succim.tamlll'lote tn'O€'

trandlo, por'q•ue nós nâlo sabcmO'S, vor estar agom. pen1<Lente de nos.saa decisões este 
inliJYOrtaJll-te assumpto, qual é o q>en.sann.eruto, qual é a orüerrutação ·d'O Govenn.o da 

Republlca.. l'Qr owtro la'ilo, SI!'. lPreed:d.ent'e, toma.n<lo em coojuncto os VIU'ios para

grn.phoos do artigo su•bsUtutivo, observo que, data veni{l do !Ilustre Relllltor, a 
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reDortna, s•i passasse nos mol·des sug•ger1dos por S. Ex., s e-r&a, um Vlerd.3.de:ro 
monstro .h()(lThCie:no. 

]ma.g•in·e.n, os uohres D'ep·wtadoo q-ue o § 1° do subs t itu tivo exordia a.s<>Lm : 

JRespe.itlUlldo o P'l1im<Oipio da libe~id'a·de prolliss-icmal, o Governo não lhe porli. 

outro limllte que não o ·das conldiç:õ<"'S de i(l.on-elildrude, podendo inst1tunr 0 exame 
d'e Estado. etc ... . 

Isto quer dizer, por outra.s palavrrus: o substitutivo da honre.da Ce>mm'ssãJo, 

propoobo á Camara, r•oopeita a ilh€'1\d'ade p•roflh;siona·l, isto é, consid.er•a que a ·i~ber

dadc p.rof•i·ssi'Onal é um PI'incipi,o coms·fJi.t Uici.o•nal oobre o quóld '!lão deve haven· rnals 

debatf:e, porq'\Je não se deba.te sobre a1'tigo ex·pi'cito da Consti-tuição. 

Logo oaldoerunrte, !}Qrlé:rn, conf.ere a'(} Es1ia1d0 a fa·culd1dae de timpõr aJ3 oondições 

de Wtcn'ei!clade para que<m quell·ra exerce r a magist>rat·ura, a engem'h-aria, a ad'V'Oeacl-a 

e O'U·flras QJrori.,.,õef.> chMnadas Lblwaes, ·Lsto é , i·nst-i'tu·e o .exame ·do Estaid·o. 

Mas a r-e.forma Ri•vrudavia, que pr.ovém de !Hegal autorização, da amti - regi

•mental ruutorização qe.J,e nós 3lCJUi concedemos, exi,ge e pratica exaotamen te o con

trario, OUJ pelo menos, procurou praticar, tanto quanto poss ivel, '(]entro d'<> ambiente 
ainda forta·lecido .por ou•tras idéas e criterio. 

IK o § 3°, d!iz o SUibstitutivo: 

,cc§ 3. 0 illmquanto .o Cang,resso Nac:l()nal não rtW'Ogar as leis que exigem diplo

mas aoo can1d•Ddatcs a v;arias fum.cções !>UibMcaiS, o Poder Executi·vo, ou·V'i:d<>· o Con

selho S•U'pcrior de Ensino, orgamiz-a~oá a Hsta. das Fa.cu1drudes de D•in•eioo, M<*Jücina 

ou Engenharia, cujos alUimnos poderão ser aproveitado.s depois de formados no 
set'VJço federal.» 

O SR EDUARDO SABOYA - E' o regimen 'dia offic'aJ!ü-zação do em 1no. (Apoia

dos.) 

~o Sn. PEDRO MoACYR - E' o regúmen C0011}leto, f.ra,nco, de....~aecarad~ da 

reoffici-allizaç:ão d.o ensi'llo. O Es•trudo, de .combi•nação com esse Conselho S•uipe~io.r 

do E .nsino e com os or.gãJcs •conservalclor'es no su'l>stitu<bcv•o, daqui t'Oll• deante :nãp 

nomeará - pois todo o mundo sabe q ue o penl:'lm·, nea;;e assump.to não a.pr()veitará 

sLnão os qu·e te'Dham a et1qUICta, a marca offici.al; aqouell~s que tenham 10s seus 

d·::plomaiS e certificadcxs de accõ1id•o doun· o reg,;men d-a fucequencia livre e da libe-r

dade ,profdissional qua.si absoluta em que v1i'vemoo, depo•ie da reforf!!a RivwdaviA, 

eiSfles serão excl·uilloo ... 

O SR. JOAQUIM OzoRJ{) ;- E' o vr~orrri<rulo d•O di?loma sobre o concurso. 

10 LS•R. PEDRO MOACYR - Aind'a mais: o paoragrapho ter cetro termina: «Pooerá, 

outrosim, ~oxcluir da referida Nsta a.quellas academias que, após a iof()rmação do 

mesmiQ ConselbJo, veri:riQ'U•e não terem adquinido a a>Ilterior tdoned.'dade». I•dJQIIlei

dald.e que, s ·c;g•u.mdo •O ,pa·rrugu•rupho anterior d'O substitutivo, só é verMi•cwda e admit.. 

üda pelo orgão official ; de modo .que po·r ~:ma. Nltrozagem muito ha.bil e a!Ji.:l.s 

muito intellhgente e ·Capciosa em •rod·os os ;para.graphos do substitutivo, o qu e 

res·';Ll1:a é que, sem off.ender, sem metindra r o a ·u-tor da reforma chamada Lei Orga

nica do En.sino, o ST. Rivadavia •Conêa •e os orgãos do extincto Governo se vol·~<L 

francamente ao reg!men elo ensin o officlal. 
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Sr. Presidtnte, eu se-i que o noore Pvelator, que é um dos eEI!}irltos ma<is com

pletos <la CaEa, :t::elo eu preparo, pelo '*u talento e pela sua cu-ltura, um dOS 
eo;pirltos que têm revelado verda·deiro criterio na elaoora~ão dOS seus trwoa}hw 

. (apoiados), que são peças nota v eis, des~aria romper desaJbaladamoo te contra o 

rc-gimen da liberdade pr<>fission~l. 

E' o que resulta, o que emerge, o que resulta de ca<la uma de sua.;; p•hrases 

e (los :::<u.s ccm<>Jtcs, é o qu.e resalta ele urra leirura imtellàgen-te das entrell!nhas 

• à10 seu IP<l recer . 

Ma", eu de-se-jaria então que o nobre DeputaJdo, com a coragem cívica e pessoal 

Que W.oto o caractenlza ... 

0 SR. FELIX PACHECO - Ag.ra~leciclo. 

O SR. PEnao ~·IoACYR - ... p.rrlnci<palmente h·atan:clo-se de ase•u·mpto Je tanta 

relevancia, dis.;e~se fra•ncaman.te: a reforma TI!ra<la.,ia não pn'6ta, a Lei OrgUJnica 

do ED5ino deve ser revognda, dever€'I010s voltar a10 r egimen do ensin o offiicial, e 

S. Ex., neste caso, ou a;penas extel'l1a·rla o seu pen<;a:nen·to iruJj,·iJdual c dev>eria 

deLxar livre !l. Camara dos Deputados a \'>OtaÇã.o do assumpto, ou deveria dizer 
francamente ao Congre-sso que o Relator represtnta o pensamento oHidial, que 

es te é o ,pensamento d'o Pre.siklente <~a Repuolica, e, mais do que tudo, •n a e.specie, 

o .peno>amento do hon.raclo &1·. Mi01t!stro da J ·ustiça. ::\'esote caso, a Camara ou votaria 

de accõrdo com opLrul es e doutrinas, collocan'do-se em terreno superior, ou de 

accôvdo com o Go,'e!'no, d!"ixa•n<lo-.se le,.~ar pela corrente governam e-ntal, e, paTa 

não .pertuQ•oar a ha•rm•i'Ilia rel•na·nte, votar:a a refO'l'ma do e111Si no dentro dos molàe.. 
officiaes, mais ou menos iooirecta ou claramente suggerjdos pelo substitutivo do 

nO"ore De-pu.ta<l o. 

Sr. P.rcsi:doe•nte, em questões como e<;ta, devenHM ·c-r logico.s, coherentee, e des

assomb J·a;dos. (Apoiados.) JDrrado ou certo, ca.Ja um deve manter o se-u cri te rio. 

(Apo;d<:~os.) Em uma questão como esta, que nvolve todos oo fundamemtos do 
nosso futuro moral, d'o n osso futuro civico c do nosso futuro !nteliectual (mui.to 

bem) ; em uma q"Jestão que entend'e com os ofun(lamentos psychicos di!. no.;sa proprla 

nacionalidade, que entende com o nosso pot·vir tomado nos seus mais delicados 
e .Jm]OOrtantes aspectos, é preciso que cacla um assuma a plena responsaollldade 
do seu ,·oro. (.d.JJoindos,· ,lJni/o bem.) 

Não vae ni~;•o a mínima irrevd' l1 Cia !l. Cama.ra ou a qualque;. d'O.; seus membros. 

Xão; o que eu quero preci<'ar ê que a emenda só pôde ser accelta pela Camara 

dos Dea>uta<locs (e i:>to no caso de pa•ss~r o principio nefu;;to das autor.i zaçi5€s ur~.t

mootarias), si ella se .filiar clara e fra,ncamente a u•m dos dous critreioo: ou mod'

fica apenas em cletallles a Lei Organica do E:.n.si•no, ela.ooradLt pelo Governo pas

sado, ou sae r<."sol utamente fóra elas frO'Dtei.ras traç,11das 0 or es;;a J·cfo1·ma, e aCOoll

llelha ao op.aiz que \'olbe ao oo-ino orl'J.cial. 

Tudo maú é tdansacc:ão artiFicial e artificiosa, procluzid'a pelas conven!encias 

<lo mo~n•t<>, e não pelas col'h'\"enlicndns superiores do ensino. 

'J:Iutd'() mais, Sr. PresM nte, deve sN' r !egado para um segundo plano. E todas 

e<osa.s co.nsilderações feitas 1:geiram ente ... 

VOZES - E bJ·illontemenle. 
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o SR • .PEDRO N.i!OACYR - • .'.devem levar â. Calmara. dos Deputados a convicção 

.serena, pr.odurzllda, aliás por uma logica elementar, de que o sub.stitu·tivo· apre;;en

tado pela oonn·ada. Commissão de Finanças e tão panticularmente espo-sado pelo 

nobre R elator do orçamento do Interior, deve constituir materia em separado, para 

que o CO'Ilgrosso Naciona-l, no uE·o d•a.s atúribuições que o ai't. 34 da. Oonsbtulção 
lhe ;),UJto.rga, ra~a a reforma oào ens:no por si e6 e autonomamen-te, â. somb~a dos 

principias e das doutrinas que forC'IIl adopta.dos pela sua respecbiova ma;ioria,' sem, 
exigE.ncias ou sem suggestÕ! s de quem quer que seja. (MuUo bem...,· mu·!to bem.) 

Ne.."taa condições, Sr. Plresid-e'nte, vO'to em fa'Voc do requerimento feito ~lo 
iJ.lustre De<pu taoào SQ'. !Mawriclo .de Lacerda, que é um requerl'lllenúo Ide bom ~renso, 

que é um requer:ml!nto regiltll€'Ittal, que é um requerimento legal, UJID. requenimento 

C()(lS1Jitucional, é u-ma sqllilcitação respeltoro, mas oà1gona e firme ao criterio doa 
Srs. Deputados d'o Congresso Nacional, para que SS. EEx. se colloquem acima de 

todas aa convenie.ncia.s e d·e •todas as tra·n;o:acções, na elaboraç:ií!o organlca, auto

noma e OI!J'portuna da lei ~lo ensino, que é UlUla da·~ maiores necessidades da 'Repu
blica OJOo a.ctua I mttmento. (Muito bem; ?nt<·ito bem.) 

O Sr. Ferreira Braga vota ·pela autttrização, em prinmeiro lugar, porque 
ella exige que a reforma que o Governo ofi-zer seja submettLda â. a.pprovação do 

Pd.d'er Leg~·lat'iYo . 

O <na-do•r não está de accôrdo COI!ll O·s bases offerecitd'as pela Comm<isaão, mas 
;>spera. que esta apresenta% em 3• discus.são melhores fund amenboo para uma 

Tcorg>a'llJização que con~;·iga sa.lyar o ensi•no da anarchia e da de,'llloraJ.ização em 

que a reforma RLYaodaov:tt o mer.gulhou . 

Nota tam•bem em favor dessa autorização, porque ella permittirâ. ao 1llusbre 

-r. Plresid'C'll:te da Republica revogar um a.cto tumultue..rio, inconstitucioLÚl, ema 

.n.ado do Governo anterior e ao qual o Sr. Rivadavia Corrêa dea o nome de Lei 

O rgan-ica do Ensi•no . 

. Mostra que, d baixo d·e todos os aapectos, o regimen fi.IJnesto i·n-auguraJdo por 
'Sa hoje fam:o~a lei ;iolou a C<:no;t',tuição, attentou con•tra os mais sttli:i!Jw; orin

cipios peda.gogicos e in:f1~mgiu os preceitos da moral, que os reg.iunens anteriores 

tin·ham sempre resgualid·a!do. 

Exümhia o·s processos a.rbd'bra.rios e até, na $Ua op!n<ião, frai.IJdlu.eLntos, mooiante 

()<j I(]'Uaes foram exp('ldidas cln.co ou se:s edições profund~mente di.fferentes da cha

mada Vei Organ.i=, rnosbrando â. Camara que uma das oo1çõe.s des<"e a.cto do 

Governo passado foi obUdt1, contando dUas pa,gi•nas dos exemplares impressos e 

sUJbs ti'tuindo-aa por outras onde foram feitas as alte<rações d<!Sejadas . 

De;pois cl<e a'l';oaJysa.r .as consequenL•ias da chamad-a Lei Organicll., uo tocante 

.aos exames ao provdmento d<>s cargos do ma.g-Lstei·io, qualifica de lanmoral a crea

ção das taxas de f•requencia que, paf:as pelos alumnoo, são c.•Lstr·ubwi'Clas a-os lentes 

que .os devem examinar. 

~econliece a necessida•de :mperiosa e UT·gente de liberta•r o ensino da nefasta 

inf1u<encia dessa lei ridicula; .sente que é ,preciJso pôr um fJill ao espectaculo cal"na

Yale.sco que apresenta a ins·trucção secundaria e superior, desde a época em que 
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~oi d~reta1àa. a t~rri vcl ••-efoo'rua. A. or·gja do ensino, criz o orador, não- :póde con

tinuar. 

E' .precizo tratar com o maior :nteresse o grand"e e delicado probl.ema dl,l 

cd·ucaçã~ intellectual dos jovens qu•e, dcscilpulos .ho.j·e, se.rão amanhã' o,s guias dos 

dest·in~ da civilização bm:oilei~a . 

:0..1n•do o seu voto â. em enda (la. Colmmi~são, eo;tâ. convencido o orador de qu~ o 

Sr, Presidente da Republicn procura rã. resolver esse prOibi ema com a elevação c o 

cuJi>daJd·o que reclama assu11111)to tão .deldcado, tão complexo e que tantas preoccupa

.ções C.C'l>usa a todo.s aquelles qu·e exercem oa poderes publicos onde quer r1ue tenha 

'[)enet•·at!o a Lu.z benef.ica Ida. ci\ilizaçàn. 

Em o que tinha a 'd'izer. (Jiftl•ilo bam; m1lito bem.) 

O Sr. Bueno de Andrada - S•r. Presüclente, fui coagicl'o a toma.r a •palavm. 

paPa que a Cama~·a não acred i te que eu e~·tou de accôrdo com oo conce:tcs aqui 

e)qpend'idos pelo meu collcga de bancada. 

O ISR. FERREIRA BRAGA- Nã-o fallci em nome da bancada. 

0 SR. J3UENO DE ANDRADA - Nem eu estou f aliando em nome da bancada. 

S Ex. faNou em erroo did".acticos. 

,Sr. Pre.•·i·dCJlte, a q·eforma RlvaJdavia. conAigna clous princ'rp:os francamente 

il'eJ)U·blic.anos: o da libendaid>e do e'll&jno e o da a·utonOIIIlia <Ja,s congregações. 

Com relação â. libendade clú cn~&ino deixo <Je parte, e devo c1lzer, quanto á 

a,UJtonOQnia -das congtregações, q·ue, si existem na reforma erros didacticos, s:i a orga

·ni,mç.ão dOIS programma.<; cQillstitue uma mon.struo ida'd~. •a cul'J)a ·não é do .li>I:inistro, 

e, si cuLpa elle tem, é a de t!eT conlfiado no cri ter! o das congrelgaçõe.• .. 

10 ISR. FERREIRA !BRAGA Protesto ao rue.nos em name de uma congregação. 

(H a va.?'i.os atJartes,) 

O \SR. BUENO DE AND>RADA - O que é fóra de d•uvi<J.a é que a. refomna deu 

au·tonom;ia âs cong;reg.ações para or~n~zar~m o ens-l·no, e .crea.u ao lado Ido prin

cj(l)io da liberd•acle do oosino os livre-docentes, i.sto é, o alumno :podendo beber a 

aprendli-zagem como entender. p.r.ocull'an'<io os 1H'ofessores que enteTIJder. A refo.rma 

estabeleceu, portanto, a ooncw:.r€1ncia no ensin·o. 

JDilS a.l~i; ile Oll'de oo ruâlos lentes, os lentes que eram •Plü.vilegirudos para dar 

ou não dar aulas, para en~i·nar ou nãJo ei1sin•a•r, >tinham garantida a sua freguezia ••. 

( A1Jartes. ) 

IQ,Uie se V'iu? Em mui.t!l'S cadekas, ma Escola ele Med·icina, 'POr exem'J)Io, a fre-

.quencia pa1ga ser muito mais ,nn.unerosa do que a de matricula. 

E' que o a·lumno Yll!e beber o en&hno onde lhe convém. 

0 qu.e aJ1a.rchisoUJ, d•e faol!o, essa ~·eforma lfOl'alll ... 

.0 SR, RAPHAEL Pl NHEIRO - •(ÀS bonzos .. , 

O ISR. :BUENO DE ANDRADA - .. . foraun oo ·b'onzos do offlcio, como muito bem 

d1z o. nobre >Deputado, que fô.zeram objecções â. boa =rcha Ido ensino. Não todoo: 

sou o prime:ir.o a ~·ender homena.gem lâs •grandes ca!Pacida.des. 

Não estou dózendo que 'POr ser professor official se tenha a caracterJstica da, 

dncapacLdade; mas o resto é que a livre CCA.1currencia foi , empre o principio basico 
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-do pro;;rooso. Is.so nlnguem pócU conte tar . (0 S•·. Raphael Pinheiro e outros Depu

tad.os dão apm·tes simnltaneamente.) 

Não quero entrar na analyse do modo da execuç:ao -da reforma do Sr. Rivadavla 

Co.rrêa; não tenho tempo pat'a e'"RS divagaçõt's; o que asslgnalo é que ella con

.sagr.ou os dous grandes principin; da libert~ade do cnsl·no e da autonomia das 
congregações. 

J\ão <levemos voltrur ao systema Co'mbrão,. â q1<itando, que havia, dos exames 

de pr()paratorios, a 'Um tanto •por cabeça, das bolsas de appro\'ações d'C ensino 
eqwipamdo, p()rqwe isso seria voltarmos a.tta7. do que se aK'Hantou com a ref<>rnut 

<lo •S r. R1vad-wvia . 

Estou certo de que a reforma Rivadav:a não ''eiu ele ,·ez re~oJ,·cr a questão 

do ensino. 

UM Sa. DEPU~' ADO - Elle m-esmo o disse. 
O SR. BUENO DE ANDRAL' A - ~Ia~:~, que f<> rneceu ao [lrofessorado competente, 

<ás congregações, Ms lentes o meio de m elhorar o ensino, é incontestavei, e si não 

está. melhor é porque as con~·egações não se qu.izeram utili7.ar li'a ftlculdrele que 

lhes .foi conferida. Assim, •S r . . President• , apenas para qu·e não fique o meu voto 
sllenotoso, como uma acquie.;cencia ans conce>tos, na minha op!n.ião, tota•lmente 

errados e injustos, do ancu cligno cu11igo c col!ega vor S. PaUJlo, .Sr. Fe"r·eira ll:lt•ag-u, 

venho clar e.~ta e~Piicação declara•ndo que voto pelo requerimento do DeJ)Utado 

!Sr. Ma U•rlcio de Lacenda, porque sou fw,·ora \'C I â libel.'da•de de ens ino e á. auto

nomia das congregações. (Muito bem: muito bt:>IIL) 

O Sr. Dias de Barr os (1Jela Ol"(tcm) (*) - Agradeço a V. Ex. o conce
der-mE" a palavra, quando jâ. binha des!stido della; e agradeço ainda as explica~ões 

que me deu. 

O asscrnpto ele que se trata é druquelles que me obrigam a ter opiniãJo a 

respeito. 

Ei<tnmos a(Jui, quaes syba•rita<'. a nos magoar com uma petala de rosa. A>pella
se para a Allemanh,,, para a ·F•·ança, di%-SC mal àa liberdade profiss,jonal, diz-se 

bem dclla, cliz-se m a•! da J.iberclacle de ensino, e acaba-se, ·lisonjl'ando-a, achando que 
é o que ha de melhor. 

Vê-se bem que a autori7ação cl'acla erm cauda orçamentaria ao Governo, para 

reformar o ensino, é uana medilcla õ-e alto alcance e 'J)ruidencia ... quero '<l•izer, em 

uma communhão de homtns. onde todos são cultos e ~nteressadoo em dado pro

·bl• ma, todo mundo trata admiravelmente àelle, tOdo mundo ·tem opinião assentada 
-e, o que é mais curioso e orig.inal, no fim de contas, ninguem se entende. (Risos.) 

Ore, o facto d-e Lnclulr a Commissão de Finançrus, no seu parecer, a .reforma 

do ensino, obriga, da minha part(', a algumas considerações para. dizer a V. Ex. 

deE<le ;lâ, que não estúve prl'sente na C<>mmiSãão, no momento em que se manl

f'estara o J.Uus-tre Relator, ode oujo elogJo ao seu trabalho já. nào ha mais , o que 
dizer, pela capacidade e competcneia que 1prova todos os dias entre nós; mas 

( •) Este c11)scurso não fo.i rev'i.sto pelo omdor. 
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o modo ;pelo qual E. Ex. collooa um dos pontos do problema, e que se refere 

ex actamente ao exerelcio da medicin a , solicita a min.ha attenç:ão para o caso. 

A reforma prus.sada não póde permanecer em todas as suas tinhas. 
Sou duplamen tP. ánsuspeito )J(lra falla r do aooumpto, na qua•lidade de membro 

de uma maioria que opoia o GoV'erno e, a de peito disto, teve ensejo de contrariar 

nos pontos caopltaes ess·a reforma com a inàepen.dencla que a Cama.ra lhe reconhe

ceu, quando disse que a ju11cção do problema da liberdade do ensino com o oa 
liberdade profissional, era como i!l,' nós vissemos anoar um côxo sobre os hQmbros 

<le U!Dl céogo. 

Evidet'ltEmente, a Hberdrude àe enSino é uma conquista rudmiravel. da qual 

não podemo.s n em d'evemos talv-ez abrir mão. ~-\. liberdade profi sional é um pro

blema completamente .:mtlnom<ico, nenhuma relação tem com este; s~ll'ia o caso de 

saber si a propost-a da Comm:saão de Finanças pod eria corrigir de bc•lo Eén todo, 

como ao seu Relator parece, este ;ponto capital da reforma . .-\. nomea~flo de d ire

ctores ode faculdades por parte do C\Unistro do Interior a fflgura-se uma m edi da 

ode tOldo o ponto accei.toaYel. E' 111istér que quando -se falia nos J)r(}greseoa dos 

pa~es europeus ou ou.t.ro , pois qu.e nós. 1>0r indole e costu:~: , não temos relação 
com jsto. (Apoiados.) Tenho a im;pre•-.são de vêr um certo personagem ou um con

vioado de pic.nic aprcs ntar-se de cartola . 

•Nói não estamos prCfParadcs ele modo o enhum ]JUra o q.ue respeita ã l·iberd'ade 
de ensino, como foi <letalhalda na reforma passada, Eu não que.-o dizer que todos 

os escnt~daloe que Y·ieram ã. tona. consequencias da refor:na 'Riw.dilv!a, fossem 

emanação directa della; mas, ori•gem Q)ura ou não, o facto é es te: j>áma!s o ensino 

su.perlúr d-a Repul:>l•ica, dl'Sde que tutho conhecimento do que se passa nell~ , chegou 
á.; rada.s de uma dissol uçà!o tão com;pleta. 

O SR. J os;J;: BoNIFACIO - E' 11m lente da Faculdaàe 11 P. :\Ied:'cina quero falia.. 

0 ISR, XETTO CAMPELLO- P1auà4te ciVes/ 

O SR. DIAS DE BARROS - Sou jnsuspeito para fallar. porquoe sou lente d e 

uma ftlcu lcl ade, e me honro de o s er. O f·acto m esmo da eleição do dlrector não 

<leu os resultados que e deviam esperar: as ca.ba las e compet!ções deMgunaes, a 
preponderancia de individ'uoo que não podiam valer pela capaci dade profissional, 

nem pela sua ictelligencia, mas que valem pela blague. pelo grupo que açulam 

para lhoo concooer os votoo, determinam que esse reg::men ten,hoa dado prwas de 
sua fa•llencia entre nós. 

O Sn. AUGUSTO no A:\IARAL - E' valiosa es:;a con.sideração de V. Ex. 

O SR. DTAS DE BARROS - Qua'llto ao Conselho S·u;per!or de Ensino, instdtu ição 

adllll·ira:vel, &i obedecesse ã. nossa !·rndole e caracter, não deu o resul t~do que era de 
esperar nem darã tão cedo. O chefe ela corpora~ão de desi!' n ação do ~Ilnistro nã:o 

voderã. eX' rcer a acção renovad ora que lhe cabe. A quem m anda as taculdades 
;para o C~S<:lho Superior do Ensino? Aos maia capaz2s? Aos mruis d•ig.nos? Aos 

mús m11stMdos? Ao" mais competentes? Raramente. Lã. vão aquoeHes que por 
manobra~ esconsas, por processos .;Inuosos de corred'or, con~;eguem alliciar a VQtação 

di)S fracrs, dos cova.rdes, e vão portanto m enos di·gnamente representar a cor.po

l'ação <la qual t:azem oorte. E~se é o ponto caJ>ital em que se afere a reforma 
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pelo aspecto moral: a volta ao regimen da direcção das escolas entregues a d•ele

.;-ados demi.ssiJveis a.d natwm, pelo Go•vern.o, fiscalizados pelo proopr.Lo Con.g·resso, 

porque qualquer de nós póde ser o fiscal da sua inepcia, é, de alguma sorte uan 

retorn·o â boa norma. Si eu quizesse usar aqui de um ar·gumento machiavel!co, 

diria que o melhor meio de SI,• provar que a refot'ma não ,dâ resulta.do alg~m era 

execu t'fll-a. 
Isto mostra que a reforma Rivadav'a não poude sub&istir: no que .respeitn 

á, l·i·berdade profi.li.sional, falhou por compoleto, qu-anto á, libePda.de d{) enei•no, nã•• 

fo i a.pplicada. Ne.-;·tas condições, tenho d•e votar com o Relator üa •Commissião d-e 

F\inanças. 

O Sr. Felix Pacheco - ((!Sr. PTe.si.dente: A ·Camara com]Jrehe'llde o cQo!ls
trangimento com que entro neste debate. O parecer qw_. elaborei, consu-bstanci:;mdo 

as idéas primclpaes do Governo wbre os retoque.s necessa,rJos â chamaüa Lei Orga

nica do Ensino. esbá o.:hP.'o das excu·sas que o nelator aJnesen•ta aos seus collegas 

para ju&tificar a SUd •palpavel insuf:ficiencia na ma teria. Devo entretanto confe&-ar 

que fLz um grande e<;forço SOibre •m.i.In mesmo para achar, com rubdicação •parcia I 

de idéas antigas, a linha média com a qual pudes.se marcar um t erren•o relatLva

mente neutro, em que as opiniões dispares se enco•ntra.ss.etn e todoo se d·e&Sem as 

mãos, mo louvaYel t>ropootto ocle um.a conciliação de idtêa em bem do ensino. 

!Nenhum homem J}Ub!ico, com funcções de r espOl1 abillclade, te:n o dbrei·to de 

sobrepor-se á op::nião elo malioT numero . .no resolv~r os assun1~ptos flUe interessa111 

o .todo da collectl v idade. Todos nós temos pri·ncir>ios a·rra1ga.d<>s e convicções firmes; 

un·as, quando legislamos, é mistér que os nosso.;; disp·ositivos resultem um trans. 

urrupto geral das do•t.:otrinas mal:s acceitL3.·S. Foi nesse terreno de transigencia que 

me co.l!oqueti c dis to .não me arrependo. A propr.:a vehem·encia deste deb!lite está 

a dar-me razão .. NãoQ renego a.s d-efe.sas antigas que aqui f·l% du·ren.te tres annos, 

nem I>reciso abjural-as .para a.cceHar os reparos unanimes que se foTmuolttnn· sobre 

pontos SJ cundarios da Lei Organ1ca. O ~verno não deseja reofficializar o ensino, 

mas não quer tambrm que se ooncelle de ·todo a acção ftscal do Estado; a acção 

fiscal não digo bem - a acção prOij)U•lSD<ra que lhe cabe em tão relevante maoteria. 

A asslstencia qu1e o Estado c<>nt:núa a :prestar á. instrucção SUIJ)erdor e secu.nd.aria 

'PeJ.a concess·ã,o de subV'enções em dinheiro aos velhos institutos que fundou, não 

implica no albanébono de outro dever moral de desenvolvei-ta, moralizai-a, vigial-n, 

para que não se abasta.,,de, nem degenere ,;um.a prol•ilferação merca·n•til em quoe or; 

titul.os se obtenham a preço vil, com dam•~o serio pa.ra os co&tumes e vexame 

positivo IJJM'a a sociedade. 

Todas as mediidas '(}r()lj)o&l:as no substitut:,,o ao art. 2• do projeClto vislll'.n 

esse fim e representam 'Pl'D'Vldencia·s efficaz.es contra abusos evidentes. 

S ei bem que muitos não o Entendem a.ssim. Já ante-hontem o illustre publi

ci.;;ta e medico, cujo nome decliono c<>m o apreço que sempre m e mereceu, o Sr. Mau

ricio de ,::vJ:edei:ros, me !ncre~ava de esta r «Seduzido pelas serlnga,das rot:·neiras dos 

, g·randes am>gos da vel•haria represe.nta.da J>elo ensino ofCici.al com todo o seu s e-

quito: aviso.s de mini>;tros, directores nomeados pelo Goven1o e professores empre-



- 46 -

.ga.dos pwi>licoo, com QtPOs~ntadoria, aclc1icionacs e mais causas ju·t:·ílc.ativas de 

um-a pomposa sinccuran. 

Entretan•to, a ' 'ard'llde &ingela e simple,; é que á Commi.,;,;ão de FinanÇüs, 

manja•ndo re,·er ·a distribuição das taxas, não as aJVocou de novo para a Receita. 

Tampouco supprlmiu a autonomia dida<!tica, disciplinar e administrati'va das Con

gt-egações. Essa. trilplicc autonomia, base do reer,guimEoto do ell&Íno pelas proprias 

con_g ,·eg•açõcs respon~a \'l'is por elle, r epresen<ta a oonqui ta essencial da reforma 

de 5 de a·bri.l e nc:lln não c< e bulio, não S'e pod ndo COllJSiderrur a ci.rcumstanc:a da 

o<Jtneação d<n; di1·ectores pelo Governo como qt:>ebra da emancipação salutar insti

tui.àa s vb1-e tão solida bt~se. 

O art iculista computou em 200 contos annuaes as taxas que o Thesou·ro deixou 

de receber. Rectifiqu~os o seu calculo: no ultimo anno em que tal rubrica fi.gurou 

na Lei da Receita, que fOi! o de l'!HO, as pt•ev.:sõcs estão orç;ttdas neste part!cula·r 

em 4!1<5 cmtcs. P-ct·de.mos es&e quantitativ•o e concomitantemente augmEntamos os 

subsi.diú · ao antigos intitutos ofricioaes. Pergu.nto se essa ren>da não deve ser 

objecto de nosso;; cuidaods, na época epertada qwe a•tra'Vesamos. ~ote-se que. 

quando dizemos is~o, nlão significa q ue .pretendamos desinteroosar o professor do 

ensino, tirando •lhe ~·an!Jage.ns e proventos em cujo gozo " acha. e que dev•em Aer 

manhldos e consci•Yado .. <i se quer uJU magisterlo d•igno d~e nome. 

,ProvenJdo soll>re a fiscalisação d'Csses dinheiros, não cerceamos, antes a segtL 

ramos a legitlmidad·e dos di.<JY ndios com o ensino. ·Mas · queremos tudo rcgUilado 

e certo, .sem mat•gem para abusos como 06 que teem sido verifl<!ados e proV'!ld~a. 

'Por outro lado, restaurando sobre moldes a fiscalizaçoo dos Institutos livres, 

te remos ncA pr~muni .lo contra o alast1·amento da incompetenda ddp!omada a tanto 

por oob~ça 

!E' uma Yelba questão. essa da Li·berda.de proliissional. Velha e sempre nova. 

controversa e insoluvel. rr:espeitando muito e muito as opiniões contrarias, e.<tou 

que a Ccnstitulção não quiz ootabelecer a cast-a dos letradOIS presumLidos, que 

s e ria um limit•• " 'l'ioso á .~rnnde lei in ophi mo.,· el da Jiberda<le esph·itual. :Mas os 

provnios sut>tpe.i<tos, ·como eu me confes.sei no •11eu parecer e o sou, nã.o pod.cm des

ligar aquella liberdade profi$1onal das -exigencias da idoneidade e da responsa

bilida.<Ic, ou a nossa terra erja então o paraíso dos charlatães, sem imput!llbii:Ldade 

e sem preparo. Dentro dessa limitação curial, cah, o alto principio em toda a 

Yastidã.o do seu conceito. Sejamos logiccs e razoave!s, de<;prezando os racNcalbsanos 

extnmo..~ de um lado e ele outro ficando no meio termo justo, QUI • concilie ~s 

vontade<> oppostas e reuna as OJ)iniõe diverg~entes. 

Duas pa}avra<'> ainda sobre o exa me de Esta.ão que o subst!ttut!"o i•nst!tue. 

Elle resoiYe perfeitamente a questão da liberdade profissional. Se ha quem qu· ira 

tomaJl-o ~ob outro aspecto ou como recurso ophistico para disfar~:ar a continua

-ção da lic n ~:a, redond.am«ntc se engana. Podemos aliás torner ma;is cla.ro o di<IPO

sitlvo esta:bel-ecenào na 3• di~cuwão que esse exame só poderá ser presta.do l])erante 

as congregaçõe.s dos estabelecimentos que o Estado reconhece, fiscaliza e subsldlia.. 

Ra!'is fmos terão cora•gcan él'e affrontar essa prov•a. fel ta lfl!ll taes C()(1d!c;:ões de 
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l'[,gor e .seriedade. O :princÍJpio constitucional em todo o ca.so fioorá de pé na su~ 

boa. 1ntell>ig·et1cia. 

Duns pa.Javras ainda sobre o .nivelamento oa homreopathia e allo~>a.thi.a em face 

do Estado. Ambas são doutrinas medicas serias e ahi n•ão é a que-stão da 11ber

chllde pro•Nsisonal q·ue e-suá em jogo, mas a outra, m•aõs· grave e mais imi]X)rta'l1rte, 

da •Hb·eràrud e eSJ>irit\UlJ, base da democraoia e seu un'co f urn.dament() m~rrul legi

tim() . Alelga-se qu•e .o Es.ta.d() considera por lgu•al a l:llS e outros, tendo até no 
B.xerctto e :na :Mar-inha enferma·rias espec!a,oo para os que prer: rem cura.r""le pei() 

mcth()do d·e Hahnnema·niann. Mas respond~rei qwe não se Teconhec: m os rtitu!oa 

da F'acuMade Hahnna;rr.anlia.nana, que este pro1prio Congresso já suobvenclon.ou e é 

d·Lr1gida por um m es tre da esta•tura de Lic'n•io CaJrdoso, ela me;;ma estiovpe de Joa 

quim :i\>Lurtinho e ::-<em•a•l de Gouveia, nomes que são, como o de )1tguot'l Çouto, 
Azevedo Sodré e tanotos outros, o a]Jl!IJnagio de no.ssa cultura mediCla. 

Accrescentarei que os p·rop.rios homreopathas reclamann· para as pharmacia.s 
de sua especialidade uma fisca'i•ização official q'Ue sati.sfaça e responda com segu_ 

·rança ás porescr>l·pções d'e sua cUnica. 

!Mas oão quero finalizar s em d:izer que, •Pedindo á Ca.mara com<> peÇo a 

approvação do substitutivo .Ca Commlssão d·e F ·inalllças em har.nonda a•bsoluta cont 
as i&éas do actua Ministro do Interior, Dr. Carlos iMa.."<imiliano, expendinas rta 

entreV'lsta que cc>ncedew ao Cot'reio da Ma?thã e que estlí transcrLpta no IJ)«trocer 

i.ntegralmerute, comse1wo todav.ia a minha profunda d·ispljcenda em rela\:ão ao 

en.sl·no omperior nes•te pobre Brazdl, que ain<Joa. pa,da fez 'Para. ensl·nar o :po'VO a lê!,". 

E releve-me a Camara que €U insira no fina l d<:!Ste discurso o artigo de ·f.undo 

da Platéa dl.> S. Paulo, de hontem, ·abund'aodo nas mesmas i.doéa.s que expE.11di sobre 
a preeminencia qu€ devera me.recer-nos a diffusão da instrricção pr·ima,rja. Ei~> 

o artigo: 

«0 Re1ator do Orçamen•to do Inter·iÜ'J', Sr. F elix Pacheco, como se v!u da com-
' pleta eX~JIOeiçã'o, pubMoruda hontem ·por esta folha, mostrou a necessidade ãe mads 

u•m-a .veforma do ensino. Vem-se reformando o ensoino desde ()S primorillos da R epu
bllca. O plano gizado e tentado por Benjamin Constamt não foi alê>m dwma ten

tativa bem lntencionaJda. O plano po<Ha ser bom, <lra mesmo admissivel que o 

fos.se, ma.s tinha dous defeitos que o lncompaHbdlizavam· C()ITI a. pratica: escravi

zava-se a preconce<iotos e e'-'>~·geoclas positivistas e era adiantado em demasia para 
as pooses da n<>ssa ()rieotaçã.o ped·ag()gica. InfeliZIIDen'b~ a Monarcria nã.o ~uidara 

muito d'a instrucção ])()pular, em·bora o monarcha nutrisse desejos sinceros di:! 
governar .uma nação õe letrados. 

·A poJ.lrtlica não abtendf. a aos des-ejos do Im•perador. Em regra, os estaJdistas, OE 

.homens q'Ue tin1ham a reo;ponsabHidaJde verdadeira dos destinos do povo eram 

chefes de partidos e ti'!1iham uma falsa comvre.hensão da educaçã:o popula.r. Parecia

lhi.'B que o .povo, desde q•Ue soubesse ler, escr€voer e contar, ter.ia uma .ref·leJtão mais 
loglca, wn radoclnio mencs aOOinhaldo, e quem reflecte e raclooinoa. poensa e acaricia 

ideaJe<!. A ,guena R<> 3/na.lph~betism<> era um :perigo para as !osti.tuições. 

Não s~ explica de .outr() modo o facto fre, em· cerca de melo ' secwlo de uma 
:~~diantáda e liberal .Monarchla, nlào Si< verificar progresso apreclavel do· domlnlo 
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do cos-ino publico . .-\e academias diplomavam uns theorlco.s, a_t:e desde o !primelro 

anno dos respectivos cursos iam de pontaria feita a posiçõec; pol!t!cas. Educação 

'!)ratica não havia. Abé os nosos engenheiros eram - e a·Inda hoje são. em sua 

ma·! orla- uns illustrados e erudit-os theoricos. 
'O plano da reforma de &njamln Constant, sem embargo Je não pou100s c 

notaVI€'is lacunas, tinha .a vi11tud•e de visar o preparo do homem de lettras desde 

o.s alicerces, ist-o é, de.sd·e o estudo das huma11 idades, porque muito crlteriosamene 
eotend·ia o saud-oso professor e ministro que não é o curso das acad~las que 

lllustra, mas .sim o estudo aprofuoid•ado das sclenc~s, das línguas e d!M bellae 

a•rtcs. !Mias o pla.no eJ.'a por demais vasto e, na a'PPHcaç:ã·o dos seus det.alhes, quasi 

se af!g\lJl'ou inexequivel aos que o deviam prat:car. O !nsti·tuto da UJO!lldurezn, 
deturpaJdo, ioç_omprehend!do, e:-..-ecutado por Incapazes mer.cantilizado sem e-scrupu

loo. entrou, desde logo, €01 franca desmoralização. 

•As ou•tras reformas foram ain<Ja peiorec; ~· a ultima, conhecida pelo nome de 

lei R:i;vadav·ia, deu o tl'i&te resu·ltado que !* eabe: fun dava universidades em· cada 

canto do 'Palz e os d<i plomas de 60$ mataram, pelo ridículo, a lei <lUe o Congresso 
autorizara. conferir ao Executivo poderes lllimitados pa•ra a fR!bricar. O Sr. Felix 

Pacheco que, além de Deputaldo, é jornalista e meiDJbro da Academia de Lettras, 

disc;e com ,fra;nqueza o que lhe parece. E não se 1. squeceu, o operoso representante 

do Plauh'Y. de sallentar o J)Ottlto mais V:llneravel cre uma bOa reforma do ensino: 
a io&trucção primaria. 

A democraci-a preciEe. culid•a1· serlameste da edu_cação do seu povo. A tarefa 
não seria agora muito dif<flcU, port<lue o Presidente da Rlepulblica, qurundo ainda 

fallava sem as responsabilidades actuaes, dlsse que o Brazll tem n.ecessldade de 

entrar desassombradamente no terreno pratico, j·â. conquistado por nações mais 
novas do que a oos.sa. Basta de theorJas e fi.gl1rações. As nossas escolas prkna.r.las 

devem formar cidadãlos e as nosc;as escolas s~cundarlas e sUJper~ores precisam sahir 

dos velhos anoldes, que as levam a diplomar doutores sem· cuidar muito de os diplo

~ar capazes, de accOrdo n as exigencias praticas e imperiosas da V'ida, num 

palz novo e ai·nda tão n.ecessita.do de um !mpuiso dlgno das suas riquezas por 
explo'!'ar. 

Pouco adiantam as reformas do ensino, se não trazem em s us maodamento.s 

o roteiro aa jonnada que é anlstêr emprehender, com enengle, com 11a trlo1iHllO e CO<Il 

a lnidispensavel coragem para vencer os preconceitos arra !gados de annos vel•ho.s 

e viciados. - Pintts. » 

A LEI DO EKSll~TIQ 

A autorização ao Executiv•o para rever a Lei Organlca do Ensino provocou 

debates vivos nll Cam-aoo, dando ensejo a que o Sr. F ellx Pacheco pronuniciasse, 
ean defesa dQ substitutivo da Commis.são de Finanças, um discurso primoroso, a«pas

sado de tom senso e que é a e"'J)ressão da sua competencla e lealdade de polltico. 
O lllustre ·repreS('(ltante do IPiauhy foi na Imprensa um dos mais eoerg>icos pala

dinos dessa lei. 0 - factos o.brigaram-n/o, pol'ém, a abri'!' mão >da sua intransigencla 
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sobre cel'tos principias que até. então sust· .nta·va, e essa abdica~ão parcial <le idéas, 

diante dos dam.nos causadoo á communidade pelos abusos a que d·eu azo a pnatica 
<la lei, é um proced.i-mnto que honra a sua boa :llé e enaltece o seu cunacter. 

A verdade é que não foi predso mwda1· de con vieções sobre os pontos funda

me'lltaes da refonm-a. O que o subatitUJtivo pro·põe é a alteração de dis·positivo.s 
secun<laT'ios e o es•~a bel<ecimen to de madidas que impes;:am a disslmlnação .do cha.r
lata.nlsmo, que á sombra do liberalismo da lei, medt·a com àespla,nte pernic'oso. 

Com-o esta folha a'P'J)laudlu a obra do Dr. RiV'Ilda!V•l·a, moas no andar do tempo reco
nheci}UJ a necessidade d·e retoqu€s qu" corrigissem os effeitos anarchicos produzidos 

pela applicaç.ão de cet·tos a.rtLgos, superiormente int.:"'lcionados, mas pcr•gosamente 

deturpados pelos exploradores do ensino, foi motivo para nós ele vcrdaueiro oprazer 

a o·rientação que pres1dliu ao su·bsNtuUvo. condHando os intere€Ses da sociedrude 
com as idéas mais avança-das da Jej. 

A ·reforma •do Dr. :Ravad·avia visaV'Il ~Jreparar o caminho para a COI11')lieta 

desofficiruli:õação do ensino.- Ningw m pe·nsa em voltar atraz sobre esae 
assumpto. O que s-e sentiu foi a neces.;-!dad·e de a•mparar esse bello •intuito 

democratico com providencias que, sem de modo nenhum dar mar>gem á ln

b.•rvenç!ào do Govemo no funccionamen·to dos institutos, de posse de autonomia 
d!dactica e admin-Istrativa, puzes;;em cobro aos desmandos qu,e se mult!Jpll.çaram 

em nome da liberdade profisslona'l sem limites e de uma absurda comprehensão 
<ln <llr<>ito 'le ~nsinar e '<l·iplomar. O Sr. Felix Pacheco accentuou bem que s e 

trataV'a, não de subordinar de aO<vo o ensino á autonidade do Governo, mas de vel·a r 

pela Elllla segurança e 'J)ela sua 'Inoralidacle. Aquelles princi·pios -basicos da lei são 

respeitados ·integralmente n'O substiturtivo, que tanto agitou ante-hontem a Camara. 

ETa indispensavt: l, por-ém, aHender ao clamor geral contra a nova ind•ustria 
dos vendedores de titulas, a .proliferação das universiclad·es e academias mais ou 

ClffiOO ima:HJJden tes, onde se im<prov.Isam os ba~hareis, e das escolas que attrahem 

para o seu seio, com o en·godo d•os exames faceis, estudantes que vão sacrificar 

o seu dinheiro e o seu tempo, pela imp<J!lsibilhdade de .mais tarde valer ante as 
autoridades federaes o s·eu certifoicado de estudos. 

-Estamos, d<c .resto, em compl~ta anarchla, que não pôde permanecer. A socic
cladl' não deve estar sujeita, !pela obstinação sectaria do Goveroo, a. id•êas já 

fa lhas na pratica, a damnos ue varias especies, quer sejam as de saude pelo appel:o 

a medicos ;,em preparo, diplomados a vapor em faculdades de fancaria, Quer s jam 

os de ordem moral e ecooomica, >pela peTda do esforço que gr.a111de numero d e jovens 

<lesenvol\•eria, frequentando institutos sem a devida r speitabilidaue e cujos titulas 

';'ii.O alcaoçar~o o reconhecimento official. Todos sabem que o Poéter Judiclario não 

acc7tÇa a doutrina da liberdade profissional, na latitude decorrente da Lei Organica. 

No PrO<prio 11'!inisterio do Interior, au-toridades ha que se recusam a respeital-a, 

exigindo, prura o exercicio éta medicina, com inteira razão, os .diplomas das . acade
mias reconhecida pela União. Nos tribunaes •. xige_se d'<>s advogados o registro da6 

cartas, só se recebend·o as das academias creada;, ou fiscalizadas pelo Governo. 

A vcr-da'cle é que nunca se ·pensou que o princupio <la liberdade profissionat 

fosse interpretado com o direito de cada um, sem o menor preparo, ee apresentar 



-50-

ao exercicio de funcções que requerem u~ longo estudo. A noo a habitual indul

gencia, para todos os abusos, permittiu que se d·esenvolvess ·, com o maior impu dor, 

a traficamcia do;; d•ipJ-oonas, desmoralizando a lei do ensino e cornprornettendo !nte

res -es sociaes de grande monta. O S'Ubstitutivo a•wrovaclo em 2• discussão procura 

sanar esse ma.J. Por eHe ninguem 'Pôde propor-se ao exerclcio ele qua·lquer da.s 

profissões <Jue I' •. queiram ante.s a posse de um diplama, sem d rnonstrar, num exam e, 

a sua competcocia . Não e indaga I(] o modo por que o candidato fez os seu.s estUJ

dos, que escola frequentou, quanto tempo consumiu na acquisição desse ca•bedal 

scicntif.i<!o. 
O que o GoHt<10 quer, interpretando uma ju.sta exigencia social, ê que quem 

desej·ar cl•inicar ou advogar 'Prove a sua habilitaçãÓ para esse officio. ·Con1 íl. 

ig ualdad e de direito" ~JU<l <!oncedemos aos cstrang~iros, o Brazil acabará por ser 

inwudiu:o ·por charlatãe.s de toda;; as procedencias, que tomarão difficil a muitoo 

bt•azilciros ·bem praparadcs o exito ·na sua catTeira - sem que, entretanto, paiz 

algum facilite aoo no.-so:s diplomados a liV're concurrencia com os seus medicos . 

. ·\. id€a do exame ,pOde-se considerar vencedora. A fô rma por qu1e elle se effectua<tá, 

d e modo a tirar á se,•eridade do.s julgadores o caracter de uma perseguiÇão syste-

n1atica aos não .{li·plonlaclos, 

trada. 

que não noti parece estar já defiinUva mente encon-

Outro beneficio dn. reV'isão ela [.ei Organica vae ser o ele~ fiscaLixac;:ão official 

dos institutos d-e ensino superior, pa~ra garantia de todos que, de boa Eé, se in -ct·e

vet· m nos resp ctivos cursos. E o;; que sã"O sinceramente partidarios da liber

dade espiritual, não podem d('iXar de receber COlll enthusiasticos applausOS a de<!lll

ração <de que o Gcwerno tratat~ igualmente as doutrinas m edicas que disputam 

a prcferencia do pu·blico, renunciando intclligentement· a preroaativa odiosa d'e 

determinar ql!al dell~ representa a verclade scientifica - como se a outra fosse 

um ensaio de thera,peu·éas mais ou menos aventurosos. Assoi.m, não ·ha. de facto., 

na autorização nada que slllbstancialmente modifique a lei do ensino em Yigor. 

Os principies que a inspiraram continuam n dominai-a. Aos positivlstaa deve ser 

grato verificar que se quer conservar .melhoranLlo. 

(Editorial cl'O Paiz.) 

VELJH!OS .<\IBUSOS 

Contra a autorização dada ao Governo para revet· a lei do ensino <.'Sgrimiu-se 

o <HoSlllcnento doutrinaria ne que as delegações dessa natureza ·importavaln na 

renuncia do Congresso ft uma das suas prerogativas mais altas. Não ha duvida 

de· qlllõ todos teriall11 a lucrar cem a firme attitucle elo Congrcs.so em se desobrigar 

dos seus encargos constitucionnes, s m ceitoer uma pollegacla de seus direitos e 

d·i'Pensaoldo qualquer outra collruboração do executivo nos seus projcctos ele lei, 

fót'8. da sancção ou do veto. Todos nós asPiramos pela fiel execução do regimen; 

qu<e uma série int:. rminavel de abu os tem singularmente desvirtuado. As dele

gações para a factura de leis são, na realiclrude, um triste attestado da desordeon 

parlamEn·tar. Outros adversa rios d·as iustltuições, verão nellaa um signal de 
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incOtmpetencia. A V'erd~e é que nas duas Casas do Congresso abunadm as capa
cLdaldes, impedidas por wma politica autoritaria, Incerta, profundamente desorga

nizadora, de revelar todo o poder e brtlho dos seus recursos. 
o Executivo foi-se tornando de dia pa•ra dia mais absowente, arrogando-se 

0 dQIDinio d:a toda poli~ica, e<nbaraçando o jogo de pa.rtidos autonomos, essenciaes 

ao funcciorut·mento reg-ular de qua]Jquer democracia, e o Congresso pouco a pouco 

se transformou numa vasta dependencla do Governo, como represenmnte que é . 

na sua g.ran de ma·!ot,i·a, do pensamento das sltu•ações estad'lloaes, em!Penhad>as em 
a.poiar, por fónna incO'I'Ld1cional, as ~d·é<as e vcntades do Presidente. A falta de 
correntes particlarias .poderosas, orgãos da opillULo publica, responsavelis perantr~ 

ella pela. execução de determinados '!Hinc@ios, é ·bem de ver que a grande massa 

dos politicos, sem o menor resquicio de cohesão com caracter nacional, se ha de 

rootringir a apoiar a acção do Governo, a ,pôr em pratica tudo o que elle quizer, 

a confol"'Dar-se a meudo com o seu arbitrio. Esta é a nossa situação real. 

DesenlVolV'Cu-se ao mesmo tempo o eeplrito profissional na •POlltica, caro todas 
as sua.s conselqu~cias funestas, procuraru:1o um grande numero dos que a exercem 

tirar do seu mrun<:Iato, dentro da moral e da lei, é. se entende, o maior numero d•a 
vantagens eccoO'IIlicas e dando insensivellmente a. essa nobre funcção o astpecto de 

uma fonte de renda, a cuja conservacão vale a. ·pena sacrificar certas resistenciru; 

d'e idéas. Generalizadas esta norma poli tlca do pplauso, sem restricções, ao Exe
cutivo, e não sen<lo facil, em gere!, manter um posto na representação popular 

s em subordjnação completa aOtS djrligentes estaduaes, peroeu-se o gosto pelas be11as. 

iniciativas parJamentares, pelos debates fecundos na elabol'ação das refol."mas de 

alcance administrativo ou socla·l. E, como, ,por ca.usas dilVersas, entre rus qua 

a necessidadl~ d~ justi!ficatiova das prorogações, se deixa para os ulttmos dous mezes 
do anno o trR!balho legi !ativo de maior monta, a quasi tomlid'ade do Congressor 

sabendo que o seu dever e o seu interesse lhe aconselham o accõrdo completo aos 

<!c:;ejos do Executivo, acha muito ma!s pratico delegar a esse poder uma funcçã,. 

que Jhe é privativa, para com a necessarla brevidade execwtar uma obra ou orga

nizar t:m serviço, do QUe se esfalfar em d•iscussões morosas, cujo effeito ser:1, ena 
alguns casos privar a soc!edad'e de um beo·e1iicio urgente. 

O modo por que temos enten.dLdo o regimen, levou -nos, de erro em erro, de 

comtplacencia em coma>la.cen cia, a esta lamentruvel abdicação. Todos sentem '5: 

extrava:gancla, a irregularldaJde, o servillEmo dessas praxes, mas, para que -ellas 

cessem, torna-se impresc!ndivel edtucar em outro nome o espirito politlco brazi

leiro, libertai-o das deP'-ndenoias que o amesquinrann, russegurar de facto, a expres. 

são .Jivre da vontade popular, base dos partidOtS e fonte soberana da aUttoridade. 

As reformas dos costumes não se fazem a varpor - e, quando ellas são politicas, 

representando uma colligação 3J!IJIP'Iiolssima de Jntere..."<Ses na manutenção do poder, 

os ooforços mais resolut·os quebram-se ante a manutenção do voder, os e.;;forços 
mais re<solutOtS quebrom-se ante a impenetrabilidade desse blóco. Ass!m, n~m 1llU 

Governo nO<Vo, de tendencias democraticas cO<IIo o actual, disposto a ob<Ydecer ã.s 

•Prescrlpções fundamentaes do regimen, esté. em condições de dispensar a offerta 

que lhe fazt>m de tal poder, nem o Congresso se s nte com força para, em mez e 
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meio, rever com acerto toàos os p0c1tos de uma lei como a do ensino, j·á decretada, 

como se sabe, por uma autor,ização Jegi;;.lativa, sob os mes·moo fundamentos trc.

dlcionaes. 
QUJem, num momento CO'lllO ste, protesta contra a delegaÇão ao Executivo, 

sabe bem que não faz senão uma . affirmação de principlos, sem o menor intuito 

pratico. No estado de atrazo em que se acha o trabalho doo orçamentos, a .ponto 

de temer que o enado não ·lhes pos.;;a dar com o deV'ido vaga.r a sua collaboração 

preciosa, seria irr~sorio pensar que se chegasse a Uiltimar este anno urna Tefo.rma 

da lei .Riwdavia. E essa mod'ificação não podia .:leixar de ser feita, tão fortes são 
os .reclamos contra as incentezas, oo a•busos, oo ;penigo:s a que deu Jogar aqueJ.le acto 

do Executivo, im;pirado, deove-<>e accentuar, num fervoroso respeito á liberdade 

a>rofissional e á ampla emancipação da con clencia. 
Não façamos rir a opinião sen ata, querendo convencei-a s:Je que, no estado 

da S'Ossa politica, o resultado da d•iscussão parlamentar, depois d~ um longo 

periodo de oratoria vchemente, V'iessc a ser differente do que o Governo lhe vae 

dar - com o raio da acçã>o limitada, aliá.s, a princípios qUJe não diffeem d'as 
icléas baaica.s da Lei Organica. Sem a delegação só tlll'iamos para meia<Io;; do anno 

'Vindouro a refotn~a., que, dentro em pouco, se porá em pratica. E como substi

tutiovo manda que a nova lei, a,pezar de poder entrar em execução, fique swbor

d.io:tada á approvação elo Congre so, deve-se crer que o Governo eV'ltará com o 
maior oescrupulo a inclusão de qualquer disposir>vo que exceda os termos da auto

rização legislativa. 

O Dr. Wenceslau Braz declarou na sua .plataforma que se ia dedicar a uma 

obra de constrwcção politica, •tentando, pela garantia da liberdade do voto, dar 
â nossa democracia a força, a consciencia que lhe faltam. Comprometteu-se tambem 

com a iNação a executar co.m a max:ima fidelidade os preceitos con.stitucionaes. 

l?lfas essas obrigações qur nobl'emente se imrr>r>z, não o forc:a·~' n dispensar já os 

'!'ecursoo de acção efficlente QUi! encontrou no meio ,po.~utico, por força de wma tra

dic;:ão iJara a qual não concorreu e da qual di\'erge, mas que tem de acceitar como 
os .unicoo capazes de apressar execução de medidas indispensaveis ao interesse 
l)U,blico e ao bom nome do propr\o reg1!men. 

Ha, 'Cle certo, como aqu.i j~ se eacrewu, autorizações e autorizações. Esta é 

das que visam um melhoramento moral, uma accentuação de ordem, uma garantJia 
de direitos, um paradeiro a comproosõcs, sem aggravo 'Cle deSil)ezas. As que favo

recirum gastos insensatos, as que estimulavam a ,ganancia da advocacia adminls

tratiV'R, é que encontratlllo no Governo qUJem se· PTe t ,, a executai-as, se a sua 

grufaria ''ier ainda infiltrar-se na cauda doo orçamento.s. Delegações IJ}roveittosas, 
como a reforma da lei do en&ino, hão de tambem desa.p.pwrecer de tO'do, quando 

as suas ldoéas e as suas i o tençõoo for€cn bem comprehendidas pelas forças politicas 

que ae conservam ao 6C'll lrudo. O que não é posslvel ao Presidente, agora, é abrir 
mão de processos correntes na nooro. vida par1'3.Clentar, condemnaveis, é verdade, 

em principio, quando São os unlcos que J)údem ser utilizados paxa a realização de 
um bo.m se~viço !i instruéção e á ordem da socl •~nde brazilelra. 

(Editorial d'O Petiz.) 
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I::-<STRUJCÇ.~O PUBLICA 

NOVA REFORMA DO ENSINO J' ~ 

Vma palest•·a sobre o substitt<tivo Feli:c Pacheco - Info•·mações m<tO?'!zaaas 
e commentctrios •·azoaveis 

Que propõe o su biStitu.tivo Felix Pacheco? E' uma nova refol'11ll•a de 

ensino? Não, ~á responde u o illustre dePutado e jornali ta. E a pJl lestra 

<J'ue indiscretamente r e·prodwzomo.s a segui·r lembra que o substitutivo Felb:: 

é um complemento ela refo1vna do ensi~1o desejavel ,para o Brazii. 

Foi, ·ha poucos dias, numa sala do Guan.a,bara, onde á espera da audiencla. 

prcsid·encial, conversavam alguns Deputados so.brc aSS1lllill)tO.S do momento. iDentro 

de 24 horas a Cwma ra votaria em 2• d'iscus.são o orçamento o&o Interior, e isto d "11 

mo·tivo pa·ra a palestra. A.J.guem, Jo-go se ~efer}u ao lJorbolema do ensino - e um 

homem de inteJI.i.gencia e lu·cidez de esp·irito, talvez D~wtado e talvez c t•cm bro 

da Commissão de ln.strucção Pubhca, ergueu então a voz para declarar u sua 

<ll>i nião sobre o substitutivo do s~·. F ellx Pacheco: 

E' um trabalho precioso e ài.gno das attenções do !Congresso, alfirmou 

S. Ex. A expeliencia já nos provou que a reforma de 1911, .abrindo um camiu.ho 

novo á. emancipação do Ensino não a.fastou, como não podia afa tar, tantos esco

lhos, que só a pra1olca nos a![Xlntou mais tarde. Sem ser a obra de um rea.ccioaTJo, 

é a <Ybra de um reformador qu>C habillmente !l)rocurou a.justar o .·entiuo de todas 

as questões que se prendem ao ,prob-lema do ensino ... 

- Ma.• ê precêso tomar em coota a li-berdade profissional declarou a.lguem 

ao lado, com comvi.:ção, ou talvez para dizer al·guma cousa. 

- A liberda.de profi<'sional? Mas ·ê ta•lvcz o ponto qu>C <'lá mais va·lor ao sub-

6t>tutivo do IS·r. Fe.l'x J"acheco. E·llc não eSI(Jueceu a l:iberdadoe prof~ s·ional. Ao 

contrnanio, respel·tou-a como um verdadeiro principio. compativ.;:.l com a u>ropria 

liberdade elo oensino . ':VIas demos âs cousas nã•o apenas o nome, mas o seu valor 

real. .. O paragrapho 1" do art. 1• do sub&titu,tivo diz assim : «Respeitando o 

principio de libercla~1e · j)Tofi.ssional, o G-oYerno não lhe J)O!'á. outro limlte que não 

o das condições ele i<1oncida1Cle, ;podendo in~t.ituir o exame de Estado, franco a todas 

~s 11 ·ssoas que n·áo ti verem querido segui·r o.s cursos acwdemicos e desejem ~,_;ercer 

as •profi~sõe. ele mC'dico, advoga o, dentista, pharmaceurt:ico ou engenheiro». Quer 

maior li>berda·de é pOSS'i'Vel eXIigir dentro d·a clisoipl·ina c da ord·em eoci•aes? 'Mas ha 

aind-a mais. O § 6° do mcsano artigo esta.belece uma prerogativa inteiramente nova 

•1a nossa legisla<:ão do ensino. Es.<e pa l"llrgapho diz: «Nenhuma di.stincção fará o 

E~taclo entre as doutrinas me<l·icas sel'ias que disputam as preferencias do publico, 

sendo consi•clcraclos por egual os a llopathas e os homreopathas diplomados, e•n 

condições ele idoneli<l•itde comprovaclE . » 
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- 1\>la a autonomia das escolas? Parece-me qt:oe o Sr. Felix Pacheco teve 

'Principalmente em vista resta·belecer a tuteHa do Estado disse outro ouvinte, 

coosid-erado como h omem de idéas avançadas. 
- &im, e!Je cerceia a autonomia das escolas ... - ajun-tou um cavalheiro de 

palavras raras. 
O def-ensot· das idéas do S.r. Feli-x Pacheco olhoUJ-nos um mom€<lto - e 

faJ.Jou: 
~ •Meus senhores, nós estamo em pa·lCJSh·a, e eu não m·e sin·to d•isposto a fazer

uma conferencia sobre a reot,ganjzação do ensino. Soou lnitnJi,go das conferencias ... 

IMias, que :pensaes ser a autonomia das IDscolas? .Não será a prapria autonomia do 

ensino? Vêde o mal apenas no facto do Governo administrar e d-iscip!.inar os 

estwbe!ec>mentús mantidos J>ela União? E' a !&to qt:oe chamaes cerceall' a autonomia 

das Esco.las? E' a isto que chamaes tutella do Estado? Não. Vós laboraes num 
erro de vista. Não observaes ainda a questão pela sua face v-erdadeira. O Governo 

que subvenciona, o Gov-erno que paga, está na obrigação de zela r. pelo bom em
prego do dinheiro que disperude ... 

-!Mas, a ddff.usão do ensino? Perguntou o homem das idéas avançadas. 

- A.h, meu ca•ro senhor, aqui esbá o joma·l ! Alqui está o projecto. Quer que 

eu leia o art. 2°? Vou satisfazel-o. Escute: 
«Art. 2. ° Fica trumbem o Governo a'lltorlzado a promover e animar o desen

volv1mento e a di.ffussão do ensino primaria, po'dendo para esse f :m funcar escolas 

nos territorios federaes ·e entE<!der_se com os governos dos Estadas, offertando os 
meios de crear e manter escolas nos districtos e povoações onde não ex·lstam ou 

em que sejam insuffiolentes, sub.vencioonar as escolas fundadas pelas municL:puli

àades, associações e part-iculares, expe'dindo o necessa,rio regulamento, fixando as 
bases e as condições conV'ellientes e abrlnd'O o necessario credito. 

§ 1. o Aos Esta-dos que .de!'ij)'elld•erem com a verba «Vencimentos a professores» 

incumbidos d'e minlatrar in,strwcção primallia le iga e gratuita, pelo menos 10 % 
de sua ·r-eceita, a União conced.erá a subvenção annual C()Trespondendo a 2'5 % 
daquella dotaÇ)ão orçamentarla. 

§ ? . ~ Para conced•er essa subvençã'O, o Pre&idente da Republica entrat1á em 

accôrdo {!Om os Estados, flxrundo as bas s e cond·ições que lhe parecerem con l'e

nientes. » 
E como o Governo execwtará essas m ec11das? 

I 
- Tem razão. E' ne{!essario saber cot"CO o Go\·erno diffundirá o ensino pelo.;; 

Estados . .E ·O senhor sabe, eu sei quaes são os meios necessarioo. Não tem o Governo 

esses meios? Esperemos que os tenha.. Emquanto não chegamcs 1á, analysemoo esse 

programma de combate ao an>a!Jphabet:su:o. Antes de iniciar a lucta, já estaremos 
todoo convencidos (]e que o ca-minho é e;te ... 

Esta. ,palestra reailzou-se numa sala do GUJanabara, onde se achavam reuniàos 

alguns Deputados. E o que assim fallava, mal cuidou que o ouvia um reporter 
indiscreto, Q'lle apenas esconde os nomes para citar aa palavros. 
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IMa.s em breV'C a Crumara votal'á em 3• discussão o suobstitutivo do Sr. Felix 

!Pacheco. Todos sab~m que o Sr. !Felox Pacheco conferenciou com o Sr. Ministro dO 

J.nte>Tior e com o S•r. Pr·es:odente da Repu·b-!ica, antee de a;presental-o á ·Cama.ra. M 

s uas idoêas são tambem do Governo; o seu pensame11to é no .;;ubstiotuti-vo a inter

pretação do pensamento d•o Governo. E s :ndo .ass•m, tem toda a <>pportunidade a 

1·eprodução ela<; razões acio:n>a, talvez interessantes. 

(D'.A. Noticia.) 

A Ga-mara desferiu o golpe ele miserico1xlia no regulamento de lnstrucção expe. 

dido pelo Sr. Jhlvada via ·Corrêa. sob o POIIliPOSO pseu.donymo de «Lei Org!lflioa do 

EusiD<>» . A anarchia instaura.da em tooos os ramos da instrucção ;;;ecuodaria e 
~u.perior pela cerebrina r eforma yae cmfim ter um paradeiro cQom as sensatas pro

vi·Jencias a-daptadas no substLtutivo do 1S<r. Felix Pacheco. 

A eooperiet1cia de quatro an'nos demonstrou a incongruencia da chamaKLa «Lei 

-O rganica» em ,,arias de sua-s co·nsequ.necias. O principio l-iberal fecundo - e já 

\'!gente - da desQofficialização do ensino foi interpretaodo com es tretteza, levado 

a extremos abauord·os, inspirados l>elo es·piri to sectario, e que ·tumul·tuaram comple

tamente o exercício das profissões Hbeares. A ,preoccu.pação pueril de eXa'Utorar e 

e>..'i:ingwir os d•iplomas acrudemicos não 1produziu outro resul.tado que o de põLos 

ao alcance do ana·lphabetismo, nos Çli·versos estabelecimentos que su.rgiram paro, 

tuerca·dejal-oo. O ens-ino pu-blico, pri\nado de fiscalização, deg1·adou.-se. A desmora

liz>llç.ão cresceu e se alastrou de tal UJodo que a derogação do regulamento se impu

nha a tooos os eapi·ritos dotados de sizo. 
A desoff!cialização do ensino foi o principio invocado .pelo Governo como ba;;e 

da reforma de 1911'1. E foi sómente sobre esse .principio que ella fundam·entou a sua 

defesa, •conseguindo su•bsistir quatro annoo. Os seus adeptos, })Orem, jogavam 
maJ.s com o presttgio do.1s pa·lavras do que com a reaJiidade das cousa;s . Desde a 

fu ndação da (Republica não temos ma1s ensi·no oificial. Havia, como ainda ha, 

t>ntre os esta•belecimentos d'e )nicia;ti;v.a jpr!VJa;é!,a, outros custoodos pelo Thesouro, 

com ]entes e professores nomeados e ;pagos .pelo Governo. Maa o ensino em uns 

e ou-tros era tão Hvre como hoje. Nas academias os lentes ens·'navam com absoluta 

libel.'dade as suaa doutrinas pessoaes, sem Qllle o Estado interviesse com o menor 

-i mpedimento. Christlãos e ·agnosticos, lndtV'idualistas e socialistas, republicanos e 

monarchl.stas profe &a'V'am sem o men()ll' estotwo as suas opiniões nas Facul<lades 

-ele Direito, como nas de 'l'<Iedicina se ensinavam dowtrina;;; div·ersaa, e mesmo anta

g onicas, sem a menor interferencia do Estado. Em todos oa estabelecimentos offd

~iaes a liberdaàe era a mesma. Não hávia sciencia official, nem ensino official, 

nem instrucçã'o off·lclal. A refon11a de 1911 assentava na confusão g•rosseira entre 
o edliicio e as dO'U·trinas p-rofessaJdas entre as suas pa.rooes. A organ-ização interna 

àes;;;es •es ta-belecimentos é materia secundaria, simples questão ele methodo opedagogico 

e de a.dminlstração patrimonial, que nada tem que ver com a Joiberdade espl·rltuaJ. 

.Foi e!n -tal equivcco de 'Palavras, verdadeiras idola fori, que o espírito scetarl<> 
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..;ncontrou pretexto para d.<;:sorganizar o ensino publico, supprlmir os tituloo acade

micos •e estabelecer a «licença profissional». 

A J,iberdade profission~l in-stituicla na Constituição não póCe ter a illilim·itação 

da licença, maiB .d-eve ser praticada com as restricções que a ordem socia l impõe 

ao exerci cio de todas as outras libei'll"ades, em booeficio commw11. As prof·issões 

liberaes ru1o P~\em ter o privilegio de escapar ás medioas de prevWcncia e fiscali

zação -esta-b t lecldas em gar=tia dos direitos e da segurança ·inoiV'idual. Qualquer 

cidad•ão da Republica póde ser med·ico, «chaufCeurn ow jwiz, e exercer a sua pro

fissão sem impecilho de e<>'J)ecie a-lguma . Apenas o Esta<l·o lhe ,pôde e deve exigir 

que proy~ que aprendeu a cura.r, ow está. habiLitado a. guiar um vehiculo P - Ia.< 

ruas, ou te)ll mandato legibimo para julgar, afim <le não deixar á mercê de im

postores a saude, a seguraf1ça c os direitos dos ci<ladãos. 

A «1Lei Orga.nica)) necessita V'i:t ser re\·ogada, não ó pelas sUUo incon.·equcnciaa 

como pot· ser em muitos doo seus dispositivcs illega.l e nulla, e não estar em vigor 

na maior ,parte dos E.-stados. O e.xerciclo da liberdade profissional sem restricções 

não é admittido em varios Estados <ln Fed• ração; bastando citur oo mai.; 'mpor

tan•tes, S. Paulo e M,inas. A proYa de idoneiclude é nelles e-xigidoa, com apoio da 

jusNça local e da 1Meral. •Como accentua, com perfeita razão, o 'Sr. Felix !Pacheco, 

des.uigoar a libei,dadc profissional ela· exigcncia da idonetdaelc c dit rc ·poosab:n

da,de .seria converter o paiz no «para•iso dos charlatiãl S». O regul·amento do Sr. Riva_ 

da\'ia conseguiu transformar ·nesse paraiso do chatlatãoo o DL-stricto FeJ eral; m.w 

os Estados se defcn<:le<·am; não tem nelles vigor essa par-te da reforma. 

O substitutivo approvado n,L Oamara não trata da instrucção secuJhlaria. 

Por qwe? No reg'imfn da reCorma a habilitação pa-ra a ma·trlcu la nos cursos supe

riO'I"es conshste em um exam~ gertll, sununario, no qual as provas de competencia 

são atropeladas pelo numero d'e candidatos e urgencia do tempo. Mwi.to conve

nJente seria que, mantendo esse exame Y'CSUbular, se exigiB<le além deile, o attcs

tatlo do cwrso feito em gy:mnasios ou equiparados ou estabeleci!lllentos semelhante . 

Q\}anbo LDJaior é o numero c1' provas qu·e atra~·essa um can d·idato, •matar é a pre

sumpção de seu preparo. O exa.me de madureza, summario, das faculdade:> supe

riores não é suff.iciente para a-pul'ar a hahllitação elo candiel'ato com o rigor qu·e 
· esúá a exigir a ·regeneraÇão do •ns:no publico .no paiz. 

Emfim, o suootituti·vo, ha d!ias ap.proYado, em egunda d·iscussão, restabeleceu 

as condições e.,senciaes para a m OI'alização ~o oo::.ino, determi,nando a sua f.lscaJl_ 

zação, e para o exerci cio legitimo das pt·ofissõC<'! liberaes, prescrev• ndo a prova 

prelhmin.ar de Jdoneidrude. A au-tonom!oa diclaotica e administrativa !Jas congrega

ções, id~ ali-ás a·n-tiga e vencedo1·a antes <la reCom1a c1-e 1!>11, é conservada, ficando 

assim o Governo ha•bHitarào a reorganizar o en.sino, elevai-o, moraHzal-o, aPro>ei

tando a e:x>perioooia anterior á u ltima reforma, e a destes quatro annos de desman
tela,mento e degra•dação. 

(E"ditorial d'O I m1Ja1·cial.) 

O Sr. Gumercindo Ribas (pela orclmn) -Sr. President;e, o ~lnen·te Sr. 
Wencesláo Bra•z, cuja oi•hnetação republicana n6s todos applaudim os e admiramos, n\) 



- 57 -

celebre ~banq uete do Club <i<Jos IDiario , quando leu a sua plataforma, declarou que fazia 

pa,rte do seu programma politico o respeito as a ttrlbuições dos poderes da Repwblica, 

lato é, dos !POderes 1que .deviam a.glr dentro da esphera de sua competencia, s em jamais 

ced·erem suas prer.ogatlvas. 

, Declarou mais S. Ex. que, quando 0 .Poder Legl !ativo, abdican<io de sua compe_ 

t enda, quizesse dar ao Executivo attri·bU'ições que lhe pevtendam, elle, P ·resiodente, re_ 

cusa ria assentimento, não se utilizaria .da delegação. 

Nessas conoélições, appeLlo para o mustre l eade1' da m~ioria, afim de que, presti

giando a '[)alavra •presi-dencial, S. Ex. vote pelo requerimento do Sr. I.Marlcio de !La

cN·da, reqaerimento q•ue ref'en·a para o aJegislativo a attribuição, a obrigação de !e_ 

glslar sobre a materia. (!o!Tu>to bem; 1nttito bem.) 

O Sr. Antonio Carlos (pela ondmn) - Eu não pretendia tomar a palavra 
n este •ligel·ro debate, mas, deante do appello do nobre Deput~do pelo Rio Grande d<Jo 

Sul, dev0 declarar â. Oamara que o Sr. Presidente da Repulbl1ca 111ão se d•istAncia das 

opiniões que prof-essa sol>re oeste assumpto, que é da l[atureza daquelles que teem sido 

eX'[)o tos pel0 Relator do orçamento do Interior, com o quaJ, nas linhas geraes, está 

de accõ1·.do. 

Este subsitHutivo te11á inevitav-elment-e de sof~t·er, na 3• discussão, modificações 

lcnpol'tamrtes, com as quaes, acredito, as duas con,entes em que a Oamnra ora s e divide, 

conse..,"'Uirão por fim, uma fovmula inteiramente conciliatoria. 

E' claro que o IPr&•idente da Replllbliea p eorma·necel'â. firme no seu pensamento 

ce que sere um ma·! a offlcLalizaçiio do ensino, eomo tetá ode considerar que a desof

fiscalização integral, como multo<s pretendem não se coadunoar ao menos nesta épo. 

ca, com os interesess odo nosso paiz. 

Evidente está., poi'ta.nto, que o voto da Camara em todo e>te a umpto não serâ. 

I!;Qnã.o um voto provi orlo, vist0 que, em •3 • discussão, disse c repito, eu acredito que 

n Camara, em toodos os seus mnotizes ·de opinião em torno da ~na teria. consegulvâ. fixar

se em uma f01~nu<la c<~mcl lintor·ia. (·Muito bPm; muito bfl!n.) 

O Sr. Dias de Barros (7>ela o1'Cl"m) -Sr . Presidente, requeiro que avo
tação() do substitutivo seja por partes . 

O R. PRESIDENTE - Q•ual a divisão do substitutivo n que o nobre Deputado> 
requer? 

O SR. DIAS DE .BARROS - Em artigos e parag<rapl:ios eparadamente . 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela o>.:le?n) -.Sr. Pres.ldente, as .palavras 
do nobre lea~ler .da mai()ria são no sentido de que em 3• discussão s·. Ex. concilia rã 

as duas corren~es. Eu '[)Ooderla pedir a retirada do .meu requerimento, se tivesse- Cl)_ 

!l'itado de meritis na q uestão; porém, a prelim inar Pt'e•juodiclal que levan tei, esta fica 

de pé . Não posso, a pezar meu, attender ao intet:esse geralmente manifestado e m 
torno delle. 
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o Sa. iPRESIDEN'.rE - Depois de approvado o substitutlvo é que pod~rei ubmet

ter ao voto da Camara o requerimento dO .nobre Deputado. 

O a. MAuRICIO DE LACERDA - Eu queria apenas salientar a qualidade 1e pre

llcninar, egundo technlcam <·nte se denomica a fOrma por que .;e tem de proceder 

" votação. 

O Sr. Presidente - De conformidaJe com o pedido dO nobre Deputado, Sr. 
Dias de Barros, \"t>U 'submetter a voto.~, por partes, o substitutivo . 

. ·\Jpprovada a 1• parte do subst-itutivo desde - Art. até Repttblica. 

Approvado o § 1• do sub ·tltutlvo. 

O Sr. Irineu Machado (pela 01-dom) requer a verificação da votação. 
IFa·ocedendo_ e â verificação de votação, ,-..,conhece-se terem votado a favor 

O \Srs. ll)eput.ados e cO'ntra ~9; total 109. 

O Sr. Presidente - 1Foi approvado o § 1•. 

Yae ~e votar o § 2• do ubstitutivo. 

O Sr. Dias de Barros (p"'la o1·c!em) - •Sr. Pres~den•te, solicito de Y. Ex. a 
ondade de submetter a votos este paragrnpho por partes, devendo a pt•lmeira ter

lnar nas pala nas ad 1Jutwn. 

Approvada, de accôl'llo com o requerimento do Sr. Dias de Barros, a primeira 

parte do § 2•, até as pa•lavra ad 11111111n. 

O Sr. Vespucio de Abreu C!H?I.a orcLem) requer a verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação de votação, reconbece.se tet m votado a favor 

$1 ~rs. Deputados e contra 22; total 100. 

{) Sr. Presidente - Foi appro,·ada a 1• pa.rte do § 2• do substitutivo. 
Vae se votar a •2• parte elo § 2° até o final. 

ús senhores que a approvam queiram levantar-se. (Pau.sa.) 

O Sr. Dias de Barros (pel.a o•·clem) (*) -Antes de mnis, Sor. Presidente, 
!Penso que 'houve um p equeno engamo na votação do paragrapho seg>undo ... 

VozEs - Está votado; agora. acabou_se; é ma teria yenelda. 

O R. PREsiDENTE - E' materia Yencida e a :Mesa nrocedeu a votação, repro
iluzindo s· plesmente o p<>dido do nobre Deputado. 

0 SR. DIAS DE BARROS •este caso, eu me retraio e passo a exami•nar o pa-
~ra~ph0 Rexto .. 

Solicitaria de V. Ex., r. Presidente, e da Camara, que su,blra. 

'tutlvo, tolalmen e, e te paragrapho, e pelas razões eguintes: 

(") E$le di~cut"o não foi revisto p~lo orador. 

m do subs_ 
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Diz o paragrapho: «.Xenhuma d-istincção fará o Estado entre as doutrinas 

medicas, s~ries q.ue disputam as prefereneirus do publico, senodo consid·erados por 

igual os allopathas e os homeopathas, d iplom ados, em condições de idoneidade 

comprova.da. » 
!Não reco-nheço, nem juJ.go que a Ca,mara o possa fazer, ao Estado, capacidade 

para emitti<r opinião a respeito deste assumpto . 

A eX!pr~·são vag'a de que se usa nas .criticas feitas aos allopa thas, e de v<> dizer 

que conheço apemas os medicas, porque conheço unicamente 0 exercicio da medicina, 

determina que não possamos ter uma ideia as&en•tada, oomo legisladores, a respeito, 

pat'a• patrocinar ist0 ou reJ)l'OV&r a-qu1J.I•o. Com1udo, o Estado, sob a fôrma ele 

protee<;ão dada a<> exercício da homeopavhla n o iBraZ'il, j•á executou doos absu t-dos, 

oos mais clamorosos que se podem pa tentear em um paiz. O '?.Hnistro da Guerra 

;vtallet e um dos n1itni ·tros da Ma•rinha mandaram fundar enfet'marias homeopathi

cas n os hospi taes do Exercito e da Al'mada, 'baseados tão sóm~mte nisto: na sua 

seraphica ignora nc.ia. 

Ora, Sr. IPrésidente, não e pôde l'COOh•hecer a nenhum agente do Executivo 

a capacidad1e ·para del~berar na ma teria. 

As faculdades superiores não' pod,em absolutamente deixar de cuidar do ensino 

da sciencia medi·ca . O mais que se póde comceder é c<> ns l<J!erar a hom eopathia como 

uma especia.lidade para acyuelles que realmente lhç reconhecem a pC€sibilidade no 

exercício da clínica ou, pelo menos, a ca.pa.cidade de tra·zer ao homoerm a saude, aba

lada, por procel$os q.u~ não possrum os medicas, <para o ão .dizer os a!lo.pathas. 

"'este pant!cu•lar, solicito de V. E x . , firmado, .r.ão em doutrinas 1taes ou qurucs ... 

oQ SR. TORQUATO ':.VIoREIRA - Então os homcopathas n ão são med'icos? 

O SR. DIAS DE BARROS - São medicas, ma - não apprenclem a homceopathià 

nas faculdades superiores da iRepu.b Ji.ca . 

'Ü SR. FELIX PACHECO - São m edicas e precisam ele fiscalização. A fiscaliza _ 

ção elas pharmacias homcepathas é reclrumada pelos proprios medicoo homcepathas. 

0 'SR. DIAS DE BARROS- O·ra, neste pa.rtlcular digo a V. Ex . , Sr. íPl'€6lid·ent;,, 

que as facuJ.da.des superiores da Republica nãQ ensi.nam nem a.Jl<>·Path ia, nem ho

mceopathia, sinão a medici·na. 

O SR. FELIX \PACHECO - Sem embargo, a h omceopa-thia, e..xiste . 

O SR. !DIAS DE 'BARROS - Que importa que ella exista, quamdo os Ministros 

de Estado, os militMes, com os seus .bordaodos e galões podem masndar fundar en 

ferma-r ias especlaes de homceopathia, como pode ri am fu·ndar laboratorios de esplrL 
tisrno pratic<>. 

Çomprehende V. Ex . que o J!:stado não tem oa<pacida.cle para isto. lF'aJ.lar- se 

em .m,· dicina offlclal é um trui~mo vul.ga.r, que ser,•e para obliterar o bom senso dos 

Que raciocinam. ::\'ão ha medicina official; h a medici'l'la, o seu exerci cio, a sua 
aprendi-zag-em . 

Aq•uelles que praticam a hornceopathia, respeitavt'l nas suas convicçõeS, que 

são, evlden•temente, não aprenderam ·Es·ta sciencia nas facuWades de ensino; fize 

ram, vamoo dizer na melhor das hypotheses, desta uma especialidade. 
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o SR. FI'>LIX rF~CHECO - E' tuna lacuna muito sensiVI€1 n€ssas raculaades. 

o SR. DIAs DE IBARROS - V. Ex. nã0 pôde julg>ar deste probl1!ma, permitte_me 

dizer, posto que, reconheço, poS\Sua V. Ex. uma capacidade de escól, uma cultura 

excepcionrul, rara, sÊI1do um dos Relatores que mais teem h onoado a Gamara . 

Neste particular, peço â Camara o seu apoio. afim de solicitar a retirada inte

gml do § 6•. (11In1to bmn; m1Lito bem . ) 

O Sr. Pedro Moacyr (pela o1·dCm) - Duas pa-lavras apenas, embora isto 

po.ssa !mpaclen•tar a V. Ex. e á Camnra, pana a"signalar que este § 6• está. incom

pleto, porque se refere eXJCjusil·amente á allopath1a e á homreopath ln, excluindo a 

hydrotherapi~, electhroterapa e a heliobherapia, que é a cura pelo sol e outras es_ 

rolas medicas . 

Prevalecen do portanto, as pond~rações feitas pelo nobre Deputado que me 

antecedeu na tribu•ca, desejo, pnra empregar o termo me-dico, um expurgo elo § 6•. 

Elle comprehende apeno a 18llopathia e homreopnthla na doutrina medica official, 

deto:,rminacla pelo sub. t itutivo. 

UM SR. DEPUTA!JO - :\'a medicina u•n iversal. 

O SR. PmRo :\loACYR - Xa medicina ut1iV€1'1Sal não exi tem apena a allopa

thia e a hOJTireopathia. 

UM SR. DEPUTADO _ Ex:il<•lE"Ill mt>clico.s . 

O SR. PEDRO MoACYR - EL""b• m outras doutrinas, existe até a chamada me
aicina nat1wi.8ta, sC>bre a qual se t n escripto compendias ne1t.aveis, escola que é 

edoptada por muitas celebridades e amé por uma grande col'rent~ de opinião publica, 

por profanos e espec.Jalistas na materia. 

O SR. DIAS DE BARROS - V. Ex. est{l. fallando de outiva. 

O SR. PEDRO MoACYR - Port>'O, portanto, que o que se impõe á Camara, desde 

já, me mo o crlte-rio d0 h-ont·nclo leadc1·, du refu~ão deste su<bstitu•tJvo em terceiro 

turno d~ àr-bM,e impõr _se desde já a rejeição deste paragrapho, porque é evidente

mente ab urdo. (ill11.ifo bon ; m4tilo bem.) 

O SR. DIAs DE BARROS - Muito bem, não pelo motivos que V. Ex. apresenta. 

'"\pprovado o * 6• do su•bstitutlvo. 

O Sr. Dias de Barros (pela 01tdem) rt>quer a verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação da votação, •reconhece-se .terem vota lo a favor 

91 .Srs . Deputado, e contra 29; total, 121. Foi approvado 0 § 6•. 

A.pprova.clots S'llccessiv.amente ois §f~ 7•, S• e 9• o at'<t .. seguinte c seus 

§* 1° e 2•, elo t'E'ferlclo s u bst.Jtutivo da Ccmmlssão. 

O Sr. Presidente -E' approva-do, portamo, o su.bstltuth·o da Commtssão ao 

art. 2•. 

Vou submetter a votos o projecto do Sr. ~Iauricio de Lacerda . 
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O Sr. Mauricio d·e Lace rda (pelct 01-clem) -Sr. Presiden•te, já. sei a sorte 
, elo meu requerirn>Emto e não insi. to para não estar castigando a paciencia e tE>tnam_ 

do o tempo aos meus honrados ,col>legas. 

Retiro 0 meu r•equern.mento, portam•lo, Sr. ~re~idente, com o protesto contra a 

Hlegalidade da fóNna por que se faz a reforma elo ensino. (M1tito bem.) 

SESSÃO DE 25 DE DEZEMIBRO 

EMENDAS RE!'ERE!'ITES AO ENSINO E A AUTORISAÇÃO DO GO\"ERNO PARA REVf:H A 1.1<1 

ORGANICA DE 5 DE ABRIL DE \1911 

N. 84 -' Fica o Governo autorizado: 

A rever o Decreto n. 8 . 659 de 5 de AJb·ril ele 1911: 

a) para reverte·r 1\. receita •geral da Fazenda as taxas de matricula, de frequen

cia de cut'llos, de inscl'ipção para exames, e pa•ra supprLmir as .taxas d·e certidões e 

de 0utros actos já sudeitos á taxa especial de sello fixo; 

b) pa·ra ·tonrar eff'ect ivas a averbação dos •titulos de nomeação dos profeo<sores 

e funccionarios nomeados depois d·a~•uelle decreto, assim como a aver,bação ou lan

çamento a·nnual do nomeado em folha ele J)agamento no Thooouro 0u nas respectivas 

Delegacias Fiscaes, alli •effcctuando_se a cada um o re.<;pectivo pa•gamento men~al 

dos vencim eetos, como titu1o pecul1ar de despe:.a, na fórma das leis fiscaes, dedu

zidos o sello da nomeação, o impo&lo sobre vencimemtos e a eontr1buição do 

monte-pio. 

c) para tornar effectivo o a·t'tigo '3• n. 12 da lei n. 2 .8·59 dC 31 de àe7lembro de 

1•9 1~, fixando o vencimento doo profeb>ore de todos os institutos !ederacs do ensino 

superior segwr:•d o a ta·bella ào decreto 

!Sala das s~"' ões, 14 de dezembro de •1914 . - Cantdiclo Motta. - Pnulcnte 

ele l!Ioraes Filho. 

N. 85 - Subs<litu•tõvo ao art. 2".: 

Fica o Gover.no autorizado a rever a reforma do onsino, ele accôrdo com o dls

pOIS•to na l<ettra A c seu § 9• e Ie1tra B d•o aTt. 2• do projecto n . 145 B, de 1914, 

supprlmldas as demais disposições re~erentes ao ensino. 

Sala •lias sessões, 14 ele del'lembr0 de 1914. '--' S·imões Lopes. _ Vioto1· de 

Britto. - .ill. de Escoba,,·. - Joclo Benioio. - Evawisto Amm·aL - \Jloaq11i·m Oso

rio.- Vesp?t.cio de A.bren. -- G7tmiC1'0i.nclo Ribas. -Domingos Jllasoa,renlw.s. 

(*) Emenda.s o[ferccidas ao projecto d ,, orçamento do Interior (3• discu são). 
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:::-<. 86 - Sutbstitua-se o artigo 2 lettra a pel 0 segui·nt : 
I 

«tA rever o decreto n. 8. 650 de 5 de abrU de 1911, submettendo essa reform:>. 
â _approvação do Congresso. D 

Sala das sessões, de clezemmro d~ 19M. - Cardoso ele A~m<·i-da. - li!IeUo 

Franco. - José Beze1~·a. 

iN'. 87 - No artigo 2 lettra a, substitua-se o § 9 pelo seguinte: 

«A a:eforma autorizad-a s6 entrará em vigor depois de approvada pelo Congresso.» 

Sala das sessões, de dezembro de 1914. - Cm'4oso de Alrweida. - Meno 

Franco. - José Bezm·ra. 

N. 88 - Ao art. 2•, redija-se assim: 

«L~ rt . O Governo reme!tterá ao Congresso, no inicio da sessão legislativa, 

e111 maio de 1915, as base.;; para o projooto de l'eforma do ensüno.» 

Supprimam_sç os §t§ 1•, 4• e 9•. Mantenham-se as demais di!>'})osições (orde

nando-se-lhes a numeração -respectiva) sendo que o § 2• apen•as a tê as palav·ras 

<Ld. r~•u.t1Hn. 

Sala das sessões, 14 de dezembro d·e 1914. - Octa1>io Mangabeira. 

tN. 89 --' No artigo 2 lebtra a suopprlma.m-se os § § 1 e 6. 

Sala das sessões>, de dezembro de 1914. - Cardoso de A lm~eida. ~ Me!!o Fran

co. - •J'osé Be.zen1a. 

N. 90--' Supprima--se 0 § 1• .aa lettra a .ao art. 2•. 

Sa•la das sessões, 14 de de2<embro de 1914 . - Irineu Machado. 

N. 91 - Ao art. 2• e seus §§ 1• a 9•: - Supprlma _se ou conserve-<õe ape·na• 

11. Iettra A at'é á palavra crUnião». 

Rio de Ja eiro, H de dezembro de 1914. - Pe:d1·o l1Ioacy1·. 

N. 92 --' Ao § 2• do art. ·2": 

iSupprima...se. 

Sala das sessões, 14 de dez·embro de 19>14. - ·JAJsino de Aaujo. 

N. 93 - Substtitua-se o § 6•, elo substitutivo da com missão ás emle,n c18.13 de 

"'~. 53 a 61, pelo seguimte: 

Nenhuma diStlncçã0 fará o Estado entre as doutrtnas medicas que se disputam 

ns preferenclas do publico. 

Sala daG sessões, 14 de dezem-bro de 1914. - Dia-s de Ban·os. 

:::-<. 9.J. - Ao § 2•, do su-bstitutivo da com missão ao art. 2• do projecto, r ela . 

iivo ás emenãas de ns. 53 a 61, diga-se, f,n, f.tne, e·xclusivamen•te: "dcmissi\·eis acl 
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nutum, cabendo tambem ao Pod<Er Executivo fixar o local 2m '!ue funcclonar!l. a 

fi!Jculda.de ou escola, ouvidas a respeito as respectivas congreg.açõeo.<;•». 

SaLa das sessões, 14 de dez€-mobro de 1·914. -Dias de Ba1·ros, 

N. 95 - Ao § 8• do art. 2•, accreBcente-se dn'Pois das prulaV'ras material • 
pessoa.!: 

«IllCluindo o9 prof ssores e ass·istentes de cl ini ca, nomea-dos em ccnsequencia 

da reorgan.ização daà·a ao ensino pelo d·ecreto n. 8.659, de 5 de ·abril de 1911.,oo 

·S•ala das sessões, 14 de dezembro (lle 1914. - INnet~ 1lfcw>·aclo. . . ......... . 

N. 96 - Art. - Os ,premios de viagem concedidos anteriormente á. reforma 

do ensino na «Lei Org'anica» e que pela mesma nãJo for!lJIIl revogil•dos, bem como 

os qwe se concederam após esta lei, serão pag<>s pelas respectivas faculdades, escolas 
ou institutos, por conte. da taxa a·rreoaKlada em c:Wa uma. 

Paragrapho uni co - A verba ouro do n. 2 3. da proposta do GoVe1·no será., 

POl'ém, mantida para deducção dos preml<ls concedidos pela Escola Nacl<lnal d'e 

Bellas A:rtes e cujos alumnos já se acham na Europa ou tenham a.Jll interrompido 

os seus estudos pela actu•al con~lagTação européa. 

Sala das se>sões, 14 de dezembro Q€ 1914, - Mat<1'icio de Lacerda. 

""'. 97 - As faculdades, escolas, institutos ou outros esta·bel<:cimentos de 

oosino, secwndario ou supe1ior, qu<: gozarem quaesquer regalias ou receberem 

quaesquer f.a,·ores, auxilioo oUJ subvenções, seja a que titulo fõr, al~m dos confe

ridos ou concedidos pelas leis que organizarem o ensi•no, deverão ficar Lgualm~nte 

s1l>bmet'tidos a obri·gações extra,ordinarias daquellas leis, inclusive a admisslão em 

seus cUJrsos d·~ 20 o/o de alumnos gratuitos. designados pelQ ~vemo, que oo 

deverão frequentar e seguir. 

!Sala das sessões, 14 d'e dezembro de 1914. - M a~~~··icio de Lace?-da. 

N. 98 - Onde convier: 

:Pa:ya os J.lins da lei, a Esoo.la de BeiJas Artes fica consld rada instituto supe

rior de ens!no, com as mesmas autonomias da Escola Polytechnlca. 

!Rio de J'anerro, 10 de dezembro de 1914. - Hosannah de OUvei1·a. 

·N. 99 - r\ccrescente-se in fine, entre '!lS autorizações: 

o Go.,·erno fica autorizado a rever os regulamentos da Academia de Bellas 

A·rtes e Institlito ""'acl<lnoal de Musica, sem au•gmento d<: dCS])eza, melhorando prin

cipalmente as condições para a !nvestid>U.ra cJ.os cargos d'e professores e impedindo 
que nQs cOI\Curscs para premios de viagem os professores se i·nscrevam conjunta

mente com es alumnos. 

Sa•hl. das sessões, 14 de dezembro de 1914. - 11Ionteh·o de Soww. 



-64-

~. 100- Ao art. 2°, § 4o: 

Accrescente-ile, l.t fine: 

«E armanilo-o de meios efficazes de fi calizar minuciosamente nO<i,.institutos 

de ensino o emprego das suobvenções que o Govoelllo lhes cl!L » 

Sala da"' se.ssões, 14 ele dezembro ele 19N. - Josino de Arcmjo. 

~. 101 - Ao art. 2~, § 1o: 

Accrescente-"e depois ila palav·ra ccengenheiro», parte i·ro ou parteira, ou outros 

qua sqwer cursos. 

Sala das es.sões, 1•4 ele dezembro ele 19·14. - Evaristo do Amaral. - João Be

ni.cio. 

:;-<. 102 _ Ao art. 2. o Fica o Gvverno Fecleral autoriza'(']o a rever o decreto 

n . .S.•6·59, de 5 doe abril •ele 19111, que reorganizou o ensino publoco .no Brazil, corrL 

gindo a falhas e senões que a e..xp ri ncia mostrar LH~Ile cxi tirem, •instituindo a 

obrigatoriedade do ensino <primario na fôrma maL' amJ>la c rigorosa P06sivel, assim 

como a instrucção tech:nica e profi.>sional. AinJa mais, serão io1troduziclas modifi

cações no regimen vig nte, de maneira que em todas as escolas particulares toclo 

o ensino será miinistrado no idioma na.cional. O Governo F'ed·eral ~ubmetberá 

o seu acto á pt•t!'N:a approvação do •Congre.;;so XaciGnal por occasilão <1n prian 'Ira 

reuonião da proxima legislatura . 

IS•ala elas sessões, H "de dezembro de 1914. - Co>~'eia D ef>·eitas. Ma!III'Íc,'ÍO 

de Lacercla. 

P A>RECER SOBIRE A IDIEINDAIS 

As dezenove emendas acima referem-se toclas á autorização que o projecto 

dá ao Governo pn.ra rel'ol"mar o ensino. 

O hwmilcle R-elator já explicou longamente no parecer >Sobre as emem.das de 

2• discussão a sua attitude neeta qu~stão. e, usando ela palaYm no encaminha

mento ela votaç;ã.o, fez vêr em discurso que se pcrm•i,tte a liberdade '(1e annexar 

a este ,parecer por não ter siJdo a incla.publicacl'o no Dial'io 0tfic10J!, o teneno de 

conci'liar.ão em que se collocou. 

O d.eootc que entiio se travou foi illu,;Lraelo pelas vozes autorizadas doe 

Srs. Irineu :\Iachaclo, Octa\io I~Iangabe ira, Vespucio ele Abreu, Antonio Oarlos, 

Pedro ':\Ioacy~ . Dia"' de 'Barros. Mauricio .cJ , Lacerda, Bueno de And_rada, Gumer

cindo Riba;;, Dionysio Cerqueiro!l e Ferreira Braga. 

oDe um mod-o geral, póde-•. e eli>.>er que o pensamento unanime <la Camara 

foi ']>ela reYif<ão da lei. Os 1proprios e illustres repre entantes ·riogran d<!nses que 

subscrevem a emenda :n. 76 não negam ao Governo a autorização ele que se trata, 

con,tentando- e em supprimir no texto expres.;;o <1-o projecto as razões que motivam 

Q&Sa nova autorização e a especificação determinada que nelle existe elos pootos 

a remodelar. Com uma tal autorização elo genero ela que vem consignada nessa 

( •) Parecer da Commr >ã.o ~le Finança , Relator o ST. Fel!x Pacheco. 
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emenda e na qual a vontade legislativa não apparecc traduzida de modo cabal em 

detalhes essenclaes, l}r ovavermente pou quissimos concorda•·ão. Si a delegação de 
attribuições 'é um mal, que só as condições imperiooas -do momento e a ex1guidad e 

de tempo que r{lB·ta â. ·legislatura expi·ra•1te pócle justificar, mal infinitamente 

maior constitu BITh sem dwvld'a as autot;zações &,, caracter vago em que a opinião 

d~ .Congresso não se desd'Obra com clareza, permittin·do as.sim ao <Executivo que 

extraV'ase como <le ordina.rio. ·Essa hypothese está dupramente .evitada .pelo osub
stltutivo da Commissão de Fin<lnGaS: vela m·inucia escr!Jpita de seus propositos 

p rmcipaes e pela exi.g ncia da •·olta da le-i ao Congl'esso para as ·rectificações que 

esbe j·u·lgar que foretn co·nveniemte•s, sem preju•lzo da execução :iJinm,ed•iata, a todo 

tempo altera-vel por d:e liberação nossa. 
Nã!o podia, como se Yê, o Legts·Jativo cer.car-<>e de maiores cauteLas n este caso 

melindroso, em que ücnta.s idéoaiS theorica9 e tantos •interesses inldividu rues estão 

em jogo. A nenhuma des~a.< idéaa, como a ·ncohum desses ;n teresses ;pretende o 

GoV'erno melind1·ar ou f.c rir. O que se procu.ra é a formula razoavel de conci
liação entre os extrem·os, se1-vindo-se critet;osamente á causa d'a mooo:lddade das 

profissões liberaes e aoo interesses do Thesouro, sem, entretanto, se disservir ao 

ensino, hsto é, sem o pear àJ~ novo na ''elho rotina a.bandoqada ·pela reforma de 

I de abnl.l, m·aa egueim.c111te sem lmpedh· que os surtos de melh·oria que e!lc pos.<a 

ter se estraguem lamentave'lmente ow que os d·ireitos e regalias, que :haja a~J.qu i 

rido com a sua a:utonom·ia iocipiente, se percam por demasias excu.sadas ou nau

f·ra.guem pela inca.pacià'ade de su!J}por•tar o periodo tra.nsitoTio -em Que E s tado e 

Escolas devam dar~se as mãos sem vexame e sem attrictos irritantes, gyra.ntlo 

cada <Jual na soo orbita, mas llga.dos pelo mesmo alto objectivo de melhorar a 

nossa cultu r.a e favorecer o progresso de ·nossa inst-rucçãJo nos seus diversos 
.ramos. 

Essa foPmula, 'P nsa a Commis.:."ào tel-a achado na correcção ponderada dos 

excessos da liberdad-e sem fiscalização e •na ernenc]la opportuna de ar1ti11omias evi-

dentes como seja esta de m·a·ndar-se, numas Ie1a que se · peçam ou reclannem 

diplomas, creal-os, estabelecei-os e tolerar ou.tra lei que os su.pp-rime "' de.sco

lllhecL'; qua.ndo a pl·o.pr ia Justiça Federal os exige e cobre com 0 prestigio de suas 
decisões, como. um privilegio legitimo. 

:Elsoos disparidades geram incoherencias, que os poderes pul;Jlicoa t eem o 

dever de san 'l.r e concertar, no prQp·rlo intereESe de sua autoridade moral, que 

se depri.nll(> e abate com e-sse espcct.aculo de desardem e confus ão nas leis e nos 
cootumes . 

.Não são j ustos, nem razoa•veis, os que se TeV'Olt'<l.m c~ntra a ;tutorizaçã o, 
só porque el-la é uma autorização. 

Um ·bri.l.han te matutino do Rio exaoni.nou esse aspecto da qu.estão etn editorial 
que <va,e i::ranscrlpto em annexo, como trenscriptos vão .neste parecer outros artigos 
sol>re o assumpto. fNesse ed'i torial se escreveu com toda a procedencia; 

~Ha <:le certo autorizAções e autorizaç:ões. Esta é das que v:ioo,m um melhora

m nto mural, uma gara11tla de <:lireitoo, UJma accenti.lação de ot'dem, ·tlilll vaoodeiro 
a com,pressões, sem ag>gra·vo de despezas. '.As que favoreciam gastoo inseru;atos, 
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as que e timulavam a ganancia d•a adrocacia adm!oistr.ativa, é que nii.o encon

trarão no Governo quem se preste a executai-as, se sua gafaria vier ainda infil 

trar-se na cauxla dos orçamento . Delegaçõ~ pro\"eitosas, como a da r efonna 

da .Jei do ensioo, hão de tambem desapparecer d·~ tod~, quando as suas id'éas e 
as 6 uas in-teo ções forem bem comprehendidas pelas forças politicas que se con

serl·am ao seu lado. O que não é possiv:. J ao Presidente é abrir •mão de processos 
correntes cre nosro vida parlamentar, oondemnaveis, é verdade, em. princiopio, 

quando são os uuicos que podem s r utllizados para a realização de um bom oserviço 

á instrucção e á ordenn da sociedade orazileira. » 

O articulista teria com vantagem precisado ainda melhor o seu pensamento, 

frisando quoe estd autorizaçã!o é muito complexa, minuc!osa e clara. O Coogresso, 

6e a votar, não abdica de si mesmo: exprime apena.s, com abundancia d~ porme_ 

nores, o seu objecti,·o. 
Esse objectivo não é ne·m uma ,predileccão desabalada pelas idéas novas, que 

t~ndem cada vez mais a af<~star o Estado da ingerencia directa no ensino, nem é 

t.tl;mpouco o aferro osystematico ao .passado sem iniciativas. Aos paizee n~vos e 

aos meios em formação como o nosso, nã~ condizem esses radicalismos extremos 

de ·esco-la.~ e theorias . .Nicm o Estado, aqui, Pôde ser um doutrina rio irreductivel, 

,.urdo ao clam~r do maior numero ou obedilmte á. palavra de ordem dos mais 

ourodos. O seu papel verdadeiro, logico, é entre essas duas corrent-es an tagonlcas, 
approrlma:ndo-as sempre que fôr poesi,·eJ, procurando a linha média do 1oteresse 

geral, 'quasi s.empre a igual distancia dos <~s~os de atnbas. S{) assim se faz 

verdadeira administração e governo UJtil nas nações jovens, sem s· dlmentos t r a-
• diclonaes a remover, mas por isto mesmo oece.ssitando de muito mais cuidado na 

elabora~ão de suas reformas. 
Os applausos qurusi graes d·a opinião e da imprensa á. remodeLação projectada 

em termos tão lisos e discretos, dizem bem que o Governo está. .no justo caminho 

e o Congresso lhe ma•rca um rumo certo . O mais são ogerisa.s I' novadas, Tem a
nescen b s de birras velhas, que o tempo irá. apagando, pcodores ex.aggera.dos, qUJe 

tambem hão de amaiP.<~r intrigas naturaes dos bastidores do mag>isterio , vaidades 

de grupos .nas congregações, preoccuvações subaLternas de direcção, etc. 
Quaesquer qu~ sejam a.s modificações que devamos introduzir o o sUJbstltutlvo 

a]~rovado por grend~ maioria enn 2• discussão - e algumas dessas modiflca~:ões 

a~vHradas em varias emendas são na verdad() vantajosaos e a Commhssão proporá. 

ainda outras que esclareçam e fixem melhor o s u pensamento -, esse substi
tutivo, na sua estructura geral, deve ser mantido, 

A primeira em.éo<J•a do grupo acima, assignada pelos Srs. Candido Motta e 

Prudente de !Moraes Filho, qu. r a volta completa ao antigo, a avocação das taxas 

para a >Receita, a reofficialização integral de tudo, inclusive dos przyfessores no
meados depois da Lei Organica, &em esquecer a fixacão dos y,,ndmentos n o limite 

maxlmo em má. hora estabelecido pelo IMinisterio da Agricultura para a /Escola de 

.Minas, em flagra·nte d~sparidade com o regi!lnen das outras faculdades e academias 
A Commissão não Pôde aconselhar a adopção des.m emenda. 

'Dhnei>Sas outras emendas pedem a suppressão dO exame de Estado, qu~ a 
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Commis~ão consignou •lJa·ra .,al,·ar o principio da l"beroode profissional, tã.o caro 

a tantos esplritos, mas que indwblhwe.l:mente !Precisa ser enb nàiido com os predi

cados forçosos da idoneidade com'PrO>vacla. 
O IReJator explicou ent"eriorrnente o seu pensamento e o accr scimo que faz 

agora ao artigo que tantas emendas mandam suppr.mir, define insophimavelmente 

, ssa prova, a qual 19erá ainda mais difficil do que o chamado exame de habilitação 

<ioo medicos estrangeio·oo. 'Dada-via a ICommls.são, para !Prova,r o seu animo 1mpar

cial não ·heslla em 1pedir votação separada pa·ra este ponto do projecto, afim de 

que' a ICama ra a re.;peito se manifest~ com 'l)artlcwlar e inteira l•iberda.d>e. 

o Hl'llstre •Sr. Josi01o de An·aujo nã!o quer a .gestão de .um directo·r nomeado 

pelo Governo e dem•ls.sivet aà •nut.VII~, moas entendi~ que o mesmo Governo deve 

armar 0 !Conselho Su'l)e>ior de Ensino d·os meios e~ficazes de fisca:lizar minucio

samente nos in titliltos o emprego das subvcnçõ s que a União fornece. No fi'lll 

ê a mesma cou.,a, !POis a emcnrla não altera .a. disposição d'O iprojecto sobre esse 

proprio Con elho a quem a Lei Organica trasnferiu, :no periodo de translçà'O, a 

funcção fi-scal do E - tado, tão mal entendida .e praticada pelo a,pparelho tenden

cioso e Jnutll em que o m esmo Conserho se converteu. 

IFL1. multas outras emendas que su.ggerem modificações JHoced'.entes ou lem

hra.m alteraçÕ'fs de utilidade. 
!Sem se deter a exam ina r cada u•m.a. <1ellaa de per •si , ma.2 toman,do ·lt multas 

nn. cons ide raçoo que •me-recem, a IOomm issão •pede venia <pam formular um no•VO 

sublltltwr!N'O global, lj)ara c uja votação 'l)Cde JJl' fcrencia , separando-se apenas lj)ara 

escru.tinio especial ·o §I 1°, referente ao e-xame de EstaJd'o, e bem assim o 7•, sobre 

a attitude do Estado em face <1as doutrinas medicas. 

E»'Se ubstitutivo, é bom repetir, não traduz idéas pessoaes do R elator, nem 

c1 01 >Commissão. O !Primeiro já decla'l'OU que teve de abri·r moo, aliâs com inteira 

consciencia, de muitos dos pri'Jlcipioo que durante quatro annos defendeu nesta 

Casa, .e ai'Sim procedeu para cumprir melhor a suo. tarMa, que n este momento 

>não pôde ser out1·a senão a da commis ão pal'iamentar dle que é ~Jartc m•i.niona 

e ~lesautorizad.a: interpretar j-unto aos seus honrados collegas as solicitaçõeg ju -

ti<ficadas da aclmi.nistraçã!o <Jue com' Ça sob rtJào bons auspicios e tão s•Lnceramente 

aq)(}liru<ht 'flOr todos, sem d•istJ.ncção d'e matizes. 

O di•gno reprcsentMte do Districto !Federal, Sr. Thomi!LZ Delfino, J:'rcaidente 

da illustre Commis.~ão de Tnstruc~ão lPublica, discorrendo, J'ta !dias, na hora do 

ex.pedhnte, com a sua fina pet'CCOJ<::ão de parlamentar e chefe partiita.-rio, eccen

tuou que IS6 os ·governos politicamente fortes teem podido realizar, sob a Repu

blica, refoDmas da instrucção. íX1ão é tanto assim, etnbora o magno problema tenha 

forço&amente connexão com os programmas do.s partidos. ~resmo .•m nenhuma 

preoccupação de ordem politica ou partidarla, que j)()deria não vir proprlan:nente 

ao caso, o subEftitutivo adLn•nte apresentado pócl<e ser acceito, porque concilia e 

t·~une a maiO'ria das opiniões dlüvergente, .e tetn a vanta.gem de nssegurar ao 

pr.opri'() Cot:tgre.sso o .meio de corri-gir ulteriorm&nte qualquer senão ou defeito havido 

no •Uso od•a amtor.ização concedida, 01 <1 ua·1 !õ<e aclin n<jliglcla em termos cla·ros, :pre
cisos e llmltados. 



O Govel'no, pela Jisur.a d~ suas intenções, mt. rece ·bem ooa prova de confiança 

da Crumara. E par.;~_ pemnitti>r, no ponto de maior diverg-encia, que cadll um decida 

como lhe varecer •mais aeerta.do, a Commissão toma a !n:i.ciativa de .pedir votação 

se1Jarald·a para o § uo, I.ettl'a a, do a1·t. 2° do pro•jocto, e bem a&sim P!Wa o ~ 10. 

s .. b .. titutivo CIO (!?'/. 2°, letf1•as A c B do 1YI•Ojeato e á.s Olllell(/•as de ns. 81·1 (l 102 

A:rt. 2. 0 !Fica o Gover:no autorizado: 

a) a rever o decreto n. S . 6•519, de •5 -d'e abri>! d,~ 1911, pa,ra o .fim ele corrigir 

a.. falhtls e senões que a ex·periencia mostrou exhsth• an na actual orgacn1zação 

do ensino, providenciat1do no sooüdo de .um melhor lançamento c di•s.tribuição 

ti'C taxas e .emolumento· -escolnrcc:;, aJSsegurada, com a 1)ersonalida-d·e juridica, a 

autonomia cli<:lactica, a <imini,;;trativa e disciplin·a:r elos estalbelecime<Hvs de instru

cção mantidos ~Jela Uniã-o, podendo < Stabele~r •as normas que Jhe :parecerem mai<J 

convenientes aos interê.sse,;; do •mesmo ensino em toda a 'ReamblicoL 

§ 1. o H espeitn·ndo o princip io da Ji.berld'acle profissional, o, Govenno nã.o lhe 

porá outro limite .qu•e não o das condições de idoneidade, podendo instituir o exam e 

de 'Esta.do, franco a todas as pes,;;oas que não tiverem qu.erid'o .;eguir os cursos 

academias e de.,;·ejem exercer as profis.sões de medico, a<lva.gruclo, d~.rHista, phar

ruaceutico, cngenJh-iro, parteiro ou parteira, ou outra. ESISe exame de Estado sú 

podeliá er •prestado 'J)erante as Faculd'acles ou Acad mias que o Governo da União 

subsidia e m.antém, e cujo .di~ ctor esco lhe e nomeia. O director presidirá. sempre 

á ·banca eXlllmi·nadora e esta se compotá de mais quatl'O lentes cathedraticos 

designados annualmente por eleição da •Congr~ação. As ou>tras no·rm.as gerae<> 

para o exa•me de Estad·o erão in.· cripta;; nos •negulrumentos ·que o Governo decN'tar 

no uso cl'eiSBa autorização. 

* 2 ." Emqu.anto não fôr reduzida a 50 o/o a actual contribuição do Gove1·no 

Federal Jpara a manwtenção de cada instituto de ensino secu'l'ldario ou supe-rior, 

os directores ele taes •est!l'belecimentos ~erão escolhidos tpelo Governo nthrna lista 

tri~Jlic ' , que as congregações el gerão pelo Jnethodo uninominal, conforme o o-egula_ 

mento explicará. lEsses directores assim nomeados •serão demissiveliS pelo Govemo, 

ernquanto .&urar o reg·imen acima indica.do. 

JJecretada ~u sejam a<; noYas dispo.·içõr. , [icarã:o <*m effeito as eleições 

de di'l,ectoreo; oefCectuadas em d•"ze<mb·J·o de 1914, p.ara o bi·eml•io l•mmedl>a>to de 

accôrdo com a lei ele ,;; de abril de 1!H1, proc<'den do-se á nov>a eleição pelo me

thod·o aqui fixad>o e fazendo-se o mesmo sem']>r ,, que wm director qu·a:lquer fõr 

<lemlttido . .Cabel'á i•gualmente ao Poder 'Executivo, ouvlid>a i])rev!amoente a con

gioegação, fixar o local em que funccionai•á a aoodemin ou faculdade não total

ment e autonoma. 

~ 3. o .Em·qoonto 'O Congre;o.so ·"acionai ·ruào revogar a leis que exigem di·plo

mas nos ca.ndidütM a varias •funcções pul:tlicas, o Poder Executi•vo, ouv•ldo 0 Con

selho !Superior c1" Em,ino, ol•gani7At rá a lista dns Un iversidade:<, Faculdad.es de 

Direito, Medicina, Engenharl·a ou outra!!" cll(ios alurnnos poerão s aPrOV>eitados 

depois de formr.dos -no se!"Viço fe<leral. Poderá, ou•tros·im·, oexclul r da refer1da lista 
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<Cquellas unoiversidaéi·es ou acadenlias e faculdades e escolas qu , a.p6s a i.n.for-ma

~o do mesm o Conselho, v>eri.fiqu•e não terem adquirido idoneidade ou terem 

perdido aquella ele que goza varo. 

§ 4. o E' mantido em toda a sua plenitude o d'ecreto legislativo n . 7 27, de 

de <lez.»mbr.o de 1900. ( •) 

~ •5. • I() Governo reformará tambem a .organização e attribuições do 1Conseho 

S'upet•ior <le Ensino, d•iapondo sobre a melhor maneira de se obter o quantitativo 

pa·l\'l o prugMnento dos vencimentos do pessoal respecti\·o e aunan•do-o.s <)'o-; meios 

efficazes de .fiscalizar minuciosam ente nos institutos d., en.;ino o emprego das 

subwmções que o Gowrno lhes dA. 

§ 6. • Os insti tu to• superiores, cu jos tdiplomas forem acoeitos pelo Governo 

lli"'ederal para a ictscr ilJ)ção na JJirectoria de Saude PublLca., assilm como para 

J>reenchimenoto de cang-o.s fed·eraes, continuarão a contribuir com a quota de fisca

lização, a que eram obr>gadas ·as aca<Iemias equipara<Ias 'â.s offic~nas, a.ntes <Ie 

pro.mu·lga.da a ultimo 1'9fOl, Ua do ensino. Essas quotas ·Sel<Vi·rão pa.ra gratifica·r 

os inspectore5, não perman entes, incumbidos .pelo Govet·no Fed·eral de fiscaliza·r 

ex8Jmes, funccionamen to, etc. , etc., daquelltqs · institutos, emvrega.ndo-s.e o saldo 

provavel em diminu ir o on us que represen1a para o The. ouro o Conselho Su;pel"iior 

de •En sino. 

§ 7. o ,:>lenhuma distincção fará o :Estado entre as doutrtnas m cd•icas sériaJS 

que .d·wpu tam as pref•er;Jncias do 'PUblico. 

§ 8. • As su bven ções ·que o Governo conceder aos institutos de ens·ino serão 

forneoid.a s .por >d>Uodecimos, -prec.•dendo se~npre d<'!m'<lnsbração <l<'!talihada da receita 

anreca>da>da pelos mesmos institutos. 

~ 9. o Na p ro·posta do O[•çamento pa-ra 1·9U6 o Governo discriminará ani.nu

ciosamen te as des-pez·as que ten·ha de fazer corn a instrucc;ão su[>erio.r e s ccun

datrin , deta1ha.ndo as verbas de material e pessoal, i'ncluindo os ptrofessores <'! a.ssis

t qnte.s nom eados •em consequencra da reol'ganiz·ação -da-da ao ensino ·pelo rdecreto 

·n. ·8. 65'9 , de ·5 de .a:br.il de 19111, ou ja s·ituação a lei ·regulará, e f~·end'O acoon1Ja

n.har a proposta da demonstração es,pecificaida da receita ar:recadada e -do destino 

que sa -d~u. 

§ 10. Serão tambem rev·istoo, com o mesmo eS[lirito da pres·e.nte lei, oo regu

lam entos <Ia Academia de Bella·s Artes e Instituto Nacion al {!1e IMusica, sem 

augm<Cnto <i<'! despeza, m el•horando principalmente as cond·ições '!)ara a investidura 

( • ) .Decn·eto n. 72·7, cl'o s• ele clelo:em·b>'o (~e 1900. 
O P •res iden.be da IRepublic~t dos iEst!lidos Urudos d'O IBrazil : 
•F aço saber qUI() o Col1'g r<:>sso ~acionai decretou e ' "' sancclono a resolução 

segui n t<'!: 
Art. 1. o ·ão recon hecidos como de .cara-cter of>fioial, e.u1 todo o ter·ri•todio da 

Un.tão, para todos oo ef15eitos legaes, os <l•ip·lomas conferidos P<•las :Escolas Poly
techinlca de S.. Paul·o e .ct·e En g<mhu•ria de Por.to A:l<)'g1rc. 

IParatgra'!)ho un ico. !Nos eat!tbelecituentos fe-d•eraes de ensino suverior são vali 
do.s ~s exames ·prestados nas mesmas escol-as. 

Ar t . 2. o Revoga m-se as disposições €111 contrario. 
tCapLta l F'ederal, 18 'de "d·ez mbro de lt900. - •12° da Republica. Jl!. Fe>Tall 

el e Oa•mtPos · Sa·Pl es. - l!J fl'ita,o>o Pes~. 
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dos cargos de •lH'O( ssores e impedindo <tue nos coocurso.s ;para premio de v·iugem 

o.s •professores se il'li9Cl'CV!i'lll conjuntamente co.m os almnnos . 

• § 11. Q, premi•os de via.gem concedi&o.s a'Tlteriormente â. lei de 6 de abril 

<le 19!11, bem como os que ;;e concr<l-eram depois ou se concederem d e t~ oqu•i por 

d·lante, se1-n.o paogoo pelas resl}ectlvas -escolas, facuLdades ou. J.mst.itu tos, por onra 

da renda a ·Necadada ou do 1patrlmon io. 

§ 12. As fl'lculcl'aodes, escolas, universidade a•caoderuda.s insittu tos ou outros , , 
estabelecimentos de ensino secuo<la rio ou superiod, qt:e go:oarem quaesquer J·ega-

lias ou receberem quaesqu r faYores, auxilJos ou su•bvenções, seja a que tltuolo 

fôr, al·~m dos conf·erldos ou canced·idos .pelas lei quo org8Jlllzarem. o ensino, deve

rão ·ficar igualmente submettidos ás obrigações ex.tlraordinari3JS d.aquella.s lei«, 

inclusLve a ad·m,is.são em eus cursus de !UtU dimi1tado nu,rn.ero d·e alumnos g.ratuito~'3, 

c>·esigna<los pelo G<>v-.rno, que os deverão 'frequentar e segUJir. 

13. A refo1ma autorizada poderâ entrar desde logo em vi•gor, mas o 

Governo .submetterã o acto que ex:ped-ir, <lecroetamdoo-on, lá. approvaçã.o do Con

gresso, em maio de 19115. 

b) .A promoY<a· e anianoa.r o desenvo1vimento e a diffusão <lo oosino prlmario, 

podendo, IPDI'a e< se f.im, fun<lar escolas onos terrltoi·ios fed'era.es e eotender-se com 

os g-ovei'nos do.s Estado , offertando os m eios de crear e mantfn· escolas nos <'Ns

trictos e povoa~:ões 'O'Tldc não existam ou em oque sej am 1nsufficientes, swbvoenciona1· 

as escolas fundada peln•s munic·ipalidaclfs, a.s<>oclações e pilrticulaTee, expedindo o 

necessario regulamento, fixando as bases e as condições conveoientes e a•brlndo 

o necessario credito. 

c) Nm toda e cola estra'Tl.geii·a que funccionar no 1Brazi! é obi·igatorio o ensino 

do Idioma nacional. 

SoESiSÃO DE 26 DE DEZIDMJBRIO 

O Sr. Presidente - A e. ta ern.enda n. 84 e ::ts de n. 85 a 102, a Com

mio3sã·o off rooeu o "'<eguinte 

f:!1l1Jistit1ldit·o ao art . 2°, lett-ms A e B, elo 1J1'ojecto e 6s eme11tlas de ns. 84 o 102 

Art. 2. o Fica o Governo autorizado: 

a) a re\-er o d~certo n. 8 .•6·59, 1e 15 de abri<! de J 9111, para o lim de corrigir 

as falhas e senões .que a ex.periencia mostrou existirem na actual orga'Tlizaç.ão do 

~m~ino, IJ)l'O'Viden c iando no senti•d;o de uom meN10r lançamento e distr>buicão de 

taxas e emolumentos escolares, gw ·,gurada, com a .per onalid<ade juridica, a auto

noinia didactica, adinirri.st-rativa e d-isciplinar doe estabelecimentos <lc instrucção 

mantidos pela. União, po<l!mdo estabeleeer as n!H'mas que lhe [)3recC~l'em :mais con 

venientes aos interesses do mesmo ensino em toda a :Riepublica. 

§ 1. o iRMp' itando o Jll'inci]lio da Joi•berdade JlrO'fissi•etnal, o Govenno não lhe 

porá outro limite que não o das condições de ~doneldac1e, podendo instituir o 

-exam•e de Estado, franco 11. todas as pe~ oas oque nãoo tiverem querido seguir os 
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curso.,; academicos e d sejetn exercer as profissões d1! med•:co, ajvogaJo, Q.cntista, 

pharmaceutico, engenheiro, parteit·o ou pat't~Lra ou outra. Esse "'xame de ®stado 

só poderá. ser prestado perante as •Facu~dades ou Academias que o Gov-erno da 

Un!ã.o substdia e mané~m, e cwjo dlrector e,;;colhe e nomeia. O d1irector presidirá. 

sempre á baoca examinadora e esta se comporá de mais q~:Jatro ·lentes cathedra_ 

tlcos designados annualmente ·por ele! cão da •Congregação. A-s outras mormas 

geraes .para o exame de Estado serão inscrlptac; nos regulamentos que o G()'Verno 

d cretar no u~o dessa autorizaçã"O. 

§ 2. o LEmquanto não fôr reduzicl.a a õO o/o a actual contribuição do Go\'Crno 

'Federal para a manutenção de cada Instituto de ensino secun:dario ou superior, 

os dircctores de taes cstabelecim.entos serão e ·colhidos pelo Governo numa liSta 

tríplice, que as con•gregaçõe.o elegerão ,pelo methodo u·ninomiona•l, conforme o re

gulamento explicam. Esses dircctore.o assim nomeados ·erão demisaiveis pelo 

Governo, em(]uanto durar o ·reg~mcn aclma indicados. 

Decretadas que sejam as novas disposições, [!carão s m eHelto <1S c!c!çõc.; do 

direclores eff ctuadas em dezembro de •1914, para o .bicnoio imm diato, de accOrdo 

com a lei de 5 de abril à'.: 1911, p.roced€'11do-se á. ooV'a eleição ·Pelo rnethodo wqui 

flxe.do e fazendo--se o mesmo som•pre que um dhrector oualquer fôr demittido. 

Caberâ. igTualmente ao IPod~r Executiv•o, olllv·lda pr'éviaJmente a Congregação, fixar 

o local em que funccionará a academia ou faculdade n'ã.o totalmente autonoma. 

§ 3. o Em'qtlarito o Congresso Naclonal não revogar as lei- que e~lgcm '(]iplo

mas aos canàià<~tos a varias ftmcções pwblica.s, o ·pod1er Executh·o, ouvido o Con

selho .Sup~rior de Ensino, org-anizarâ. a ll:sta das Univ~Crsidades, .Faculdades de 

Direito, 'Medicina. Engenharila ou outras clljj()S alumnos poderão sct· aproveitados 

depois de formados no seniço f dera!. Poderá., outrosim, excluir d a re ferida li:sta 

aqucllas uni versldades ou acadt"mias e .fo1culda.dcs -e escolas que, após a infor

mação do mesmo Conselho, ""'t•ifique não tet• m adqulrido idoneidade ou terem 

perdido a~1uella .c1·e que goZ9.vam. 

* 4 .o .E' ma.ntido em toda n sua pleniluclc o decreto legislalivu n. 7127, de 8 

de dezembro &, 1900. (') 

§ 5. 0 O Governo ·t~format•á lambem a o,·.ganização e attt•ibuiçõcs do Conselho 

Superior de Ensi'llo, d•:spondo sobre a IDielohor maneira de se obter o quantitativo 

para o pogame·nto cl"os vec~cim> .ntos do pessoal .rc..pectivo e armando-os dos meios 

efticazes de ofi calizar minuciosame·nte nos institutos de ensino o runprego das 

.;ubv nções que o Governo ·lhe.- dâ.. 

i§ 6. o Os ln:stltutos JSUperiores, cujos di•plomas forem ucceitos •pelo Govemo 

Federal paru a inscripçã.o na Directori.a d"' Saude !Publica, ussim como para pre

enchimento (]e cargo" federaoea, contioUJurão ·a contribuir com a quota d o fiscalL 

zação, a que Eram obrigada as academias equiparadas â.s offici.acs, untes de 

promulgad'a a ultima reforma do ensino. F:ssas qll'Otas servirlão para gratificar 

OR inspectores, ·nã.o lX!rmanentes, incum11bidos pelo Governo •Federal de fiscalizA.!" 

e.xam•"s, .funcclonameoto, etc., etc., .daquelle.s institutos, emt>regan.(]o-se o saldo 

·rroV'ruvcl em d·iminuir o onu• que r pnc:-;cnta .pnra o Th'e~ou·ro o Conselho IS•wper·ior 
ele Ensino, 
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§! 7 .o N~nhuma distlncção farã. o Estaoo ootre as doUJtl'lnas medioe.s serias 

que disputam as prefei".>Dcias do publico. 

§ 8. o As subv·enções que o Governo conced'·~r aos institutos de ensino serão 

fornecl'das por d•uodec~mos, precedendo sempre demonstração det alhada d'a receita 

arrecrudada pelos me.smos institutos. 

§ 9. o 'Ka proposta do orçamento para 1916 o Governo discrim lnarâ. minu

ciosamente as de.spezas qUe te·nha d'~ fazer com a lnstrucção superior e secun,laria 

detalh a•~do .as verbas de m aterial c pessoal, incluindo o.; professores c assistentes 

n omeados em cons qucncia da reo rganização dada ao ensino pelo decr eto n. ,g. 65·9, 

de 5 de abril de 19•111, cuja situaçlãc a lc'i regularã., e fazendo acompanlhar a 
proposta <la demonstração especificada da receita arrecadadól e do de tino qu~ 

se deu. 

§ 10. Serão taJmbem PeYistos, com o mesmo espklto da tpresente lei, os reml

lamentos da •Academia de :Bellas Artes e Instituto Nacional de Mu •ica, S()tn. au

gm:.nto de despeza, melhorando p rirlcipalmente as condições para a inv oot!duru 

dos cargos de profes.<;o res e ,impediTLdo 'QUe nos concnr os para premio.~ d'e 'V•iagem 

os professores se inscreYam cO'n'junta~men te com os nl umnos. 

§ 11. Os ~remios d•e ''la·gem coocedldoo an~ ,riormentc !\. lel de 5 de abril 

de 1•911, bem como os que ae cancederam depol.s ou se cone ·derem <le aqu•l por 

diante serão pagos pelas respe!'tlvas escol!lls, faculda'de ou Institutos, por conta 

da r&Ida arrecadada ou do patrlmonio. 

~ '1'2 . As faculdades, •escolliJs, wnlvemidades, academias, institutos ou outro 

estabelecl·m:ntos de ensino secundaria ou superior, qUe gozarem quaooq uer regalia" 

ou Teceberem quaooquer favores, a uxilloo ou subvenções, sej a n 'que titulo fô 1·. 

além dos conferidos ou concedidos pelas leis qu ' organizarem o en in o, de\oerào 

ficar igualmente subntettidos oâ.s obrigações extraordinarias daquellas Ie~s. Inclusive 

a admlssãso em seus cursos ele um !illllitado numero de alumnos gratuitoo, detsignu

dos 'P ' lO Governo, que os dev.erão ·frequentar e segui r . ' 

§ 13. A refotma autorizada poder{!. entra·r desde logo em viaor, mas o Gpverno 

subm ·tterâ. o acto que expedir, decreta·nd:o-a, â. app rovaç'ão do Congre.>so, em mn io 

de 191õ. 

b) A pt'OmoveJ' e •animar o desenvolvim en to c a cliffusão do ensin o primaria, 

podenllo, para Nl'e fim, fundar escolas ·nOS -tcl'l'ltorios federa.es ~ entencl r-"e com 

os goYerno" dos Estados, offertan do os meios de crea r e manter escO'las nos dllstrl 

ctQs e pO'Voações onde não existam ou em que sejam insUiffici ntes, su bvencionar 

as escolas fundaà<ls pelas municipalidadffi, as. ociaçõe.~ e particulares, ex·pedindo 0 

n ecessàlrio regulamento, fixando as bases e ae condic:õ s con,·eniente.~ ., abrindo 

o n ecessar io croo·i to. 

c) Em tod·a escola es trangei ra que funccioncn no Bt•azll é obrigatorio o ensino 

do ld i o ma nacional. 

O Sr. Pedro Moacyr (zteila orllem) - Sr. !Presidente, segundo Y. Ex. 

aca,ba de obsC'rvar â. CamaPa, tnB ·nume-rosas emendas r elativas ao ensino forarm 

rcpelllclas pelo honr;tdo Relator do orçamento do I•nterior na. Commlssão d•e F'l-



ttaoças, que formt:•lou um substitutivo a todas ellas. O d.ebatc, pcH€m, des .•nvolvJd'o 

no selo da Commis ão de Finanças, sem mácriação <Hgo, forçou o Relator a sub

metter abé certo ponto o qU'e a maior·ia dessa ·ill:uetra,dl!l. Commissão determinou, 

isto é, que, no caooo da rupprorvação do substitutivo, e lle foss~ destacado para 

con.stJtwlr projeoto separado. V·a'le a pena ler as palaJVras cro honrrudo Rrelator. 

!São estas: «A Commiss::\o, por sua maioria, requer 'Q.ue, apprcwado o substitutiYo, 

set.ia este destacado prura coostituir projecto sepa·ra.do! 

:Eu não tenho mads HlusiLo ex infO'I'n•c•ta ccmsciO?tcia sobre a oorte das emendas 

que se 'J)roponham defender, nesta Casa, o principio fuodamentalmen•te republicano, 

ele todas as libet"d.aJde.s, em tor:no d·a .Jiberda:de do ensino . 

A corrente, . egundo vejo, está Celta no sentido reacclonario, e eu até nll.o 

vio!·ia -fallar, porque não quem mais ])erder pa.Javras, a occaosião não ~ para 

deba te, pols esta•mos apenas no eucaminramooto de votação, e só se encaminham 

votações qua·nd:o se tem al<guma esperança. Venho á tri.buna, por">ém, simples

men te em resal'Va das minhas respon abHidaàes ou da modestia respOCJ.sabllida:de 

q11c me incumbe de defender dou,tt•inas e pr•incipios que nunca abandonei e aue 

at'é agora por esturro, reClexão, prav:ca, experiencia, cont!núo. a susten tar; 'pOrque 

julgo QUoe São as :uonãcas compati\"~ ls com a ot•ganlzação verdadeirrumente republL 

cana, de ordem espiritual de nossa Patria. 

P-e diria a V. Ex. que se dignasse de con&ultar á Casa si conoeJc preferencie. 

á inha e~nda n. 911, na ~·otnção. sobre as outras concernentes á. reforma do 

ensino. 

A minoha eme<1da tem o.•ua.· .partes e a pt'imeira é dogmatica., porque e<n uma 

só pala'Vl'!l, com a qual a exordio, eu <proponho que se .supprima tudo quaJnto ·no 

orçam nto do Interior é relativo á reforma '(lo ensino. 

Entendo que, em primeiro logar, esta refor,ma não póde ser feita por uma 

s imples autorização ao IGo,nerno, ao apwg-ar das luze ào Congresso e :porque 

mesmo é uma m<~teria muito dellca'lla, muito c01!Ilplexa, que envolve, com.o disse 

ha tem.pos, os crestinos de nossa propP!a nrucionalidade e deve, por.tanto, ser estu_ 

dada e-m um projecto em separado, no devid<> tempo. Ma$ a segunda 1Jarte d · 

minha emooJa vrocura, atJê certo ponto, transigir com os que querem, pelo meno.s, 

retoquc;; ou modificações ·• alterações secundoarias, •pot~m varias na actual lei 

do ensino. O r. :I!Ii•nistro da Justiça d·cclarou em toma inte-r11iew que eu li e que 

esbá <incor,porada n<> parecer do rtclator .do orçamento do Interior, QUe havoia r . to

ques a fazer na lei vigente do tt.'lsino; pois bem, nó não nos oppomos, de um 

modo 1·rudical e extremo, lá •feitura à• sses retoqu·es, mas permanecemos dentro 

destas Hnllla6 vor1que o ensino não p6de ficar á merce de uma, •jiga-joga d e 

rcfol~ma:a 1QUe, em véz de organizar, ca<l.a vez mai;:; o dtesorganizatl1 e anarchizam, 

tomaonodo <> nosso paiz, qu" é o maior de toda a America do Sul, si isto vingar, 

o ma.is atrazado sob o ponto àe vista da. instrucç>ão •publica. Convém dizer c;ue 

as Repub>lica,s viz.i·ll'has. de origem ·hespa.nhola P QUe a cad~t passo citamos - a 

.\ rgentina e o Uruguay - tecm em sua in truc~ão publica, pr:mal'ia e s cundarla, 

ad•mi•ra vel . obcdcc ·ndo a leis primorosas, tend·o ttma execução perfeita. (.1.1JOictc~os.) 



- 74 -

A nova reforma que e quet· introduzir no enl&!o setwh·á apenas, para o 

desot,ganlza.r ainda. mais, para o regresso do palz. 

10 R. FLORIANNO DE iBRITTO - A ref!l'rma. adoptad'a, em theo1•'a, ê bOfl, maS 

na pratica tem senõe •gmvissimos cu jo remedlo precisa ser lmm ~ diato. Para isso 

ê que !deve tender a novn refarma. 

O R. VICTOR DE BRITTO - Apoittda, mas não por uma autorlzaçil.o na rabadi . 

·lha do orçamento. 

10 !SR. •FLORIANNo DE BI1JTTO - Fol tambmn na t'll badilha do orçam ento que 

foi feita a actua!. 

10 SR. PEDRO i:\10ACYI\ - O reglmen •da officlnllznçil.o do ensino não resiste 

ã. m ·nor critica que, infelizmente, não póde ser feita neste momento; mas tem 

sido desenvoolvlda 'Pelos ongãos .mais competente , por melo de Jiovr , de revistas, 

de discurses, de artigos de jornaes, verdadeiramente lrrespondlvcLs. 'ão ê o 

momento de fazer a critica; não ê o momento de ser completam ente lnlransl

genbe ; mas, senhores, chegamos á situação de tmnslgencla até os .pontos ra

zoa'Veis. 

!Podemos autot1zar o Poder Executivo, jã que a corrente victorlosa ê ••sta, 

a r~tocar a lei vigente do ensino'/ Mas retooa.r não ê re'ful1dlr, nrto ê cercea r as 

·bases fundam ntaes desta reforma que assegura plemumente a situação da liber

daK!e espiritual e a a u tonomia didactica da, congregaçõe:- . ISl, porém, a prim.eira 

parte d e minha cmFndu, •põe as sympathlas da Garoara, peÇil a esta corporaçã'O 

que, em defesa do ensino .e dos lnteres es funclamentaes da Republica, na ordem 

espiritual, conceda prcfereno:a â. ~"otaç:ão ·da minha emenda, approvaodo, pelo 

menon, a sua 2• q)at te, pela qual eu ·permltto que se façam retoques e modifica

ções na actual lei do ensino, porém. que não se concedam ao Go,verno racu!Jd'!l'des 

dlscricionarias para a re formar como entendi!r. 

•O ' R. RAuL tCARDOSO -.Mas, SLLbmettendo tã. approvaç:ào do Congt·cs"''· 

O S'R. IRINEU 'MACHADO - Em primeiro log•ar, não ê como entender; ha bru;es. 

JÜ 'SR. >PEDRO IMioACYR - l r. Presidente, d ·evo terminar; a hora ~stâ. adlantalda. 

?o<lã·o podemos mais d•:scutir, a questão bã. pe~d·ida, mas, ao menos, 'á ul-tima 

hora, salve. se alguma cousa; perca.s< tudo, mas salve-se a honra, que lambem 

ha um ·principio de honra, neste cru;o, como e-m tcYdos . 

Eu prefiro .ser vencido, cnhir no campo da luta, abraçado com os principios, 

que con id ro e<;senciaes ao funccionamento normal de um vcrd!ldeiro regimen 

r epublicano, fôra da ordmn 'J)olitica ou vartidM'ia, na o1•dem espirlturul e m oral. 

Eu caio ne~te ponto, com a minha velha bandeira. 

A \Cantara d~idirá como entender. ( M11ito bem . ) 

O Sr. Ferreira Braga (pel<L o•·cl m) - Sr. Presidente, o respeito ã. Con

.stitLLição ·da Republ!ca, a importancia capital do tproblema do ensino, d·e cuja 

solução depend• m intim ntmente a 'Vida e os destinoo d•os povos que 111ão quercom 

ficar eternamente envoltos no .manto da sup !,;;tição, acorrenta.dos q:>ela tyrannia 

que segue a suverstição e constitue n ll;iua comprunheir~ fiel; u d>elica.dcz·n. e a com. 

p iextdade tl · um :assumpto cuja ci!ScuS<i'ão d e,·e pairar em região 111ais elevada 
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do quo a dos a.Ssumptos d<! ·interesse partidario, seriam •razões imperiosas para . 

que .eu wtasse contra a lncol"])oraç.ão ao proJecto de orç:amento do interior d.e 

qualqu•éir autor!z,aç1io •10 GQ'Verno para faz·er a •r.eor.gan·iza.çlLo do ensino, si a obra 

do Govet•no ;nlLo houvesse •de ser submettttl1a, em é'poca precisa> ã appro••ação do 

C<m•grelsso 'Nacional. .Em tomo d·e t!Lo elevrudo assumpto, de Mo ma.gestoso PrO

bl.ema inod<lspensa'Vel seria nessa émer.gencLa um debate amplo, 'demorado, com

J}ativel com o dnteresse ~mmenso q1.1e a K!uest1io inspira com. o cuidrud•o e<norm e 

que a solu.ç1io exige. 
!:Mias não <é este o cruso do su•bstitutlvoo da Cornmhssão d.~ IF.lnanQaS, que bem 

1-r:SJ}irada M~dou, incluindo neJ,Je um aTtigo que su•bordtna a refonna que o Governo 

' ' ler ef\fectuar á. '(']eliberaç1io do lPod1er IJe.gislatlvo. 

:Por outro la:áo, Sr. P·resl<dente, o l'e.gü'nen de ensino, Inaugurado pelo ;Elor. •R!va

clavia •Corrêa, •fez cahi·r bruscamen-te a ins.trucção publica em nossa Patria, &1 

nltura a que :ella se tln·ha <elevado 'Pelon> <e&forços succe.~sivos dos espi•rltos que 

haviam onnado o magisterlo of(icial " daquelles ~1ue. occu'Pando a pasta do l11te. 

rio r, procuraram construir, aperfeiçoar os processos '[)edagogicos, em vez 1e tudo 

destruir, como fez o fa:moso oauto1· da não menOIS famosa Lei O·rgth•toicct elo Ensino. 

E' ;verda-de ·que a ;,.ltuaç:ão a que chegou o ensino <!••"Pois da ultima refol'ma 

é apenas um dos aspectos do qualdro g'eral da anarchia e da d<esordlem que caoracte

rl,ou •o periodo govennamental •que findou. E' certo que as '(']Jensas n•uvens ~m que 

ficou envolta a insh>ucçã!o brazH~ ira. depois da reforma funeiSta, teem a mesma 

origem qu.e a noite .profunda em que •fical'am mer.gul•hrudos os principiofl d"' jtt!>tiça 

e de <Hreito, as normas cnracteristicas da civi-lização. 

Mas, seja como fôr, 'é 1.1rgente a 11ecessida-de d~ faz.er uma t entativa p rura 

sahir do .regimen da anarchia e da desordem, que está. cOtn'Promel7temlo seria•m· utc 

a ~ducaQão m-ental •da moci-dad'e brazlle~r.a·." ±ncomprutivel com as mais sa.graàoa~ <e 

legitimas a;;;pil'ações di' nossa nacionaH:dade . 

- E JJ!to ê ficando l•net•bes, con.templrundo seren-a;mente os multhplos resultado• 

funestos d•a ce leb~·e L ei ü~ganica, que <Jonseguiremoo alca.nça:r .ciSsc alto obj.ectivo. 

lOs intuitos doosa ri1cldcuJa refol"ma r.racassamm todos: em vez de rcidluzir as 

dc.~peZ'as , •eJ.la as aug-mentou consid'erave>mente; PrOcwrando melhorar <\.., 'Proce"sos 

de exa.:n es, institu iu '[)ela a:lliança d·e matarias sem nenhuma conne:>otdade prO'Vas 

vc rdadclramente a•b urdas {' 1rrealizaveis. Desprczan'(']o as luzes que uma lon·gu 

~ srubia •experiencia prOijecta'Va tSübre o importalntc assu.mpto do provimento dos 

car:gos do maglsterio, c<S&a ex])losiva refot•ma fulminou os coocursos, a cuja som

bl:'a benerlca ha<viam con.s .'guddo penetrar, como professores em nossas faui1if•ad es 

de ensino, as ma is fulgeo1tes me.ntaHdades, os ClspiJritos diamantinos, que alli 
exercem a ardua e nobre func!)ão de ensinar. 

•E m vez dease IPTOces o, porém o que i•nstituiu a reforma? A e-x·i.gencia 1:1e um 
sLmples •t t•abaJh o impresso, julgrudo <l'e 'Va•lor, foi a unlca ~para -u.m in'diV'ilcltuo ser 

nomeado lente de uma escola superior OIJJ >'ecun1'1at•ia. !Mas como a ruuvhent'icidadc 

deste tra.bai'ho escapa é. compet n-cia d'as congregações é claro como a 1112 m eridiana, 

que qualquer jpdividu o, por Jl1ai.;; alheio qu.e ~eja à <estudos scienti.ficos, poderfl, 
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con egulr uma nomeação ·de lente, Incumbindo a outro, que tenha a neceesarla. 

capaciJade, o encargo de elaborat· es e trabalho. 

O exame de a-dmissão, que a r forma do S t·. R·ivadavia vreb ncleu meLhorar. 

tambem de.sceu exb-aordinariamente, em Y!rtude do desastrado pmcesso nella esta

bdoo!do. 

:Não (!stou de accõrdo com todas a.s bases lncluidas no subs•titutiiVo. 

Voto, entl'etanto, pat-a que seoja elle approvado e incorporado ao orçam ento 

do I-nterior, niã'O só porque a proxlma reorga.nizaçã'O do ensino !Será sujeita á 

aJmro1•ação do Congresso, ma" tambl •m porque só assim poderá o illust11e , .. Pres· _ 

,clenbc •da !Republica prestar um elevado ·erviço, um dos mal.• notavei•s que a -:\'açãú 

tl'm o direito de esperar do patriotiJSmo de S. Ex. 

•Os meu~ ,·otos são opara que a futura r forma eja a aurora ele uma revolução 
lntellectual destina•da a levamtar as instituições de ensino, afastando-as do abysmo 

para onde ella" rolam sob o impuLso das tertüveis e nefa tas doutrinas implan

tadas pelo autor da Lei Organlca, 11a sua infeliz 'J)a9S!tg' iJll pelo 'M]nisterio do 

Interior. 

'Uma bOa reorganização ela lnstrucÇã·o nacional. •nwte m()mento afflictivo da 

nor;511 vida intel!ectual, é a ma•is PTCciosa dad•lva que o r. Presidente da Thepublica 
e o Sr, .Ministro do Interior podem faz&r 13. mociJdade hrazilei•ra. 

Tenho concluldo. (j\fuito bem; m1vito bmn .) 

O Sr. Di·onysio Cerqueira ('pela o11dem) (•) - Sr. Presidente, dLcii!L 
damente Tll€<1hum motivo tenho para impugnar os dizerCIS da honrada Commissão 

ele IF\Inanças, a respeito da emenda 81; entretanto d• ISCillbro na mesma, evidente

mente. uma parcialidade que não I()Stá nos seus moldes Je coherencla. :Ha · uma 

-emmda so o .n. 79, que versa sobre .uma quantia de5tinada lá Escola de Enge_ 

nharin de PernMDbuco. ~ igual pa o for.am apresentadas o anno 'Jlal<\'Sado e este 

anno cmC'l'lilas consignando verbas p8Jra o Instituito Electrotechn1co da .Capital 

'F'ederai e outras instltulçõc d• • ·en.sino profissional p·ratico. Todas essas emendas 
foram rejeitadas sob o motivo de se11em 'V'Crbas de5tinaidas a estu·belec·mento · par
ttcula res K1e ensino. 

Vejo, •entreta'Dto. que a parcialidade da honr.ada Conunissão foi mrunife:;ta n" 

caso. Si ella con~oroou em qu.e se dlésse a quantia para o a.ndamento dos trwbalho" 
do l•nstituto Electrotechn•ico eiD Itajujjâ, deveria igual.m nte daJ·, por mêra qu tão 

de equidade, aos outros instituto• congo !Ileres. Reportando-me, porém, á emcncl<! 

em •votação, que é a de n. 4, estou conforme com a mesma corrente de argu

mentação lque ha dias adduzi Por occasião Q.e se encaminhar a votação ela em ·nela 

<.>m que se dava autorização ao •Executivo para a refonna elo ensino. 

Sr. !P·residente uma d·e dua>;: ou nós aca:bamos em absoluto com o systemn 

<l~ refovmar po1· ·partes ou .então o Congresso se a.fóra u. · i proprio o direito de 

apresentar um prdjecto clev•ida.mente estuoclaclo, que tenha amdamento em seu~ 

tu1•nos re,"i.rnentaes, que seja <Jpprovado em todo. os seu!' artigos e que por fio1 

( •) IDste discurso nfLo foi revisto 'J)elo orador. 
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te nh.a a devida execuÇão, além de pôr otd{)m .na que·atão ·do en«ino, d esde aue a L ei 

•Orga.nica. s .: achava em verdadejro e-stado de ch•áo:;. Nestas cond ições, S•r. Presi

d(>Jlte, ·o ICongre.sso andare cohereote com a sua nõrma de ·proceder, como andou 

em 19011, quando se r efC>r.mou o ensi•no em ~·i rtude do de<:reto Epitacio p ossoa, 

npprovanld'o esta autoriza~ão ao Executivo, afim de set·em •poopon.tados certo 

pontos da L ei Organica do Ensino e saoa>das as difriculd•ad• s sobrevindas por 

occasião da execução f-ormal da Jnesma .lei. 

Não duvLdo <t•ue Iltl El&cola .Polytecn ica ena não tcn.ha. tido •JW<YVentos que oodOti 

1tc1a~inavam. 

rO IS<R. FERREIRA BRAGA - Proventos .ella os deu: 4~•500 mensaeo; por cwbeça. 

10 ISR. DioNYSio OERQUElRA - Acredito que o simples flacLo de ser d·adla au

tonomia ás ·congtregações ha!b1Hte-as a , segundo oo reg·a·lrumentos, esta rem de ac. 

côrdo •C<llm as exigen•cioo da l:liM:ipli!11a, sa.tisi~azendo assim as necessid'>tdes preci 

puas do ~~·Stno. Este € um ponto de vista que, orelo, em <boa doutrina.. em 'boa 

orientação philos01phica, ninguem deixar1â. de ap'plruud'ir . A autonomia iis congre. 

gações das faculdades '-iu:periores d!a RcpubHca é um ponto essencial para que o 

en ~~no se]a cle.scentrali<llaclo e aS&im satt.sfaça ae nece>sidaJcl'es de todas as boi

HIS, dos tPo!bres e •dos ri co.;:. !Refiro-me aos estudruntes. 

!Fica l'!1con>tootruvclm•en<te deslocruda a que.st i!Jo dos a•J.amnos que se veeom per

.seoguid'oo po.r vel!hos caUhedTaticos l'ondeiros, adstriotos ã.qu nas not1m·as de per

seguição aln>t i.ga, conferindo torrea•ntemeiUte os griâos em médi.as e sablbatinas e 

des t'arte sC'l'ld•o prE',judicrudos não raros estuda1111te;; que, .pa~Esando 'horas e ho ra,; 

vengados ~obve os li vl!'os, faziam mel•hor,menrte jús a uma rupprovação cond1igna . O 

que n iLe i Or-glfl.ni ca elo Eb s ino YCiu fn<llei· foi que, se um drudo es1tud·runtc não qu er, 

por exemiJ)lo, .se su11:>mctter a a m catheclratico adstricto .ferrC'l'lilramen te a certas 

norm~s dil>ciplinares de uma tal ca1dleira, esse estu~a.nte se v(J. collocar sob as 

lu·zes de out1·o praf'essor, c, aSi>i m, m elhor aprovertar o seu tem'J)o no estud'o e 

consElQu!lnltes oesEorços. 

>Quanto á -Facu!Jaacle de Jl.1edicina, PQISSO atff irmar a V. !Ex. •q ue a Lei Or

gn.nica, .que tem ,gra ndes f a'lhas no :!!teU fundlo, !l'lo seu 1an1tl.go, lnl() &e:.I rec esso, no 

seu !nthmo, qua;nto ao lado ·p ra t ico rem satisf.eito e>m a•bsoluto as necessid~rles do 

cnsnn'O medico. 

IQ ISR . FERREIRA BRAGA - Tem ,gtra.nd·es ft~.l!h at>, V. Ex., {} confes~a: o C~n

gJ·esso .precisa, pois, reform al-a . 

O !SR. Dl'ONYSJO OERQ UElRA - A autorização sendo cl·!bil'a a tum ex-collega 

nooso, ac·tuRl 'M'ini. tro do Inlterior, de ca<J)RCid.al:le recom•hecioa, de m eriros incon

tes tavoels, de •prcl5und'o conhecimen tos teeihnico-<, mormente qu run:to á orientação 

<nodemna do C'l'lSino. lbe.m avisruda. nmldartã. a C.amara concedendo-a nos termos em 

que estiá redigida a emend'a . 

O ISR. FERREIRA B-RAGA - Nesse pon·to, estam os ele llccôrdo. 

<Ü .S.a. DTONYSIO CElRQUElRA - Tenlhoo ClitO . (.il1a<; do lbem! M1tito bem!) 

O Sr. lrineu Machado (pela. o,·dem) -- Sr. P·resicllente, eu àesejav~ pe

llir no hon.I'aclo R~la•tor "''TI escia•r cim<-n to. Fui autor cl~ uma emenda. que m11 
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parecia, de todo o ponto justa e procedente. Em· Yirtude da reforma de 5 de &bril 

de 1911, o GoV'erno nomeou diversoo professores e assistentes. Apre entei . então, 

emenda declarando que 'Tli!IS talbellas extllicati,•as que o Governo remettes e, para 

19L6, deveria sei inclui da a despe'ba relativa a et>\SCB pro1~&sores e a;;ai<>ten tes. 

:\fln.lm emenda dizia «''ncluindo os r~rdfessores nomood e,u. virtude dO decreto de 

5 cte abrll de 1911». O honrruclo /Relator acCJ<escentou as sega intes pala'Vras «CU•:l'a 

situaçã.o a lei reguJmiá». Evidemtemenlte o 1)en~amento do mi.mha emenda foi et~te: 

g>aramtlr os direitoo adquirtdos por força d~ reforma aos professores e assis

tentes .nomerudoo. 

/Desejaria que o .hon.rado R la:tor me d'J.;;sesse si os direl tcs desses prof~'so

re. passarão a ser regulados pela nova lei ou si, ao contrario, sua situação, scllil 

direitos adquLridos oorão re peitados. 

O 'R . 'FflLIX PAaH\Eco - Os -professores e assisten't-es, a que V. Ex. o:;e .re

fere, estão em ituação perfeita.mentc <lefíinida. Elle.~ representam pequeno au

gm n to no corpo d oceonle das co-colas. q:Je 'Precisam deS~Sas cadeiras. 

·A lei não podi.a alienar esse pcs:roal novo, convindo rubé que elle contin ue. 

De qualquer fOrma, porém, a lei regulará sua situação. Podem ~sses profe-5sores 

ficar a})!.,10luta11n~n<te tranq•uillos, O Governo .não 06 attinlgh'á, e si o Govemn 

exonbitar ... 

10 SR. lRINEU '.\liACHADO - .Ficam então respeitados os direitos adquiridos om 

\'lrtud'e <la lei? 

O .SR. FflLIX PAQHEco- O Governo não terá. o direito de fazer twboa raza . 

O SR. JRINElU :\1:ACHADO - Perfeitamente. 'Então, quando o novo regu·lamento 

vier, no panto em qu ,~c referir á. sitaação des.;:es prof.es..-.ores e de.<ses asslsten

te<>, manter..Jhes ... ha os odireitoo adquiridos em vil·tuâTe elo deoreto de 5 de abri l 

de 1911, como reconhece o r. Relator. Era isso o qu.c eu queria fosse escla

recido. 

Quam•to á emond.a sutbstitutiva Ida IIIlaioria da Oommissão, voto lJOr ella e voto 

cont ra o requerimen-to feito pela mesma. Commis.são, no sentido de a destacar d o 

projecto. Acomopa'Il'ho o honra:d'o (Relator e o ndbre Tea'de-r, votandlo contra 0 re

querlmeonto ela maioria da 'Co,mon}l; ·ão. Ac'ho que a ma teria não pôde ser nclia<ln 

e precisa-se desde já regularizar essa situação, pondo termo á.s fabricas '(]e ba 

ch.areis e de medicas ~ a.os esc>tndalos Ide que a refonna foi, afinal tle contas, a 
matriz. 

,. Presidente, ha, entretanto, neste dl.s<Positlvo su!bstitu tivo da Com.missão o 

~ 1• sobre o exame ele Estado. O exame de Eo&ta.do, no oBrazll, si Fe vier a r-eali 

za r ,;crá urn exame de Estado typo creo'lllo, ttypo nacionwl. Já. ,;;wbemos como lss c• 

se arranja'I'á, d!speneaon1do-se o exame scriad:o, e o e:><a.me runmual, etc. 

A maioria da Oamara S<Oirnlpre foi com•traria a es.se ex·nme de Estllldo; tntt<". 

por uma certa traon~.acção, nós, na 2• d!scussãJo, ceclernoo da emen'da supprcssiva · 

ngora, a prop;·ia Coonnni são requer que se •vote em se~arado esse paragi•apho, 

ia1m•bem o § 7•. Acomvan.ho a Com missão mesta medida, fa.zen'éto, en•trebam.t~. 

questã'<> da m:lonha emenda suppressiv.a. O que eu qm~ria n essa emenda era . 

upJ)I' F'<ão do exame de 'EstJa'do, e o &'U·bsti•tutivo da Oommissão não <1 prejudica. 



79 -

.IDm sullllma, o que de;;ltljo é, d~sta ou d·alq_ruella mant'ira, a supvressão do exame 

elo Estado. 
IHa uma CKttra disposição no projecto, que me repugna profuniJamente: " 

a e leiçiüo por listas t·rip'l ices. IA cau;.a ele todas as dL~cordias, de toda-s as dl\t;sen

çõc~ -e anarchia elo ens i.~o; <é muito mais do que outras, a eleição de JirectOT '.loo 

esta,belecimt'ntos. 

E' p r e,ciso que ceda.mos elo ,p.ri·ncipio de uuton·omia, JJara d.eixar ao Gov-erno o 

clirei·to d·e nomear esse.; dlrcctot·cs, visto que ellc os <'ul:wcnci01l1~ ou transferiu 

PLII'I\ elles o patrimonio. 

O systemiB. da Ji-s•t"- Lriplicc té peior, pot<que imJ)()I'ta em duas cali>aias . Uma 

no seio da comlg~re,gJação e outra no Governo . ·Seria n bé ~nn e1emeruto (}e ld •is~olução. 

Por isso, eu soliciútria elo nobre Helator que mão viL-"SC no m eu ~lcclido o intuito 

d'e ferir a S. Ecx., nem n !honrada Com missão de Finanças, reiQ,ucrendo tam'l>em 

que se votas~e lá parte o § z.o. Assim, Sr . Presiden-te, eu concluo este !ilgPit·o di~

cur.;o, r~querendo que os § § 2• e 7• sejam vobaclos em separnclo . 

O Sr. Presidente - A \Commi~Rã.o já pediu, em seu parecer, que·«ejam ,·o

tndos em eparaclo os~§ 1• e 7•. 

O SR. TRINEU IMiAOHAoo - PerreHamente; em toclo ca~n. o m•{'u rC<QueJ·imentn 

fica de pé, quanto ao § 2•. (Muito bem; ?rl!llito bem.) 

O Sr. Costa Ribei.ro (p.c!a m"flcm) Rc.quei1·o ::1. V . Ex. que se tli,gne con

su ltar •á !Oa•mam si conceel<: quoe õ:C'ja votada l"eparadnmente a 1ett •·a :Ct., st'l'11'' 'os 

narn•gra'!l'hoo. 

O Sr. Presidente 
~ e•· votada a emen,rl•n n. 911. 

O Sr. Deput:.>tclo Ped1·o 11loncur perle preferencin para 

O Sr. Pedro Moacyr (pe la o,·clemt•) S1r. <Presill'entc, a emenda constn. ele 

<l"as '])artes: a primeira ma.nda Sl\l~Wrim ir toda e q ualquer autorizHção; a segunda 

que o .suJlstltutivo .se !lm.ttc, lettra n., até n pala\•ra - U·uiüo. 

O Sr. Presidente - Vot~H-se-ha a. emencl•a clestaca<:lamen,tc, depoh; de 

votüda a lJrefm'encia re~J.uertda por V. •Ex., c trn1a vez que seja acceita. 

JSu·bmetNdo á votação o rcqut:'rimento ele 1J I'eferencia •do 'Sr . Pedt·o ~l[onCI;T, é 

rcjcitll!do. 

O Sr. Presidente - Vae se votar o subsntuti,·o ela. C•'mml.ssão, ele ac

cõrdo com o J•elquerimento do Sr. Coo.t.a Ri•belro . 

IE' a•p,prova'd·a a letbra a, do suih~titu tlvo, sepanudame~•tr, sem o.< para·grruphQ~;. 

O Sr. Presidente - Vae se vota•r, de accõrelo com o parecer ela Com 

mis•llo, 'des tacadrumem•te, o § 1°. 

O Sr. Irineu Machado (aJe/.a. on!em) - St·. rresrden.te, •·t~queiro ~re>!'e

recJcla ~a ra a ·emenda sUJpprcasiva 'que apresentei no § 1• elo proj ecto. 
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UM .SR. DEPUTADO - Va>rn()s .destaca•l-·o. 

O SR. IRtNEU .MACHADo - )<ão estiá clero o pcnsa•ment<> cht Commifisão. )ião 

s~i ,;! ella quer que a Camara. vol'e para. destacar o rparag ra.pho e const.i'tuJr r..•rojecto 
a parte. 

U~1 SR. DEPUTADO - Quer que vote em oSepnrt~do com lnteiTa liberdade o 

O SR. lRLN'EU MA.CHAD0 - Entã<l o que o nobre Relator quer é a mai or li

U:Ie~dade para. se votar em .relação a. esse § 1°. ' este caso voto co:nti"; - é 

urna. outra formule; não ha assim meceoSSiodade da minha emenda suppreselva . 

·basta que se rejeite o paragrapiho. ("lfui.ro bem ; m ·wito bem.) 

tE' negada a prefer~cia pedida pelo !Sr. IJ1neu :Yiacha•d•o ptl!l'a a emendrt 

n. ·90. 

\Rejeitrudo o § 1D. 

E' a.nnulllciada a votação dO § 2° e ~ui notes, menos o 7·. 

O Sr. l rineu Machado (pela o1-clem) - Sr. Presidente, &•te § 2• dispõe 
o seg;uin;te ... 

0 Sn . THOMAZ DEUPHINO - Peço a verilfiCíiÇãO dn IVO ta~ o. 

V.ozEs - Não é mais possivel: jâ. estiá votado; estamos no pa.rag-rap.ho 6<.

guinte. 

O SR. JRINEU MACHAD0 - O § .2• que es<tamos agora votando autoriza o Go

TeNJ.O a nomee.r mediante uma. liBta tríplice os p·rofesso retl ... 

O SR. 'I1HOMAZ DELPHINO - Peç.o a palavra pela or'ilem. 

tO ·SR. PRESIDENTE - O nobre D. ;putado não ·póde ter a :palaV'ra pelo ordem 

poi.que h a um orador na tribuna. 

O :SR. IRINEU MACHADO - Não temos ~;.iJ.pa de que nin1gucm requeresse n 

verificação da ,·otação. 

O § 2•, ill;;titue a lista trlplice para a nomeaçoo do,;; professo·res. Ohnruo u 

attenção para este parwgra,p'ho, 'POII1que elle afiferece um duplo perigo da calbala 

junto aO -Governo, além de ca.baija junto râ. Congregação, junto ao COJ100 <JO-'roote {la q 

escolas 

'São na razões opor que t;>ec;o a aua rejelçã.o. (Aftvito bem: muito bem.) 

O S r. Thomaz Delphino <wera onLem) - Pelo sussm·ro que na. occasií!·J 

reinava no recinto, r. Pres~dentte, V. Eoc. não ouviu o meu .ped·i•él'o de veri'ficação 

ode votação, tfleito oem tecn!Po opportuno, et'l'l ti!mpo utLl, sobre o f~ 1•. E' uma V IO· 

lencla que a Mesa acalba de praticar con-tra mim. 

oO .SR. PRESIDENll'El - A1gradeço a e"'cpressà() usada. pel•o nolbre IDeput.aJdo, mM 

a camara ouV'iu que V. IEx. s6 ipediu a. verlf.icaç.ão, depois de esta.r anrn.un·oiada a 

vo tação do § 2.0 e o Sr. De.putaod'o IrLneu Machado, que hav ia ped.ido a pa.Javnl 

pela. ord·em, €e neohaT f!lla tribu111a. 

O ISn. lRINEJU M!A.CHAD<l - Dou o meu testeman•h() •de que ninguem ,pedi·u a 

veriflc~ão antes de V. Ex. · coacecler-me a palavra , 
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O .SR. :v!'AURlClO DE LACERDA (vo~tamdo-se paHL o S·r . 1\hom.az D eltpM?tU) - . 

o que fizeram o a·nno passado con-to·a a mllnoria, vol·ta-.:;e a~ora •CC>nltnt VV. E@x.! 

o SH THOMAZ DELPHINO - .~ada tenho co•m o que aoonteccu o <~.nno p assad.u 

Trato d.o que occot-rc neot c mo.menlv. ).!ão 1offcn di u :Mes>~. , a qu~m tr~buto · rt~

pclto e con!'li&eração. Ju~guei que Umha um direito, que o acHsu, fJ ruído, a e4-

cltação da <\ SSemibléa, fi>Oeram desconhecer. 

O Sr. Monteiro de Souza <au•lu orcwnt) - O s 2° , de a·ccõrc>•o com a s 

idéas a·presfmtadus pelo nobre Deputado p.ou· M.ina,;, S•r . I ·r1n eu :viaoha•do, póUL 

ser pe-rfeitamente apJ.H<>vado CO'lll· a swppr-essão eles seguin+t'es pa.lav'l'ru~: <<e1n U11c.a 

:ista ,t,·i;pllice, q~oe as congregcu;õe~ eLegm·üo p elo metJ~do ~b11$nO?wbJW<l, ootn(O?'-mC 

u remtlwmewto eX1Jlicwrán. De mv..io qua formu lo o m eu r.eqouer~mento pa ra que 

,;;te para•gt-.l.')) ho .~eju. votado oom a exclusão eras r eferild!l.k; pala.vrao. 

O Sr. Presidente - Vae-15e vo.tar por pa,rtes o * 2", cJ.c accôrdo com u 

req uerimento for.mulad.o l)€lo •Sr. Mo.n.teiro ,de ;S<>ll'Zia. 

ISulbm ett>do a vot06, é approvado o § 2•, de accôa·do com o r equ erimeMu do 

Sr. "'font•eir.o ·de Sou•za e ex cluídas as palavr.as deSd·~ «l'lm uma lista», a té "ex

pl icarlí.». 

E' approvaJd:a a 2• parte do § 2°, isto ê, as pal.lvras separada« a roqucrl nH:mto 

du St• . Monteiro de .Souza. 

O Sr. P edro M·oacyr (pela or·(~em) - R aqueiro veri.ficação l(la votação . 

. P•rocedenJdo-se á verificação de votação, reconhece-Se que votaram a. favor 

7 6 S•n'. IDe,pu tal'! os contra 3~ . 

Foi approvalda a segunda parte. 

O Sr . .Presidente - Vae-t;e votar o res to do ;; tubstitutly o, salvo o § 7•, 

de a·ccôrdo com o parecer ·da JCommissão, onde, por erro de impressão, sahlu 

1·0. 

!Sulbmetttclo a voto~ é rupprova•&o o resto do sut>.,tib~rtlvo, "alvo o § 7° 

'E' em·nunciarda a votação. do § 711 • 

O Sr. Joaquim Osorio (1ic la onle-m ) - .Est.1ibelece o § 7° q~IC nenhuma 

dlstincção fa•riá o Estado emltre as ,doutrilfl~as medica.;; sérias que disputam as pre

!eren clas dO publico. Oom excepçao ela pala'Vra ({·sér1a:S•I' deve ~e r manti-do, soL 

pena c]'e ficar o .:m..tac!.o at,ml!l•dO de impôr doub·ina. 

Ohamo a ttt.tenÇão da Camara e (tos refO'rma.d<Jres ao ensino pat•a o golpe a 

qu.: póclc s u•jeita•r a Hibet•da•de e"1J)irit:ual. (Muito bem; md<•ito bem.) 

\ 
O Sr. Dionysio Cerqueir.a (peLa o•·dem) - Ev i~en,teme.nlte o .h<>n rruclo 

lt<!la tor quand o se r eferiu a do:Jtri;nas· medicas sérias, referia-se ,n,uito natuml

m enltt' áJS dua•s d•outt·i·nas prln c·ipae;; : a que é r egiodn! 'Pela escoln rullopaúbla e a que 

e'-:1ste soli o nome clie homceopa·thka . 



u Sl!. ®DUAitDo SwBOYA - O knaipi<>mo tatmbem é sério. 

O R. DJONYSIO CERQUEIR.A - Esta são evidem1:ement as dUari doutrinus da 

r .. edlcimt e o Estado não tmda 1<â. de;oavisado deixando de estn,tJelecer crJ.Stlncção 

entr·e uma e o·utra. 

o que o ,llOJll'il o Relator naturalmente \ClUbo differ encitll' rorum as dout1·inas 

seguida!> pelos .lumJna•rc'S da m edici>n•a brasileira, que.r hom.~opatha , quer allo

.;:>a,bhas (e qu-em. falla é in.susp.eito por ,er .nllopathn), def'S'es sy·tema de cura 

a1lfectoo aoo curamdelroR, ao o"boc/o rlct p .,"((,,",a (l-l·a,,de, ao Sr. !Dduardo !;i!va e 

uuhr06 tn:tis 

E1·a. o que tinha & dize•·. (Muito bem; muito ben<.) 

O Sr. Nicanor Nascimento (prlc• o?'</em) - Sr. Prc,idente, o pa•·ngrapho 
sctimo con~m um ,. •·dadclro ab.surdo. IHa duas doutrinas: a daquclles que <1cham 

que o Governo opóde decidir da qualidMe de uma theoria scientifica. ea doutrina 

claqucll s que ootend~1 que a maior liberdade deve ser mantida e qwe L so é uma 

questão de consciencia inidividua!. O paragrrupho .\'letimo, querendo firmnr o prin

cipio dn liberdade ,profhscsionn!, estabelece, entretanto, a re"tr!cção absoluta. A t>St.· 
1Jrincipio de liberdade, pois, o paragrapho setimo declara: «Que nenhuma d!stin

cção farâ. o ·Estado • ntre doutrinas medicas sérias.• 

Ora, isto virá. investir o Governo do >direito da escolha e nt1·e dout.rinna sérias 

e 'Dào sêorias. (A.tJoictdos.) Assim, o Govemo, cooforru.- a pessoa que e;tiv~r no 

Ministerio .do Interior poderia julgar éria. aquellas doutrinas com que concord-asse, 

e .não oorias aquellas <las quaes d·iver.gii;se. Peço, .portanto, a V. Ex. que subtnetta â 

Yotn.ção o paragrapho setlmo por partes - prim<iramente com a suppre<:sào da 

pnlav1·!a sél'ias e depoJ;,. eSLl palnvr3 Sri'Í<IS separadamente. (Jl'f114lo bmn; 11111tfO 

bt'lll.) 

O Sr. Dias de Barros (pela O?'d€'111) - La.mc•1to ctue a maior pwrte dt, 
Camara. não Uv€6Se ouvido o discurE'Q com que a'llte-·hontem am;pa•rel um Jlrojecto 

c 1· an>do uma cadel!ra de med'icina h omceopathicn. e outra de p]Jfll'macin na Escola 

de :\leà!cina. IS'i me tivessau prestaodo attenção, ~·eriam ainda, que a1a emendn 

que apre.sentei e tem o n. 9r3, eu di-go que nenhuma distincção fnrâ. o .Jwtado en tre 

as àout1·inas med icas que se dlsputa•m as prefer'ncias do JJUblico. P ltL minha 

em<mda EISL'á supprLmlda a pa•laV!rJJ. "sérias». (A.pc.,-tes.) O Estado :n>ão tem capacl

dnde •pnra reconbecer uma doutrina. Quan~lo o;e diz que o ~trudo não ter'.á pr~fe_ 

rencin por uma doutrina medica, su.bentende->Se que ha duns principaes, a a.]]opatha 

e a homceopathn. O pubHco é que as pód·e reconhecer como sérias, e não o Estado. 

Este 111ão >póde coarprirmir a !IIJ)reciação do publico nestas condições, de accõrdo 

com a. emen.d'!l. n. 93, entendo como o L'3r. f:'<.ica•nor N11 . cimento, que se dcvp 9 uppri
mir a palavra- ...ér·ias. (Muito bem; mwilto bem.) 

O Sr. Gumercindo Ribas (peln OI'Clem) - Sr. P1'€<Sidente, eu •vou n·létn 
dns Pnlarvras pr.oferi>dnos pelo Sr. Deputado INicanor )lascimento. Acho que 0 Estado 

não 'POde fazer d1stincÇão entre quaef'quer doutrinas, e não só as doutr inas me'di. 



- 83-

cas, que disputem a preferencia do publico. Assim, tratando-se da refornUJ. do 

ensiuo, e, não sómente do en.sino medico, eu proporia que V. Ex. submetesse ao 

voto da 1Cwma1•a o pa•ragrapho setimo, sup·pr-imidas as palavras «medicas sérias», 

<stabelecc:modo !llesim um principio de ordem geral. Nenhuma distincção fará o 
E>stado entre a;; doutrinas que oispwtam a preferenc:a do publico. (ii'IuUo bem; 

mtt ito bem.) 

O Sr. Irineu Machado (pela orcVmn) - s~·. Presidente, eu wto contr:L o 
paragra·pho inteiro. Pôde-se, a este proposito, lembrar uma phrase con·hecWa de 

op •reta . O medico allopatha mais habil de um logar -é chamaJdo para tratar de 

um rei, e um medico homreopatha é tambem convidado. O rei doeute, desesperado, 

clecl.arou q·ue não fazia questão que foss·e allopatha ou hom<eopatha, mas que 

(]U e~ia medico sem pat:as. (RAso.) Este é o ponto de vista em que se co1locam 

os defensores e interpretes do para.grapho, como elle está re<:ligido: o da su·perpo

siç.ão d'a capacida•de i•nclividuat á ca·pacidade proveniente do titu.lo. 

O paragTapho setimo só póOe ter um effeito, o ode ·reconhecer a existca cia d" 

faculclrudes ou estabelecimentos de ensino onde a•S doutri•nas medicas homreopathica;; 

sejam professadas. (Não Ct1JOi.a<clos; lJJ.JOic•clos.) 

Si este é o objecto do parll!grapho elle é desnecessario, pois ha outra d•ispo.sição, 

a do § 3°, onde se dá ao Gov.erno a faculdade de relacionar os estwbelecirnent06 

de ensino que elle acceita e estão o~gll!n·izoa.dos legalmente. Portanto, para e;;se 

effeito, cO<Do pretendem collocar a questão, ella não tem Jogar, não justifica a 

approvação do paragrapho. 

•Si o objectivo a·p·provando o § 7• é aP·llrovoar a· exiJstenc ia de est!llbelecimentos 

on<:le se ;fa•z o en.simo medico hommo,parohico, esosa 1lispooição é !Uma d•:J'!llica ta, uma 

recluncla.ncia, uma excrecencia, ponque a mruteria esbá. regulada 1>elo § 3•. 

A suppressão ou não da pal·avra s6r·Las n rudoa adel!Jn-ta, pol1que a medicina 

p~ych ica, a medicina occulista, a mec1.icina espidta e assim por deante, todas 

ellas, que pretemdem fóros· scientistas, vão exercer ua acÇ}ã.o e isso importa1•á na 

rev01gação do Codi!go Pen.al, que põe lim1tação e est a,belece penru;; ao exercício il

l~gal ela medicina. A questão se re'cl·uz, porta-Il!to, a i8to: si se trata de appro

va>r a exisl:eniCia de es·talbeleciom-entos de ensino, 11ão toem calbimento a disposição 

em vista d·o § 3°; ,;;i importa em revogação do Codigo Penal em :.~ma di~posição 

de lei ana11Ua não pdd~;>mos aqui resolver. 

Voto, pois, contra o § 7• . 

O SR. PRADO LOPES -E eu aco mpanho V. Ex. 

O Sr. Presidente - Vae-se votar a primeira parte do § 7°, excluielas as 

palavras «medicas sérlas>l, (]Ue constHuem a 2• parte. 

Os ><en•hores que approvam a 1" pal'te elo § 7° queiram levantar-·se. (Pausa . ~ 

Foi rajci ta'<la. 

A Nie.sa con8idena prejudicada a 2" parte. 

f't·ejudicaldas as emen das ns 84 a 102. 

Yota~ão ela seguinte emenda, sob n. 103, da Commi&ão : 
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A rubrica do I111st1tuto ~aclor.al <los Sardoo> :.\Iudo-, onde se diz: supprlmlndo 

um professor cre linguagem. articulada, 6 :000$, - SUl)PJ'lma-st:. 

A Commlssão foi Informada de que ee•e profes.;or faz realmente falta, senuo 

exlguo o numero do.> d-e que dit;põe o ]n.sti>tuto para o numero de sur<los-rnudoa 

qae educa. O ensino étR Jlngurugem. artlculal<la aos mudos é dl11flcillmo e caua pro_ 

feesor só pOde ter um numero multo limitado de aJumnos. 

O Sr. Vespucio de Abreu (1Jeta 011clem) -Sr. Preo>Ldemle, V. Ex., deu 
como approva·do jâ. o substitutivo ela CO<m•missão >de Finanç;a.s, relativo â. materia 

dte e-nslt1o, por completo? (Trocam-se mttitos apcwtes. ) 

Vo.zEs - E' urna compllcacão que n.lnguem entende. 

O Sa. PRESIDENTE - Kã.o J1a complicação nenhuma. Peco a attencão dtl Casa. 

A Camara approvou a Jettra a do artigo 2• <lo sub~titutivo, 1·ejeltou o § '1°, 
approvou o § 2°, em duas partes; em ~eogUida a>pprovou o restante do substHutlvo, 

salvo o § 7°; deste rejeitou a primeira parte, de modo que a s~~gunoda parte não 

podia cJ:eL'<ar de ser considerada prejud !caca . 

O Sa. VESPUCIO DE ABREU - Sr. 'Presidente, pedi a palavra, não para en

cumiilhar a votação da emenda n. 103, porl!om p·at·a fazer uma dec laração d.e voto, 

visto que j·a. foi ultlma<la a votação da emenda. No s<eio da CommlssãQ de Fi

nanças me oppoz tenazmente â. Inclusão da primitivu disposição no orçamento do 

Interior, e posteriormoote ao su•bstltulivo qu-e aca•ba de ser vataclo pela Camara 

relwtivo â. reformt~ dO en<dno; e th·e occasião de e:x>pôr as razões que me assis

tiam a pensar dessa fOrma. ~a<la do que se passou aqui me d>emoveu a opinião 

que eu tinha a respeito da emenda, e por Isso envio â. Mesa a seguinte ueclaração 

de voto. 

Vem â. Mesa e é llcl:a a seguinte 

DEJCLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que votei co.n.tra as medida..-, quer consi·go a<laG no projecto, quer no 

substitutivo da CommLssão de Finanças, coherente com a attitude que assumi 

na referida Commlssão e com os princlplos semrp re su~tent-ados pelo Partido Re
publicamo do Rio Grande do Sul. 

Rio, ll6 doe deZ'emlbro de 1914. - l 7 es1ntcio de Abrett. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (!Jela Ol'dllm) - Sr Presidente, V. Ex. 

relev!Wâ. que embora immerecidamente cu defenda os direitos dos honrados Depu
tados da maioria. 

O nmno pas.>ado, no tumulto das votações, muitos d·OS que hoje reclamann, fo

ram dos que maJs se revoltaram contt·a as prerogativ.w funccionaea da Camara, 

de todos os Deputa<l•os da minoria. \'. iEx., pela balb:.~rdia, que se or!Jg.Lnou neste 

rccln•to, teria fll[lnunciado a approvação do requerimento do Sr. Gumerclnd'o Ribas 
sob re o § 7°. 

I 

\1 
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o Rcquerlm!!:l•bo do Sr. Gumerc!•nldo IRLb!hl era com exclusão da.<> palavra.s 

•nedicas sérias. Houve, porém, um requerimento do Sr. Nlcanor Nascimento, 

com exclusão da palavra - sé?'ias. 

O Sn. PRll:SIDENTE - A Mesa tendo submettldo á. votação a primeira parte 

cl:a emenda, de accOTdo com o refcruerlmento do Sr. Gu.mer·cindo Rlbas, cons!lderou 

prej·:Jdica<da 11 ;!;:CgJ:nda parte. Creio que não p61de haver disous.ão sobre esre 

ponto. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA- 0 Sr. Gumercl•n•do Pv!lbas não requereu a di... 

visá<> da emenda até a palavra «medicas»; raquereu a segregação de. palavra «me

dicas sé rias» para ser votada ... 
O Sor. Nlcanor Nascimento, tenrlo requerido a segr·egação da palavra sé

ria-s, votSido o requerimento dlo Sr. Gumermndo R~bas, que di.zlia se deviam se

gregar, na votação, aa palavras - modicas sé1·ias, o que f icava prejudicado era o 

requerimento do Sr. Nicanor Nascimento, qu.e segregava a palavra - sérias -

mas, a totaJ.idrucle da emenda ficava de pé, para ser sul)frrug~~;da pelos h<m<rados 

DeputadO<', não por mim, q·-..re voto contra, visto como 11cho uma recl:undancia, 

porque não reconheço ao Estado o direito de impor qualquer dO'Utrina, de pre

ferir na c~~;bhedra esta ou aquella doutrina. (Apoiados; IJ1J(Vrtes). 

Esta é uma questão vencida perante as co.nquistas Hbemes do seculo, e ne

nhum Congre€SQ republ!ca.no querem qae o Estado t9l~oha o crireito de impor dou

trinato;. 

O Sn. IRINEJU :MACHADO - Entretanto, forann repe!Udas pelo Congresso Con

stituinte todas as emenõas que cons!llgravam assim a !iberdade profissional. (Não 

apoiados). 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Em segundo Jogar, o ponto õe vista seguido 

nesse parngrapho para evitar a exploraçã<> da boa fé publica, esM. resolvido multo 

mais juridicamente, nos artigos 'do Oodigo Penal e-m que s emelhante e-xplornção é 

punida e não et'ê. com os termos vagos de&->e § 7• que se daroá remedlo a esta 
situação ano,mala . 

.Feitas estas con.siderações, caso a ~1esa não queira recon~>i<:lerar 0 ~e:~ acto, 

entre<t-anto os nobres Deputados que ainda o anno prussn.do collruboraram na sup

prel!tsã.o das garantloas da minoria, teem ~~;gora um Deputado cl:a m.!Jnoria a dizer

lhes que esM. com as garantias que o Regimento dtâ a cada um dos Srs. Depu
tados. 

O Sr. Joaquim Osorio (~o 'a 01·clem) - Levado pelo se ntimento republl
cano \C!Ue o eo1ma, não pó<le concordar com a suppressão d'O § 7• . 

Pede verificação de votação . 

.Um C<mg1resso democratico não póde a•rmar o Estnld·o do direito .de 1mp0r uma 
dou~rin.a medica oMicial 

ISapprimir o § 7•, é ad"m!ttir e~;tse direito, pois elle consagra qu e .ne nhuma. dis
•tincção se fa!'ê. entre odoutrinM. 

Supprimida a expr•essão sé1·ias, deve ser mnatid o § 7•. (llf1tito bem: 11t11ito 

bem.) 
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O Sr. Presidente - Em primeiro logar o notbre Deputado f~llou s~m ter 
obtido a palavra. E' UJUJ·a prova de tolerancia da ~iesa. (Apoi&lOs e t·i-so). Em 

segu•ndo logar ha atnoda um requerimento da Commissã,o d>e Finrunças para que a 

emenlda seja -desta<!ada e si fôr approva<lo o requerimento, o melindre .repubUcaoo 

accentua>do pelo nQbre Deputado poderá ser, por emenda owort;JJn<aanente apresen

t ada, attm>dido pela Camara em Vo(}tação futura qu3indo ·fôr destacado o su•bst!tu

tivo para projecto que tem de soffrer mais uma disciDlSão. 

•Quanto aos requerimentos que os m>bres Deput3idos fLzer3im de ser dividida 

a emenda, quem resolve é a ~lesa, e ru;o;im, qaando deferiu o requerimen•to do Sr. 

Gumercindo llibas, a Camaro. re-solveu rejeitar a primira parte. 

Que ficava da segunda? « . .. medicas sérias». 

Os Srs. Deputados bem comprehendem que a Mesa seria incongruente se 

submettoose e.o voto da C!IJIDara apenas essas palavras. Cilfwi-tos CIIPoiados.) 

!Foi por isto que a julguei prejudica-da e tambem o requerimento do Sr. Ni

canor do Nascimen•to. (Muito bem, tnuito brun.) 

Vou submetber a votos o requerimento da maioria da Comrni&são de Finan-

çns. 

O Sr. Antonio Carlos (pel-a orde1n) - Sr. Presidente, lamento ter de 
divu·gir da maioria da CommisSão de Finao~as. Ao contrario da, suas delibera_ 
ções .sobre este assumpto, nenhuma incon.gruencia vejo em que o substitutivo do 

iliuetre Relator, que tão gran<le competencia tem revelado. . . (Apoiados.) 

0 R. FEI,IX PACHECO - Bondade de V. Ex. 

O SR. ANTONIO CARLOS - . .. no estudo destoo assumptos, figure no projecto 

d·~ orçamcoto que va.e ser remettido ao Senaodo. 
E' OfPportuno observa:r que, quantas reformas de e,o.sino teem sido realizad.as 

no Brazil, todas cllas o foram em \'Írtude de autorizações orçamentarias (OJpoiad.os) ; 

e, em fa.vor odaquillo qllól e-stá marcaodo nus medida., propostas pelo honrado Helalor 

ha para allega~·. neste momento, que se determinil que esta reforma, uma. vez feita, 
seja subonh ttida ao exa.me e á decisão final do Ccpgresso . 

.Já ·Se vê, S.r. Presidente, que Gm taes termos, esta autorização em nadlJ, diminue 
a competencia do Poder Legislativo, o qual fica inteiram• nte armado doo precisos 
meios pa·ra, em t("'llpo proprio, fazer a revisão da refonma, aca o realizada pelo 

Poder ·Executivo, nos pontos em que essa reforma, segundo o nosso juJzo, não íôr 
digna de ser apoiada. 

Elis, •Sr. P.residente, os moti-vos por que divi.rjo da honrruda Commtssão c;1e Finan

ças, solicitando da Camara a rejeição desse requerim nto e tranqulllizando a opi

nião publica, quanto a qu11esqucr reformas que, porventura, venham a ser reali
zadas sobre o assumpto e as quaes, posso a<;.s gurar, terão a inspiração com"Pleta 

do inter e publico. (Muito b~m; muito bem.) 

U Sr. Pedro Moacyr (1Jela onlC IIt) - Sr. Presidente, ninguem mais do 
que eu reconhece a competencia e o zelo cem QUI' o nobre Zoode1· da maioria dirige 

os tra>balhos desta Casa c exerce as funcções do seu espinhoso cargo. Mas não s e 



- 87 -

tratando de uma que.stlão propria·mente politica e stm, de uma questão social, em 

que o f <:hamento não tem Jognt·. não ten<lo mesmo e.stn questão sido fechada e 

até declarações frizante e insophim1avei:; tendo a·pparecido no de<:urso do debate 
sobre as emendas ao prodecto de reforma do , nsino. no sentido de que a questão 

é aberta cc.mo d<>'"e ser. 1penso que a opi.nião dada pelo leade1· da maioria reveste-se 
apenas das grandoo quaJi,drudes lntellectuaes e moraes emprestarlas 1;:>ela personalidade 

de ;S. Ex. a cada um dDs oseus tra.balhos a cncla uma de suas obrigações. 

UM SR. DEPUTADO - l\1ão é opinião pe.s ·oal; é a direcção da C amara. 

0 'R . .PEDRO ~OACYR - E' uma opinião pec;soal. E si fosse mais do que uma 

01: inião pessoal, ~ nUão o nobre l.eacler da maioria, que bem conheço de longos 

annos, teria toda a. franqueza de clecla·rar á •Camnra que o Governo <la Republica 

fnz· quustão desta autoriza~ão para reformar o ensino. (lJfuito b~n.) 

1Mas neste caso o leadm· <da maioria seria o ·Pl'Í'me~ro a se collocar <m contN
dicção flaog,·antc e manife~ta a lcl•ocumento escripto pelo proprio ISr. Prosi<iente 

da Republica ... 
O SR. J:RINEU I~ACHADO - Elle não p!'égou a liberdad , de profisSão e.m sua 

Jlfen&agem . V. Ex. t1ão encontra lã isso. 
O SR. /PEDRO IMOACYR - . .. que aconselha ao Congresso Nacional não lhe dê 

autorizações, porqll'e si autor·izações lhe.; fossem dadas l'eria o /Primeiro a respeitar 

o.s preo •itos constitucionaes e a a!tn orientação traçada ao seu Governo, não as 

pondo em €xecuç'ão. O Congresso e o leadil'l' <la maioria não podem f-azer obra 

cootra a palavra Ido prime'·ro '!Ilagistrado da Nação. E, si nr.gumento com o Governo, 

é porque oou arr!IJStado pelos apartes, pois o tam que dou ao t"ncamLnhamento d sta 

Yotação é intei1a•mente outro, como ·n Camara percebe de minhas palavras. 

A ·vel'clade é que esta qu stão não é de GoVl rno, não é opolitica. Não póde 
so' r e não de,·e ser poli tica. 

O SR. PEDRO )JOACYR - E' social e politica, no alto ~;entldo Ida palavra; mas 

não é uma questão política mo ntido commum, em que se entende este vocabulo. 

Xão é, não deve não póde ser uma -questão •partidaria. E o exemplo aqui está 
ecn minha propt·ia pessoa. Todo '!Ilundo sabe que não milito nas fileiras elo partido 

a que pertencem a.; nobt' ·s 'Deputados. 

':\(a 'Clef€68. da ban]Je lra de todas a liberdades compemdiadas na actual reforma 

do ensino estou, porém, no lado dos illustroo repre~entantes riogrand ·nses. 

Mo &endo qu tão opoliti<:a, pa•rtidaria, porque não podia ser, porque isso 

seria até contrariar, <lesde a opreliminar da autorização, os compromissos assumidos 

perante a 'Kação pelo IPr sildoente da tRepublica; não sendo questão fecha<ia, tanto 

vale, ao lado da minha opinião, inúrlnse<:amente d.esautorada, a palav•ra <lo nobre 

/e{Jder, pooto que bastante 'lllals esclarecido que o humilde orador. 

Sr. PresidOOú', a maioria da Commissão (a cujo debate assiste, pelo intere.• e 
superior deste assu.mpto) por propo. ta \:lo r. Manoel Borba. que a fundamentou, 

com ·succintas palavras, reconheceu que a vota~ão do orçamento do Interior pode

•·ia até ser prejudicada, perturbada pot· debat os e di cursos que fataJom e111te esse 

as.~umpto suscitaria no plenario. Irnmedintamente esse criterio foi adaptado pela 
ummi Gào. 
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Foram tres os que se n1anife,staran1 co.ntra. 

Esse numero ficara 1nuito longe da granld! maioria que sUlstentou o criterio 

de que a reforma elo en.sino de,·ia se:- destacada para cons.tituir proj~cto sepa

J·ado. 

1Releva nota•r que, <::obre essa mesma questão d ~ ensino, ele 11te1'itis, considero 

não se ter manifestado o honrado Relator do orçamento ,do Interior. S. ,Ex. não 

fez muis elo que colligir, com seu reconhecido talento, p nsamentos de outrem. 

Sua opini!ão não está no debate, trazida através elo parecer. Que re.;;ta, Sr. Presi

dente, dQs votos da minoria que se oppoz ao destaqu ,• requerlld.o ·pela ma-iocia? 

Con·cedamos, poré-m, que· o honrado Relator tivesse tido opinião sinceramente, 

intimamente favoravel a tudo quanto .se encerra no s u substitutivo. Isto não 
' altera os tet·mos da que tão. A Camara sabe que si a reforma do ensino não 

fôr destacada pa·ra constituir projecto e-parado e soffrer novo estUido, d sele sua 

fórma até o seu fundo, i·r emos ,·otar u•m verdadeiro monstro. A Camara acaba de 

rejeitar o § 1° do substitutivo, isto é, acaba -de mutilar a obra que o !Relator 

julgava ter feito sob o ponto de Yista organico da reforma -do ensino. Qual a 

reforma, portanto, que fica? Quaes os esteios que resist em? Quaes os fundamentos 

que sobrev·ivem, ,depois dessa•s votaçôe.s anat-chicas e .desencontradas ela Camara? 

Vamos suppor qu., a actual lei ele ensino s<?ja um monstro, um conju01to de 

disparates. Vamos isso co11ceder. :Muito maior disparate será então a r eforma 

que re ·ulte do substitutivo mutilado, com disposições acceitas c rejeitadas, em 

se poder estabelecer entre ellas o necessario novo. 

UM R. DEPUTADO - i fôr :l«,;im até o fim , nem podel'á ser executada. 

O SR. \PEDRO I:MOACYR - Qual será o meio Ide concer tar tal disparate? Isso 

só será possível •por uma discussão cli ·tincta do projecto. Si a reforma do ensino 

fôr para o S0nado tal qual está no sub titutivo a.ssim modificado, aquella Casa 

do Con.gresso te·rá forçosa111ente necessidade de o reformar ou regeitar em home

na ~gem ao boon ~Senso, em homenagem aos proprios ven-cedores deste rdd.a, rporque 

não sahiu victoriosa das votações ela -camara a obra que elles queriam su·bscrev·er. 

UM SR. DEPUTADO - ::lahiu desal~ticulada. 

O SR. PEDRO :MoACYR - lJcsarliculada, como bem diz o nobre Deputado, des

articul:vdo como estâ. o substi}utivo da reforma do ensino, il"lliPÕe-·se o destaque 
para foJ•mar projecto em separado . 

Et> observei no seio da Corumis.são de :Finanças que sendo indivizivel a perso

nalida.:c do illustre leaclcr da m,lioria, qu e s~ndo a ,;ua opinião no seio ida Com

mi.ss'ào de Finançati uma condiç;J.o que anasta o 05eU Yoto como l eacler, e vioe

·va,·sa., o <Seu simples voto na Com<Jll:ssão Je Finanças, a favor ou contra, concorreria 

para a acceitação ou rejciçào do d·e.staque . A essa o~serV'açào, que ent;J.o tinha 

perfeita pt·ocellcncia, o nobre iJeculeJ· r rspon.cleu que tambem poJia evoluir. Infeliz

mente, porém, não .se deu esse •;•henooll eno de evolução. Dar-se-ha acaso o pheno
m<>no de invol ução? •Mas, deixemos i to de parte. 

O que me trouxe á tribuna, em conclusão, é mostrar que, a bem da refo:rna 

<l u ensino, tc<~~acla sob qu.alquer ponto de vhsta elas i•d>éas que inspiraram o autor 
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<lo substituth·o, im põe-se o desta que, não sendo a questão fechada, como não 

é e não ·Pó<le tambem por somma respeitavel de suas opiniõee pesso:ves, !ór.a. do 
terreno politlco e partidario, abrir 'a questão no sentido 1de vencer a preliminar 

já vencedora no se:o da Con:rmissão de Finança.s, cujo 'Voto <leve ser acatado pela 

Cam1ara. (Muito bEm~; muito bem.) 

Po to a votos, é rejeitado o l'e>querimento .(]a maioria <la Oommissão no 

se11tido de ~>e destaOOJr o sub.sUtutivo. 

Vem •â. mesa e é !~da a seguin te declaração de voto: 
!Declaro que votei pela emenda 9'1, <lo Depu•tado Moa.cyr, na parte em que 

diz: «Conserve-se apenas a. lettra a até a palavra. «União» . 

Sala das .sessões, 26 à e clezembro de 1914. - Joaquin• Ozo1'io. 

S•ES!SÃIÜ DE 27 DE DEZEl::\lJBRO 

Art. 2.° Fica o Governo autorizado: (•) 

a) a r v'<'r o drcreto n. 8. 65•9, de 4 de abril de 1911, 1para o fim de corrigir as 
J'al has e senões que a cx·periencia mostrou exi tir em na actual orga·nização do 

ensi:lo, providenciando no s<:mtl1do de um melhor lançamento e distribuição de 

taxas e emolumentos e.scolares, assegurada, com a percsonalidade juTidica, a a.uto

namia dldactica , administrativa e disciplina•r dos -etStabelecimcotos de instrucçiio 

mantidos pela União, ·pcidendo estabelecer as normas que lhe parecerem mais 

conven ientes· aos in te remes do mesmo ensino em toda a Republica. 

§ 11 . 0 Em quanto não fôr reduzida a •50 o/o a actual contribuição do Governo 
Federal para a manutenção de cada instituto. de en"ino secundaria ou superior, 

os directaroo <le taes estabelecimentos serão escolhldos pelo Governo numa lista 

tríplice, que a" congregações elegi.'rão pelo methodo uninominal, coufo1'llle o regu

lamento explicam. Esses directores llJSsim nomeados serão demissive-is pelo Go~rno, 
emquanto dura·r o r glmem acima indicado. 

Decretadas que sejam as novas td1spos!ções, Iicarão sem effeito a.s eleições 

de directores effectualdas em dezembro de 1914, ·para o biennio immediato, de 

accôrdo -com a lei de •5 de abril de 19.11, procedendo-se â. nova ele ição pelo me
thodo aoqui fixado e fazendo-se o mesmo sempre que um director qualquer fõr 

dtmlttildo. Ca,berâ. ·Igualmente ao Poder Executivo, ouvida previamente a Congre

ga~.ão, fixar o local em que funccionarâ. a academia ou faculdade não total•mcn te 
autonoma. 

§ 2. o EmQuanto o Congresso ~ acionai não revogar as le-is que exigem dipJo

mas ao.s candidatos a \-.arias funcçôe<;; publicas, o Poder l!J.xecutivo, ouvido o 

Conselho Superior d Ensino, organizarâ. a lista das Universidades, li'acu~dades de 

Di!·eito, ,Medicina, Engenharja ou outras cujos alumnos poderão ser aproYeitados 

depoie ele formados no serviço federal. Pode1~, outro;;im, exclu ir da referL'i:la lista 

aquellas Universidades ou Aca<lemiatS e iFaculdacles e Escolas que, após a info•·-

( •) lRedacção filla! do substitutivo. 
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mação do mesmo ·Conselho, Yeriflque não terem adquiri!do idoneidade ou ter 

perdido aoquella de que gozavam. 

§ 3 . o E' mantido em toda a sua plenitude o decreto legis lativo n, 727, de 

S de dezembro de 1900. 

§ 4 .o O Governo reformará. tambem a organização e attribuições <'lo Conselho 

S-uperior Ide Esta.(lo, dispondo sobr-e a m-e-J~r,or maneira de se obter o quantitali·,·o 

..para o pa,gamento dos venci•mentos do pessoal re~<pectivo e armando-o dos meios 

effkazoo de fiscalizar m.inuciosameontc nos ino;titutos de ·ensi.no o <miH~go elas 

.subvenções que o .Governo lhes dâ. 

§ J5 .o .Os institutos superiores, cujos di·plomas forem acceitos pelo Governo 

Feid~ral para a insc~ipç.ão na Directoria de !Saude 'Publica, a;;sim como para 

JYreenchi.mento <Ie cargos federaes, continuarão a contribuir com a quota de fL;ca

Jizaçãó, a que eram obrigadas as academias equipa.radas á.s officiaes, antes de 

proonulgada a ultima reforma do ensino, Essas quota servirão pa·ra gratificar os 

inspectores, não permanente , incumbidos pelo Governo Fed ~ral de fiscalizar exa

moo, funccionamento, etc., etc., daquelles institutos, ·emll'regal1ldo-sc o sal<lo pro

V'avel em diminuir o anuo; -que representa para o 'l'hesouro o Conselho Superior 

de Eno;;ino. 

§ 6 . o As subve·nçõcs qu•e o Governo conce·der aos imst i tulos ele ensino serílo 

fornecidas ,por duodecimos precedendo semr,:>re d.emonstra~ão detalhada éln receita 

arrecadada ·pelos mesmo· in.stitutoo. 

§ 7. 0 Na propoota do or~a·mento para 19lo6 o Governo discriminam mlnucio

samente as despezas que tenha ide fazer com a instrucção superior e ,;ecundaria, 

detalhando as verba;; de ·material e perooa.l, incluindo os professores e assistentes 

nomeados em consequencia da ·reo-rganização dada ao e nsino pelo decreto n. S. 659, 

de 5 de abril de 19.11, cuja situação a lei r egulam. e faz·en;do acompanha"· a pro

posta da domonstração especificada da receita arrecadada e do destino QUe se 

lhe deu.. 

§ 8. o Serão tarnbem revistos, com o mesmo esopirito ela presente lei, o9 regu

lnme<ntos 'doa Academia d·e ·Bellas 'Artes e Instituto Nacional de Musica, sem au

gmenúo de despeza, melhorando principnlm~nte as cond.ições para a investidura dos 

cargos de professores e impedindo que nos concursos ·pat•a premios de viagem os 

professorEs <'<e inscrevam conjuntamente com oo alumnos, 

§ ·9. o Os ,premi os de via.gem concedidos anteriormente á. lei de 5 de abril 

de 1911, bem como os que se conced•er= depois ou se concederem de aqui por 

diante, serão pagos pelas respectivas escolas, faculdades ou institutos. por conta 

de. rwda arrecadada ou dO ·Patrimonio. 

1! 10. .-\..s faculdades, escolas, universidades, acade.mias, institutos ou outros 

estabelecimeotos de ensino secun<'lario ou superior, que goza.rem quaesquer regalias 

ou •receberem quaesquer favores, auxilias ou subvenções, seja a que titulo ·fõr, 

a.!Jém dos conferidos ou concedidos pelas leis que organizarem o ensino, deverão 

ficar i•gualmente sul)mettidoo ás obrigações cxtraorclinarias claquellas lcls, inclusive 

a acln1.iss~o cnt sC'us cur6;os de um l imita:do nun1ero de alumnos gratuitos, de igna ... 

!(los pelo Go,·crno, que os deverão frequen ta !' e se,;:.:..'.r! 
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§ 11. A reforma autorizada poderá eutrar 1d·es<1e Jogo em vigor, mas o GovernO" 

suJ:;metterá o neto que exped•ir, decretando-a, á approvação d.o Congresso, em maio 

<le 19•15 . 
b) a promover e animar o <le envolvimento e a diffusão do easino prlmarl.u. 

podendo, para es.>c fim, fundar e<>colas nos territorios fed.,raes e entender-se ce>'ll 
os gov.,rnos dos Estados, offertando os meios de crear e manter escolas nos dis

trictos e po"V'oações onde oão existam ou em que sejam insufficientes, subvenciona•· 

as escolas fund-adas pelas municipalidacl-es , as;;ociações e particulares, expedi 'd~ 
o necessario regu.Jamento, fixando as bases e as condições convenientes e abrb lo 
o necessario credito . 





S ENADO FEDERAL 

A intenção Jegi~·latil·a de reformar a inslnteçcí.o S1tperior e secundaria, sob 

conveniente fiscali.?:açcio dos institutos de ensino, mru:; sem pri.ui/egio de q1UI'l(Jucr 

especie (expressões :do n. I 'l, art . 3°) o decreto de ab r il de 1911 regulamentou, 

e graç.as !!. bella intelli.gencia do )iinistro da Justiça, o privil<>gio profissional , ~m 

diploma9 doo institu tos m an tidos pela União, foi declarado extlncto, e por conse

guinte cassa<Ia fico u a mesma regalia dos estabelecimentos equiparados !!.s fabricas 

offich1es de pergaminhos. 
O camartello da impugnação ao decreto de abril bateu forte, apenas sobre 

a extlncçAo de privilegies proflsslonaes; notando-se que ne;;se bate-bate a primazia 

coube ao.s juristas da velha corpo~ação de officio. 
Dizia-se que a tal Dei O•·ganica redundava em licença ao charlatanismo des

bragndo. 

Entretanto, o cerceamento ele privilegios por carimbos das referidas fabricas, 

(, corollario do art. 35 da constituição da Republica, pois resalva o lldimo rpodcr 

dos Estados Federaes crearem, cada qual ne per .si, institutos de ensino 81tperiQ(. 

c sccllnda1·io, e ao crlter io <:le cada uom doe E tados provêr seus care:os adominlstrn

tivos, conforme as habilitações dos diplomados peloo institutos c-<taduaes . 

..\' Interpretação do art. 35 authentica .do ·erudito João Bo t·balho, oe reprodu

zi-la, em apoio ao decreto de abril, na tribuna da Camara, a.didtou all!!.s o ob.scuro 

Relator desta •Commis.são o argumento de que, af'Bim como os .diplomas dOs insti 

tuto· de 'Estado qualquer, facultam accrs.so ás funcções publicas de caracter esta

uual, assim tambem permlttem no Esta elo as praticas profissionae;;. 

O reglme·n <Io Imperio era da nacionalização das profissões llberaes; mas no.~ 

ultimos annos o exerlcicio, ve•·bi grafia. ela arte de curar, foi no Imperlo assumpto 

de convenio com a IRepublica ;do Chile, no.sa brilhante vlsinha . 

Do intern acionalismo convencional <la o;-rotissão medica, 'Vigente no Im;perio. 

ao federalismo de quaesquer profissões, segundo instituiu a Ao;sembléa Consti

tuinte da IRepuoblica, a evolução é evlcl nte. 

(*) P.n•·ecer elo S r. E •·ico Coelho ao projecto de orçamento do interior. 
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.Neossa hora, o Deputado fez reflectir quanto á expans>io universitaria, no 

n1undo americano, seria absurdo, se ainda v ingas e o indigenato profi.saiona:, a 

mazella ;das unh-oersidadcs confinadas em burgos m edievaes. 

Delegara ·O -congresso Nacional, anno de 1910, a um por todos esses institutos, 

docentes, o poder de impor contribu:ções á mocid ade acadernista, com o de açam

barcar taxa. e emol umentos -escolares para sua economia singular; comtll>do, a 

auto ri:.ação dacla ao Poder ·Executi1·o, afun de t'eformar o ensino superior e secun

daria , obriga1·a o ~1ini~terio da J uos tiça e Negocios Inter:ores a alta vigilancia, 

expressa na .lei annua , a fisciJ1n-.ação sobre as fc)Htes de rece itas e.scolares, das quaes 

o Thesouro Nacional vinh a a set· <lesfa lcado ; superintendencia que abrangeria for 

cosamente os .auxí lios pect.:-niario indirectos do mesmo erario publico aos refe

ridos institutos, por liberali,clacl·e do Poder Legislativo, em se dignando conce
der-lhes. 

Assim que baixou o decreto ele abril sobre <'S vetustos consistorios do magis
tcrio official, <lir~se - hia que a alma dos santos fraclcs -bernardos voltava a escrever 

•mas memorias: a.; bernarcllccs deseneadearam as bernarda.~. O .Conselho de Ensino 
transfigurou-se em s nado <Ia Lnstrucção publica e as con-gregações docentes em 

camara•s lcgislati'l-·a;;. e logo o Ministro da. Justiça e N egocios Interiores, abespL 

nhado pelas alcantinas, de-ixou de se preoccu.par cem o dootLno dos dinheiros 
pt:blicos . 

O obscu ro Relator de.,tn Commissão, quando [)eputado, apresentou varias 

emendas orçamentarias; ora, no sentido <Ie ser001 nomeados pelo Poder Executivo 

os d-irectores dos s eis in stitutos docentes , a s quaes 1·ozes officines sommariam sete 
cp!ll o do presidente desse Conselho de Ensino composto de treze homens, c d e 

m odo a tornar effecti1·a a y:gilancia do •:Ministerio d-a Justiça e Negocios Interiores; 
ora, .no :proposito de diminuir os a uxilios pecuniarios elo Thesouro Nacional, á. 

m~di•da que Re a1•er!gua>Sse o crescimooto das receitas -escola res. C\ia a Ca.ma.ra não 

honrou com a sua attenção as eme-ndas de quem se decla·rava apologista da Lei 
Organica . 

•Chegou a occasião do preclaro Deputado Sr. FelLx Pacheco descobrir o defeito 

principal <Ia reorganização dos Institutos semi-officiaes c1e ens ino publico, e emen

dar a obra ,d·ccreta·da . 

•Queixou~se o diligente Relator do projecto orçamenta• io da Camara, de que 

os institutos docentes não informam a respeito das rece itas e <I espezas escolares, 

nem pre ·tam contas dos a uxílios ~ecuniarios recebido.;; do Thesouro Nacional: e 

POI' cum ulo de irregularida;d-e admini tratiYn, COJDO si o Conselho Suoperior de 

!En.,ino ceSEassc de ser o orgão intermeodiario da jis cali~·açã,o, o •Min>sterio da 

J u.--ti<!a e 11'-regocios ·Interiores i•gnora· as occurrencias dinheirosas; veri ficando-se 
que da h i a •Camara não conseguiu esclarec:mento.s . 

. ·\. contar ele .a.b ril de 19'11, en careceu ao bols·inho dos estu,d.antes o ensino, 
em qualquet· do inRtit11tos elo .:Ministerio da Justiça e Negocios Interiores; pois 

dc {00 contos era a rece:ta do T he.souro X acional por taxa.s e 0010lumentos esco

lan'«, abran.gendo nesse lcm po a Escola de Ouro Preto, o Instituto de !Musicá e a 
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Escola de Bell>tS At·tes, e hoje em dia somma·m 800 contos as taxas e emolumentos 

nrrecrudaC1os. 
!Para os academi.stas, o custo do utsino augmentou cento por centQ, sinão 

mais, emquanto que 0 Thesouro Nacional contlnuoQu obrigado a despender, annual

mente, ce·rcrt de 2 .500· contos, por vcncicuentoQs doQs funccionar!os de caracter 

official, oas Faculdrudcs de Direito, nas Faculdad•es ,de Medicina, na Escola Poh'

t-eor.·nica e no (Jolle.gio 'Pedro ffii, e demais, a quantia a.pproximada <de 1. 600 contos, 

pelas liberalidades annuas do Poder L eg i•slativo aos docentes e empregados elos 
mesmos 1nstitutos, na fôrma do decreto de abril, extr.anhos ao funccionalismo 

publico. 
A ve1•ba em leis orçrum~ntarias \"eio a rezar: rdSuiYYenções aoo Lnstitutoo de 

Ensino»; confundindo doopeza<S .obrigatorla~;, do Th esou.ro "N"acional, por baixo elas 

liberaJ.itdacles pecuni·arias, em quadras da folgança financeira. 

•Nesse momento de escassez da receita geral da Republica, a pcoto do Con

gresso tributat· gravemente os vencimentos dos militares e ciYh'l na eff2ctividade 

do serV'iço, e tributar pelos quadros de reformad•os e aposentados, e tributar os 
estipendios dos operarios em repartições publicas, e tributar as pensões da muni

ficenci-a nacional além d'e reduzil-as de quantias; parece não ser azado o momento 

d~ conceder o Senado, d·e accõrdo com o ·projecto da tCamara, auxilio;; p ecun iarios 

aos cofres dOS irustitutos semi-ofHciaes, visto que, provavelmente, não ha vet'á no 

Thesouro Nacional. o anno vindouro, a sobra de 1. 657 :7·55$, para liberalizar; 

á. parte a ,ciespcza de 2 .'52•5 :573$, a que é obrigado. 

Vizasse o projecto orçamenta·rlo da Camara autorizai· simplesmente ó Governo 

a fazer e.f'fectiva a vigilancia sobre os d•inhelroo '!)Ublicos, co.m que se locu.pletam 

os ·institutoo semi-officiaes de ensino, o obscuro Re-lator desta .commissij.o não 

extranha•ria; mas o pensamento da Cama·ra é de r estabelecer os privilegios pro

fisslonaea por· carinhos da União F ederal, tanto que ma.nda revigorar o decreto 

n. 27·2, <le 8 de .dezembro o e 1900, arrazando deste modo a Lei Organica, até o,; 

exames vestibulares, isto é, a sonegação da au•tonomia didactica dos institutos . 

A cogitação doa Camara, ao e!.a ·bora~· o projecto de orçamento, e a pretexto 

de liberda.de .d·e ensinar e da liberdade de apreilld'er, ululantes sob amea~a do stacU 

examem, foi ode instituir esta formalida•de burocratica, espec.ie d·e marca de fabrica 
assegurando o privilegio profissional. 

•Entre oo allemães, semente os doutores coon d•iplomas de alguma univer;;idade 

confederada são admHUdoo '10 illu.sorio st<Ult- examem.; mas concernente á. me
dicina, ali o exercício profissional em hospl.taes ou hospi·cios, dispensarios ou po

lYlQiinlcas, é livre aos doutores, independente do s-tadt-exarnem; e de facto a pas

sagem pelo statd-exame??t .só doá. d·ireito aos doutores de exercerem a arte de 
curS;r em do,mJcllios e demandarem j udicialmente o pagamento de honorrurios. 

Aqui, entre brazlleiros, a Camara pensa incumbir, de rugora em diante, á. União 

Federal o doolindar quaes sejam as soiunoias sé••ias pelos in.;;titutos circum:svectoa 

de ensino, aos quaes permittiria conferirem diplomas profissionaes; e, p.aora os 

filho.;; leglt imos .da liberdade de ensinar e da J.i,be rdad'e dd• aprender, -,reser\'a a 

Camara o stacZt-exO!m<nn perante mesas do mandarin ato priV'il'egiado. 
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o raciocinio d·a moda resume-se por analogia, que assim como o fogaça do 

atLtomovel é obrigado ao exame antes de obter d iploma de automed·<>nte, assim 
tambem ,do advogado deve ;ser exigido staàt-exam1.1J1n, antes da gente lhe confia,r 

a d•efesa da honra, da liberdade, ou dos bens de fortu.na, per.ante juiz·es e tri

bunaeB. 
O emeri<to professor de direito •Coelho IRodri>gu•ea form.ulou um •proj ecto de lei, 

obrlg&ndo a exame de instrucção primaria os nossos immigranteB na chega,d•a, 

àe sorte a evitar que o .analphabetismo contami.nasse a população brazilelra. Teria 

ag~ra cabi,memto o projecto do finado Senador por IPiauhy, visto QUe nas aua.ndc,gas 
e mesas de rendas ha loga1es !l!dequados ao staàt-exame,, dos sab1os ele arri

bação. 
Ela um bom gesto do ·ConogTe<sso Nacional; ·sim, penha em execução o decreto 

de abril de 19111, porêm tornando ao Poder Executivo o attributo d·e nomear, á 

sua escolha, os directores dos institutos semi-officiaes. 

Em 3• dLscussão foi approvado o seguinte dispositi·vo: 

Fica o Governo a·utorizado : 
a) a .rever o decreto n. 8. 6•59, de -1 •d'e abril de 1•9111, para o fim de corrigir 

as falhas e senões QtLe a ex.periencia mostrou existirem na actual org>a•nização 

do ens'no, providenciando no sentido de um melhor lançamento e distri·buição de 

taxas e emolum·entos escolares, assegurada, com a personalidade jur\ld1ca, a auto
nomia didactica, administrativa e dLsciplinar dos estabelecimentos de instrucção 

mantidos pela União, poden·do estabelecer 8S normas que l!he parecerem mais con

vroienteB aos interesses ld•o mesmo ensino .em toda a Republica. 

§ 1. o Ser~o nomeados os directores d·OS seis institutoa de lnstrucção superior 

e secundaria pelo !Poder Executivo, á su.a li"Vre escolha, dentre os cathed·rat!cos do 
magisterio official effectivos, ou jubilados. 

§ 2. o As gratificações dos dir-ectores .d~iO!ses institutos docente;;; serão dedU

zidas <la verba 23•- 1Conselho de Ensino. 

§ 3. o E' mantido em toda a sua plenitude o d·ecreto legislativo n. 727, de 8 

de dezembro de 1-900. 

§ 4. o O Governo reformal'á tambem a organização e attribl;lições do Conselho 

Superior de Ensilro, dJspoTLdo sobre a melhor manei·ra de S·e obter o tJ.uantitativo 
para o pagamento dos venchnente>s do pessoal reapecti·vo e armando-o dos meios 

efficazea de fiscaliza-r minuciosamente oos institutos de ensino o em:orego das sub

venções qu.e o Governo lhes dá. 

'§ ·5. o {)os institutos su.perores, cujos diplomas forem acce1tos pelo Gov.,rno 

Fed.eral p.a•ra a inscripção na Directoria de Saude Publica, assim como para preen
chi•mento de cargos federaes, continuarão a contrábu.ir com a quota de fiscalização, 

a que eram obriga.das as academia.s equi~pa ral('las ás of.ficiaes, a.ntes de ;;Jromulgada. 

a ultima reforma rd·o· ensino . Es~;as quota•s serV'irão para .gratificar os inspectores. 

iDào ·permanentes, incumbidos peJo Governo Federal de fiscalizar exames, funccio. 
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namento, etc., etc . , daquelles institutos, empregando-se o saldo provavel em dimi

nuir o onus que representa para o Thesouro o conselho Superior de Ensino. 

§ 6.• Serão revistos, com o mesmo espírito da presente lei, os regulamentos da 

Academia de Bellas Artes e Instituto Nacional de IMusica, sem augmento ele des

peza, melhorando principalmente as condições para a inv€stidura dos cargo.s de 
professores e lmpecllndo que nos concursos para premios de via.gem os professores 

se in-screvam conjuntamNlte com os aiumnos. 

§ 7 .• A reforma auto rizacla pod·erá entrar desde logo em vi.gor, mas o Governo 

submette!'á o acto que expedir, decretando-a, á approvação do Congresso, em maio 
de 19:1•5. 

Art. 4 .• Em toda a escola publica de instrucção primaria gratuita ou não, 

é obrigatorio o ensino da llngua portugueza. 

A tCamara approYou a emenda do IS!!nado. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SE:;SÃO DE 17 DE JUXIHO (1915) 

Nanela ap)Jl'O'Iiar a •·e[onna do enNino sccunclario P. S1tpctior. co11s1ante elo clccreto 

n. 11.530 ele 1 de março ele 1915. com altcrw;õcs que el3tabclcceu 

~'"'-' Commis!.lào de Instrucc;:.ão Publica foi prt'sentc a Men ... ugem de 26 de n1aio, 

r.a qual o Sr. Pre~i•dente da Repubrca submette ao voto do Congnt'>so Xacional 

<I reforma do ensino secundat·io ~ superior decretada em 18 de março, em virtude 

de autorização lf!:islatlva 'I'Xpres>a no >lrt. 3" da lei n. 2. 9~4. de 5 de janeiro <lo 

annv corrente. 

Incidindo uincla uma. YC7. na gt·a,,e falta de delegar no Poder Executi\'0 o 

exercicio de attribuições que lhe cabem, com manifo<;ta Yiolação d-e preceitos 

con&titucionacs, nttestanc'o por acto proprio, si não a sua incompetencia par:t o 

prEparo da.,: leis de ma.ior vulto e que dizem d;, perto com "'' gt·anJes interes.>es 

sociaes, pelo menos o ~eu desamor pelo trabalho e a falta de comprehensão exacta 

dos scuc; granclts devere:;, confiou o Congresso ..\'acionai ao Poder Executi\·o a 

reforma do en.sino. re;;ervando, en retaoto, o <Jireito ode sanccional-a si convenie:Jte 

}he parecesse, modificai-a si de cmenda.1 preci · as'e, ou rejeita•l-a si não corres

pondesse á.-; >gra.nd&< necessidades que a situação do ens.Lno aponta e o momento re

clama sem te-rgiversações nem delongas. 

Ainda bem que o Congre~;.~o :-<aciona! Rentiu o pc•o de toda a 'ua re.,ponsa

bilida'Cle e r~alvou os srus direitos e os seus dt•veres, dECr"!tando a reYi~ão <lo 

acto praticado por <leleg>~ção ·ua para que tivesse força de lei a reforma do ensino. 

C<ão veja a Camara nas pala vra•s da Commiclsão antecipada cri ti ta â. obra do 

Govcrn ou menosprezo pela sua capacidade pat·a emprehen'Clel-a com r<.'ll! proYeito 

para o paiz, sinão o dever é!e zelar pelas attribu.ições do Congresso, 11rotestan,Jo 

hoje, como sempre. contra este t·egimen de delega~ÕI)o; de funcçõe.,, que tanto tem 

ab·audo o Poder Legislati\·o, attestando a. .sua. inu t ilidaDe, e tanto rem elevado o 

Poder Executivo. fir mando o eu predominio, abrindo espaço a abusos, que Jâ. 

se não podem c rri~ir porque praticados â. sombra de uma préYia Rancção do 

Poder Legislativo pela delegação dada. 

Vem n ponto, sem querer descer â. analyse de outros actM, aa nomeações por 

decreto para cargos Yitalicios, feitas por todos os Governos sempre que cmpre

Jlcndem a reforma do ensino POr delegação elo Congresso. 

Parecer da 
Com. de lnstr. 

Publica 
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Yindo dos dia.:; da 1\~o narch ia, têm os Govem os ·republicanos, sem excepção, 

cultivado com esmero este abuso, que precisa ser eliminado das nossas praxes, acre

ditando-se todos elles in,·esti'<los de poder~;; extraol'(]'llinrios para a nomeação ele 

professores por decreto, cem desprezo das formula eostabelecidas na lei revogada 

e na proprln l~ci qu~ }JBS~tt a VIgorar. 

C<Nomeações [eita.s e-m aoto eLe •·eforma n é a expre«são singela de que u am 

todos em justificativa do acto pnaticado, .:;em que seja dado á Comm.issão des-co

brir no repositorio das leis o fun'<lamento para tal conducta, que, ferindo ele frente 

a propria lei, diminue a a u toridade moral do GoYerno, pondo em d•uvicla a segu

rança oe sua. convicçõe. e a ncce&>!oad-e das medidas tndicad•a s na r eforma como 

impresc:ndiveis para bem .se apu.rar a capacl\lade elo mestre, base {!e toda a orga

nização do ens ino. 

_Clama-se con tra a im'e.stidura no professorado por decreto, e rige-se o con cur"o 

em )3edm de toque para aferir a ca.pacidade scicntifica e as qualidades didactica~ 

do profe sor, lança-se á conta de condemnaYeis condescendencias de Govet·nos ante

riores a decadencia crescente do ensLno e no momen•to em que a reforma entra em 

vigor, alentaido justas esperanças d~ uma no\·a éra, outras nomeações são feitas 

por decreto, a tituto de C<acto c~e ?'C/0?'1na, em doorespe ito â. nova lei. 

Si o Gove rno pôde neosses momentos apurat· capacidade-s, irudepend'ente de 

provas exhibidas pelo caudilho ao prDfessorado, poderâ. .sempre fazel-o c o con

curso jâ. não é nece -ario, nem poderâ. ser apontado como medida unica e seguro 

m eio de j11lgar do saber do m e-stre. 

::\'omeações ode faV'or, devem ellas de vez desapparecer dOS no<;SOS COStumes, 

cumprindo ao Poder Legislativo, si no,·u.- autorizações vier a dar para reformas 

de qualquer natureza, con oante habito in\'eterado. consignar na propria au tori 

zação que nenhuma nomeação podev:í ser feita sinãú nos termos c segundo o pro

cc.sso estabelecido na r eforma decretada. 

::\'ão viza a Commissão, assim se manifestando. criticar as nomeaçõe ultima

mente feitas pelo Governo no mesmo dia em que decretava a reforma, que esta-_ 

belecia o pro\•imento dos cargos por concu•·so, pur faltar á maioria d()S seu-s mem

bros a competenci a precisa para tanto, 

Tenham sido. embora, d(! renl ptoveito e alcance para o ensino, como é <le 

suppôr e firmemente acredita a Commissão, impugna ella sem disslmll'lações e:;<;e 

acto, que não en<:ontra apoio em lei alguma, para que outros semelhamtes se não 

pratiquem; defend e um principio {!entro do qual ~e sente forte, para que confiem 

todos na •Sinceric1ade de suas opiniõe.;;, na firmeza de suas idéas, com as qu.aes não 

lhe é licito transigir sem comprometter a sua autori<lade moral. 

Na solução do· problema do ensino, em qualquer de suas categorias, questões 

ha que pa.ra logo se Impõem ao estudo do legislador, pois que do modo por que 

são resol\'idas -depen-de a efficacia do ensino com todas as suas consequencias 

oproveitosas ou a sua decadencla com todos o~ males in evitaveiso. ' 
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O 1Yroce:.so 7JW'l! ct ,:nvesti!lto·ct no magistm·;.o, apurada com. segu-rança a capô._ 

cidade do mestre, ba-nindo-se, dest'arte, a 1Jrestmvpçcio do saber, que não raro 

encontra como attestado unico a bonhomia do.; !Governos, solí-citos sempre em 

attcnder ás convenicncias da ·politica e il.s exigencias d~ políticos; o regirnen 

escol.a•·, que to•rnando real o aproveitamento ·do alumno, estimula o mestre e eleva 

o en•slcno. e.n<gramdecendo o paiz, são pontos Em te>I no doo quaes deve girar todo o 

s>·stema, se a~gcuna cousa de util e duradouro se pensa fazer postas de 

lado toda~· as pamacéas com que são !Iludidos os moços, aos quaes se 

acena com fal-~·a liber<:lax:le, que degenera em prejuízo delles proprio.~, e com que 

se acredita recommenJ(lar o paiz ao mundo ch·Hizado, embora duv.i·doso o saber 

do docente, i>gmorante o dLscente e decadente o eru3ino. 

Resolvidos com criterio este · pon•tos principaes na lei reguladoi·a do ensino. 

buscallidO-se na histori•a do pa&:>ado a lição fecunda da experiencia, estudando-se 

o meio social em que vivemos, o que deve ter sempre em vista o legislador, 

quaiquer que seja o ob jeetL\'o de suas deliberações, tudo mais obedecei'ÍI. á mesma 

orientação sem as u•emaBi<as de um >liberalismo irrisot'io em. um paiz de analpha

betos e pouco amor aos e tudos e sem as restricções inccmpativeis com o 

progre>so do ensino, de que são edificante exemplo paizes adeantado.s, cujo oo

graruàecimento Em '\Uas multiplas mam•ifestações tem por base, todo elle, o desen

\'Olvimento da instrucção. 

/Bem sabe a Comm.issão quão dHficil é aos Governos como ao Con.g.resso 

fazer obra proveito.sa e d·uradoura, e que da relatbvoa pe-rfeição não muito se 

distancie, em um paiz onde pequenos intet·esses contrariados encontram franco 

abrigo rno IP>arlamento, ju•Igando <lada qual dos repre3entantes da Nação dimi

nuida, si não d.irim.i!da, a sua •re.spon&abilidaJde pelo voto dado •desapparecido 

no torveli-nho das maiorias ano.nymas, que fazem a lei ; em um paiz onde todos 

os novos ministt·os sentem a necessidade, ei não a obrigação, de reforma-r a lei 

do ensino, como attestado eloquen•te ·de eua competencia p<ara as altas funcções 

em que são in.vestidos, m u itas vez.e:; imprimindo a essa lei o cunho d'C suas opi

niões plli>losQ"Phicas, ora entregando-se a um liberalismo sem pei~ prejU!àicial 

ao ensino. ora fazendo vingar na lei um )n.ixto de idéas que se não ajustam. 

de prLn<lipio que se chocoam c se repellem, den·unciando a ausencia de qualquer 

systema na <lOncepção de um plano. 

Dahi e&>a B'érie ode projectos e reformas por que tem passado o ensino no 

Bt·aZJil, desde os primeiro-s tempos do Imperio, sem que até hoje se tenha po

di•do codificar principios, que devem pet·durar sempre na lei, quaesquer que 

sejam as mutações por que passe ella, para melhor a.ttender ao progresso scien

tifico e ao desenvolvimento social. 

Entretam•to, na ollganizaçã.o do ensino o ju-to meio é a solução real e pro-. 

veitosa do grav problema, em que assenta. antes de outro qualquer, o futu.ro 

de uma nação. 

Nem a of.f.icLalização ab Qlluta que e'1'barece o desenvolvimento do ensino, 

tirando ás corporações <docentes a respolli3abilidade dos s-eus actos e o estimulo 
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pelo progresso, nem a desofficialização completa que faça esquecer ao Esta.do 
os seu·s deve ros, desintcres:;,ando-.se do seu futuro. 

'I'enha uma .nação as J11.Clhores leis, que ga·ra·ntam a ~·erdade na escolha 

.Jo.:; seus reprruentantcs, a mai cuidadosa organ.ização a;dministratiYa em todos 

os seus ramos. a mais pcr.feita justiça que. com a in•Jependencia -e o saber Ido 

magistrado, offe1 eça a &cgurança absotluta do direito, c o seu prog•I'e so SCI'á 

retarda-do, o .seu futuro compromcttido, &i uma lei de ens.ino não preparar a 

mocidade, não pro•porcionar á Gclencia rvaRto campo para o seu odese:wolvimen to 
-e pa1a as sua·s conquistas. 

'Para a sua elaboração não é âs escolas philosophica.s que ·devem ser pe

di•Jos ou c<>nselhos nem ao.s pa;1 tirdo.:; que se deve so1icitar a palavra ·de ordem, 

consoante os seus programmas politicos. 

E' na experien.ci~a das nações culta.JS, na 1ição de eus enros, no progre.:1so 

do~ seus insti-tutos, <IO estudo dos motivos dos seus adiantamento.;;, na medita

ção sobre o meio para o qual se legisla, que deve o Congresso Nacional se 

ins·pirar rparoa bem organizar o ensino no paiz . 

Fóra dahd, teremos leis que satisfazem a vaidrude de uns o in tercs3-e .. ; e 

outros; que agraoJrun •no m.omento aos felizeG que á sombra della.s con(tuistam 

posições, sem que de sua capacidade scicntHica tenham cxhibi·do prova mimoi.ma; 

que alegi>am o.;; alum.nos, \rictimas da lnexperiencia pt'Opria de sua idade, livJ·es 

então dos rigores do estudo e entr gues â 'Vioda ociosa, que a lei lheG permHte 

c para a qual os incita; nunca, pol'ém, teremos fe ito ob ra que perm itta uma 

instru~ção •real, q ue consulte os interesses na.cionaoes, que tonne possível a pro

pa-gação da .;;ciencia, que dê ao meGti'e a autorida·de que lhe vem só c só do-s 

seus meritos provados e es>timulc o a·lumno no de9empenho dos· seus deveres e 

no amor ao estudo. 

Do que tem sido o ensino entre nós desde os prlme\.ro.3 anrn•o.s do •lmperio. 

>das .gramdes transformações por que tem elle passado em. continuas reformas, 

nas .quaes mão raramente s<! arSr3J.g·nala o gen io att'abiliario d.e uns, que, seden 

tos de renome, anrasam tudo qu•anto a tradição de longos a n nos accumulou e 

se la•nçam a a"Venturas perigosas em n0'111-e da tão fallada e mal comprehendlda 

«libeiXLMe», ou a timidez de outro , que, scientes embora dos erro.s pt>aticrudoo, 

convencidos dos males que a «libercLc•cLe» trouxe nas suas noganadoras manlí'es

tações, recuam, transirgindo, ·receloso9 da reacção .:los me.Jtres e disclpu los e 

buscam conciliar a;rtlgos de lei em multo .descontentar a urns e sem mu ito sa

t lsfazen: a {)Utros, JJO'Uco di rã a Commissão. 

'Trabal·ho em duvida de grande valia seria este que puzcsse diante de 

todos sob severa critica a h!stori·a do cnsLno nos ultimas cincoenta a nnos, para 

Q.Ue bem se com prehencl.>a a grande .difficuldade na elaboração •d·e uma lei que 

consu lte os interesses E~ociae.s, a.s e'clgencias doa sclencia m.oderna e os pi·Incipio.s 

fundamentaes <Ia or.ganizaçã{) politica do paiz . 

Basta lembt'3.r que, sob o ·regimen pa&Sra~do, 'Vu ltos proeminentes na pooJitica 

batem-se com denodo pela franquias .na organização do en.:;ino, pela libertação 
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od<> alumno da tutela óa I i 1.' da acção fi,;calizadora do mc~·trl.', ao m.e~mo tempo 

que emimentcs representantes da mais adiantada e cola liberal r epclll.'m como 

pt·ejudicial ao ensino e ao progre-~ o do palz a livre f requencia do.~ alumnos e a 

et't'ação <las facu!ua<le.3 !in·es cem podct·es de conferir diplomas. 

INa RepubUca a mesma dam:oa. macabra .;e tem observado, -indo os exagge

ros ode u ns ao extt•cmo de pt•égar c consrugrar em lei a plena Jibet'Clade proCis

sional, dispen sados os tltuloE• de capac idade para o exerclc i<> de qualquer pro

fissão, esquecendo-se de que o propagandista da e-;cola phlloRophica a que se fi

lia.t am recuara diante d0>3 ma.! e~ que essa d ma;;iada lil>erüade acarretaria, no 

mom C<r. to em que te,•e <ic 1lgnr a re~·pu.To;a.bilidade elo seu nome á reforma geral 

C: o ensino no iniciu da no-sa ,·ida t'€pUblicana. 

IDo decreto d e 1·9 de abril da tam a perturbação e a ana.rchia ·elo ensino nc 
paiz. 

•Reagindo eontm o ensino extremnm.et~te <Jfficializado, que até eon·tã o \'! go

rara, diminuida, si não clC' todo abolida, a autonomia das congrcgaçõ s, ·que pa

·rechtm ante1 secçÕC'~ do m.il .. i ~.'t<'t io que corporações doc€otes, elitninada do rc 

gimen em \' igo:· toda a i :téa •. -oe !JbPI'dade de ensino, suprema aspiração e con 

qui ta realizada nos paizes de real aJ j iantamcnto, não .-c conteve o :Ministro que 

tal decreto t·c feren•'ou; mas, e.;;qucc ldo de <1ue o progr~so não se realiza a os 

saltos, longe d e mais a tirou a l>a.na , de>t rocando un-tciramente toda n leg!...;lação 

vigen te, wom.pendo co•n todas as trad ições, para c:Je un1 golpe quasi ann.ullnr o 

en~ino officia I, implantando o pn~ino l!·ne como já mais ex! tiu em paiz algum. 

com lil>erlj·ade absoluta de frequcncia ás aulas officiae:s, com os exames cum.u

lntinl<>, crm a facu ldade ··e enainar r.o proprio r eoc:oto dos e~•tal>elecime>n ru" "" 

Ciciacs, sem restri cçõe · pondN a da , com a petmi ·são <."mfim de fundar In,,,_ 

tuto.; de en,ino, aos quacs ~m lo~o reconhec~~·a a faculdade de conferir di

plomas. 

A conseq uen cia de ,tão urrojat :1<> lanoec não !õ>C rcz N>Per ar. 

O en :n o o fClcia l que até então vivia, dan•·<> r egulareJ resultados pelo aprv

Yeltamcnto do> alumnos. embora del'iciente quantn aos m cthodos dldacticos c 

peladas .a . .:. congregações do r..• Sl'US legítimos direitos c t5 Uas n brcs a.~pi raçõt•s, 

-desappareeeu i•n teiram ente sem que o ensino line, facultado com tal la.rgueza. 

Yiesse supprir >L .:;ua fa·lta ... 

A reac~ão contra similhante d-ecal.it'ncia >C f ez seon•tir logo apó ~·. partindo 

clla principa:~wnte do seio êas co t·poraçõe.; doc<."n tt':' , as quacs aos go,·ernos de

nunciaram n C!>mpleto de,;oappaotec imcnto do ensino no paiz pel'> aba.ndCC!o da.õ 

a ulas por parte dos alumn<>J, pelos exames eum.ulath·o.s c por outras medidas 

irrefl-ec til.:..amente con s i~g nadas na JeL 

De então CO<TII.'Ça a acção d s Go,·erno., e 1Jo Parlamento para corrigir o.s 

mala;;, qu e ~ l ei d o ens in o livre occas lonara. cmbom muito a m edo, ~itubeaotes 

todos na suas 1 esoluçõeE>. 
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:.VfCiji.Jas foram tomada.s, resoluções foram acceitas, .,empre, po1~m. in

comvlcta;; e deficientes para corrigir tão grandes malea. 

Uma curiosa theoria de d·ireilos adquiridos e o .receio de provoca•r a reacçã.o 

·· os a·lum~oQ.", affeitos já. â v~d·a licencio a que a lei lhes permittira, embaraça

Yam a tim.iJda acçãQ do;; Go\'ernos e dos legis}adoros, at€ que em 30 de no

vemlbro de 1895, por iniciativa do Relator desta Comm.iasão, Relator tambem 

da CommiS<'lão então nomeada a U'equerimento seu, Ioi votad•a a lei que reformou 

o e.nsino juridi•co no J)'!liz, reatabelecendo-se nella todas a;; medidas que a expe

ricncla in•.:lcara como imprescL~<liveis •pa•ta o desenvol•vimento JH'ogressivo do en

"ino, eliminados todas as franquezas, todos os abusos, mantido o ensino livre 

nos .:;eus justos limit ·>, como uma aspirnção â. qual o futuro abriria novos ho

rizc.nte!:.,. 

<M benefic.ios dest·a r e forma foram . em demora assignalrudos e a1Jplaudidoo 

por todas as cot1JOt ações docente- dos institutos offJciaea e pelas proprias con

gre.gaçõ " das faculdades livres, que já. então f unc cionavam !).esta Capital e em 

alguns Estaof. os da R eJJUblica. 

O ensino de Direito tot'n<aJva-se UlJ1a realidade com. e.:; timulo para os pro

fes.sores c real apt·o,·eitamento para os a.lumnos. 

Entnetanto, os demais it><3titutos officiaeE• a~rasta,·a.m a sua exi.stencia airuda 

sob a acção .da •legislação anterior, descuidado;; o.s professores dos seu-s deveres 

pela improf.\cuidade dos esforços em.prega'Jo.:;, descuida.dos os alumno pela cer

teza ela conquista '!e suas approvacões diante da forçada bonhomia dos mestres 

e do desintere&sc ;:.era•! pela.o; c ousas .d·i·dacticas. 

Verificava-se então a singular anomalia de vi verem sob o reg-in1.€t1 àe 1eis 

õiversa;; institutos officiaes de ensino mantidos pelo GoQverno, sendo pam. notar 

que aquelles que reclama.va,m meclJ.cJas mai.s rigorosas pela natureza elo ensino • mi·n•istrado eram preciEamente os que continuavam aob a regencia ;da lei con-

dcmnada pelo Congresso Nacional. 

Sesse abamdono permanccetam elles durante longos anno.s, scm que Governo 

nem Congresso acudi· em aos reclambs das con.gregações, á justa critica da 

impren'a, ás ccnsuras da opi niã.o, até que em 1901 rru decretado .pelo Gove·rno, 

em virtu de de autorização legislativa, o Codiogo elo Ensino ,de 1 de janeiro. 

E' de hontem a reacção que provocou a publicação da no\'a lei reg ula dora 

<io €1.1Sino em todos os institutos prura que ne julgue a Com-missão di pensada de .. 
reproduzil-a em todas as suas manifestações e commentaJ..a. com justiça e ver-

da:Je. 

•Coct<tra o 'M!ni.stro que refen•ndara o decreto tod·a a sorte de aggre.ssões fõra 

àil~ibi<la; 0r:::; ?neeti?l!flS .do~' alumnos se reprod uziam em cada canto, anin1a.dos até 

por profes.sot es contrariados· em ,;eus ·interesses; o.s que deviam aprender já .ee 

suppunham habilitados a dic!.<lr a lei do ensino; no Parlam ento cchoava o 

grito cas ruaE• e na pa·lavra. respeitavel de il1u,3trado representante n•a Nação 

cncontt"R,va esse CoJ igo franco ataque; a ord m publica era pertu•Jbada a todo 
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mome-nto e o Chefe aa :'\ação, tra.nsigin1o com a desordem, dom.inado por inte

re' e.s de ordem politica deixou que se retirasse o Ministro, que teve a louvavel 

coragem ele affrontar a situação e pôr um paradeiro á anarchia do ensim'O, im

pondo a me.stres e a·lumnos a e'mcta ob en·ancia elos seus deveres. 

Tranfli•g.il~d'O, o Governo perdia toda a autoridade para fazer cumprir a lei 

e ..o no,·o 1CCI'digo passava a ~er lettra morta na legislação. Como lei ficou elle 

i'm ,·igor, mas para não 6er cumprido . O aoviso do MJ.nistro a umiu os fóros 

1Je cli!i'positivo legai em nubstituição <lo.;; artigos do Codigo; 0 aYiso con cedia. 

féria.~ escolares em meio do alli~'O I ·Livo; o aviso prorogoava as época.s de e:xa

mes ou as adia,·a; o aviso deixM·a que não mais se verificassem as !altas 1dos 

alumnos e seu aproveitamento, estes pequenos nadas que tanto os constrangiam; 

o aviso dispen<'ava exames; o aviso emfim subatltuiu todo o Cojigo e a.s co~= 

gregações assi!i'tlam humjlhadas a es. a derrocada, conscientes do eu nenhum valor 

diante dos Governo, que lhe.;; não c;oubcra m respeitar os direitos nem resguardar 
a autonomia. 

Entretanto, es.oe Cod!go tão malsinado então, que mal fôra lid-o e menos es

'tudado c praticado, con.'!agraya Drincipios ·na orga•nização pedagogica, hoje de 

'no,·o buscados e por to]os applauclido: como uma necessidade inillu1divel e 

inudiavel, para salvar o ensino rJa degradação ex·trema a que chegára. 

Como lei regovada de facto perdurou elle 10 annos, o que importa dizer 

CJtk durante um 1decennio yl\·eu o ensino sem lei, á mel'Cê dos caprichos dos 

álullll.iO<> e da to!eranoia dos mestres, até que eom 5 de abril de 1911, por au

torização do Poder Leglslatl\·o, nova reforma é <decretada pelo GoYerno sob a 

d uominação ele «Let o•·ganicc• cT,c enlJog i1IO» . 

Si desastt·ada era u si tuação 'do ctw,ino publico •na auscncia :de lei, com o 

nch·ento ua L I Organica rulram pela bose os rootos do edi·ficio. 

O IJ)OUC'> que restava ode born, ·mantido por in,gemtes esf-orços de professores 

declicados e pela indu!gencia dos alumnos, -u esappareccu em pouco tempo sob a. 

acção destruidora deesa lei, <tuc mais parecia obra de H.narchista que r eforma 

(]e estad ista, em que pese ao re.•peito de,;·do aos meritos do illu.strado •Ministro 

que a •dc<wetou; o titulo acaclemico desappareceu do scenario, com todos os 

prtvilegios que lhe eram inherente; , .:on.oagrados em lei, reccruhecidos pelo tri

buna s; a liberdade de profissão, como jã,mais a permittiu ou praticou paiz al

gum, foi cnthroniza<la, como a deusa que superbn-ten,&ia e animava toda a obra; 

o Estado e.~quoceu os ~eus ceYere·, desofficializando .prematuramente o ensino e 

confiando ao acaso a sorte do seu futuro e do seu progresso. 

•lm·ocando-sc a cxper iencia e a licção d e pa·izes adiantados em aS.sumptoa 

de j.n.;.trucção como a Alll•manha, inseriu-"e mt Ieoi o que a Allemrun,ha nunca. fez, 

já.mai' acon e!hou, sempre condl'mnou; :t um simples impulso saltam do bojo da 

machina livres docente , que orça·m por ccn t<mas, e que de sua capacidade scloo

tifica e:-chibinam eomo prova unic·a um mouc;;to trabalho, lança:do n1.uitas ve

zes ('m m eia duzia de pagina . .::, ele autoria. duv,itlosa e sciet:1cia ligeira ou ~r

rada docentea que, entretanto, go.sam des·le logo das regalias de professor, com 
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a~scnro nas congregações, exanünr~1.:1do alurnno~~, Yotando sobre tudo que diz 

com n -lei do cnrSiuo; e o qu mai:'; é, p"ara bt'tll ac-centuat· a condescen•dencia 

com interc'S<'< p ssoacs e a completa liquidação do ensino publico, com o ac. 

ce >o garantido ao posto cc profeE•sor cathedtatico, s em posl;IVPl cor:.cotTCllCia c.:>m 

outros que â JrmwtXLacle não pertl'ncei'<lcm , creado, dcst'arte. um • prL\·Jlcgio de 

cla.sse m detrimen to do ens~nQ, na propria lei que abolht os pri\·iJegios do 

diploma c que con.'i~g.rou a llbet·dadc de I>rorlssã6 sem limites e soem obediencia 

a exigr-ncins ncientificas e legaes; o c r.~ i no l::iem.:odario base ~a ve1 chrJeira i•nstru

cção, que, desen\'olvendo a intclligcncl•a do alumno, o prepara ccon•vcnicntemente 

para o ensi•no supet·ior pelos ccnheciment~ gcraes adquiridos, é varrido por um 

tufão, e a pro\·a dos ef>tudo~ feitos reduz-se a um exame sununa•l'io, superficial 

e incompleto, como simples (orma·lldadc pa!l a o inicio ·do cun>o superior; a se

riação <las materias nae Faculda 'es não obedece a um critcrio Hcienti(ico e 

os exame.; d06 alu.mnos passam a ~er de amnos em annos, com promoções for

çacl!U>, sem prova alguma de applicação e aproYeitamento; os institutos ltV•l'CS' de 

cns:no sapct·ior proliferam assombrosamente, "em YeHigios de qualquer fiscali

zação, que é abolida, buS>Cando cada qual ganhar a .palma na producção do 

doutor<'<' e bacltareis, que soe fazem pot· um pas,;c de magia com prazer pa.ra os 

pa tU ·a rios da abolição <:lOt3 ti tu los e de suas regalias pelo a\'l>ltam nto dos di. 

plomas; Nnalmentc, dezenas de nome>>Ções são f€>tar; por •à·e.ct·cto. dllspen.sa•d·os 

03 .no,·ns pro(c'«Soref> da mai.s exigua pro\'a do seu preparo sclentifieo ! 

Ei:; em largos traços o que foi a aLei organiCa do en.•inw•, muito a des

peito da;;; boas :ntenções do hont'lldo )!linis tro que a subscrc\'CU c dos seuf> pa

trioticos intuitc,, -de salvar a ln:;.trucção decahi ·a e nulla, p<>r culpa sobt€tu>do do.s 

GoYernos, que fwglram á execução .:a lei anterior, e do Congres.;o. Xaclona~. que 

nem &iqucr ,·otou o projecto de modHlcação de-<sa lei, elabot·ado por uma Com

mi&.ão mixla .nom eada para dizer sobte o Codigo do lDnsino, sua• \'antagen. 

seut• defeitcs. 

A deg•ra.dação co cn.; ino ch!'guu af:l1al. no curto pcril>do de tres annol' a 

extremo jámais att>ingiclo e nunca siqucr previsto como po.sf>ivcl na escala da de

cadencin. 

IFoi noose momento, atenado com o <Iue \'ia e com o que á sua notida chc

ga\'a pelos clamores da opi•nião publica, QUe o Ccm•g·resso • aci<>nal, ~>Cntin<lo a 

sua grande r cuponsabilidade, delibet u confiar ao no\'O Go,·erno a autorização 

nec~aria pat-a a immediata reforma da inf>trucção, leva ·a a ef(eito '])elo de

creto de 18 de mat c:o "'o corrente u.nno . 

A XOV .\ REJFOR:.vlA 

Iniciando o estudo critico la refonna decretada em 1 s rlc março, seja per

mittido ã CommJ ·são, embora as suao; <li•vet,gencias sobre varias ponto , man•l

festar os maL> sincero" appla use.; por mcd>das nella consigna ·as, idéas que 
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foram setnl)Ie defen~idar.• pelo Tit-1-ator da Commi~são e por alguns <los seus 

membros nos !c bate.; travados ~obre a lei do ensino e precon·izaclao ; como as 

unicas ~1ue podiam, artento o no>so dcsc-n·,·oll·imento, tornar o ensino uma reall

da ~e con1 proveito ruu·a o alt.:n1no, prestitgio para o me:0tre, va•nta~ccn para a..' 
scio;ncia e 1 UCI o para o · paiz . 

DO PROVV:VIE.'<'TO lJOS CARGO ' UOCE:NTE.:i 

Dentre essas mod•idUJJ destaca-se o pro1·imento elo· cargo,; do magistcrio 

por concur.•o. Quem com interesse acompanha a e1·olução ~o ensino entre nós 

terá c rtame;ntc vüsto quão Yaliooo e seguro é o concurE'O para julgai· da ca

pacidade elo candidato ao profc~.;urado pa.Ja afastar os inccmpetentes, que muito 

1'allam do seu saber e ~e suas conquistas scicntiflcas c fogem. do pleito quando 

a, opportunidade 'se •lh '-' offe•ece de re1·clar c~"Se saber ~ proYa,r essa capacbda,de. 

·como proYa eloquente ·da proccdencia de tal as·o>erto, bastará vêr o.ue de 

dezenas de nomeados pelos :GoYel'no pa~~sado t>a-1 a cargos do mngistenio não 

m~ito:. se a,·ctura.riam, talvez, ás pro\·as ·e um concur~o para a conquista <109 

posto com que " maogopa·r.·imi ··adc do Go1•erno o" dotou. 

Nã.o é uma .simples SU1)prslção, $inão umn asscve-t1ação exacta. Quantos 

clelle!:! pleiteamm o ca:rgo de l)I'Ofes,;nr pm tantos concursos realizadoJ em todo<" 

os <in;;titutos officlaes antes da Lei Organica? - :<:cnhum. ou bem poucos. 

Entretanto, o futu.ro do en ino. o seu p1·ogr~s•o e :t grandeza do.. lno>titutos 

depcncletn sobretudo é'o provimento do· cnrgcr.; docentes. 

lSobre o proGea-;o para n pr·oyim~nto dos cargos do magisterlo longo tem 

~i do o debate em lodos os pai~<'>' . como E•-Hrc nó;, s~ndo hoje idéa assentada e 

Yencedora qu~ só o concu1·so, com toda• as falhas. que lhe possam attribuir os 

se)ls lmpugnadores, preenche o~ fins que cle1·c ter- em vista o l eg is lador, qual o 

julgamento da capRcida:cle scientlfica, -La>< quali·1ad < didacticas, conferindo a 

impresci·r.dil·~l autMiclade â.quelle que é inYestido nas funcções de professor. 

:Mas pam .qup o concumo alcnnC<' ta ;; r •ultado . preciso é qu~ o ~u pro

cesRu offcreça toda~ as gan:nti•as para a apumção ela competencla sc ientifica do 

can lida to c para a ju•tiça •do julgamento pelo '1.11 ibunal ·ele taes fw~cçõcs in~ 

Yestido. 

Procurando C'mbnnt a taes xi~cncia;o attcnder, não ])ensa, en-tretanto, a 

Comm•lssão que o "~''tetna a 'optado na reforma seja o mais perfeito e o mais 

con l'en i ente. 

-Reclamando do ra•r.<lldato a apresenta<:ão de uma thc~c. uma p•·ova oral so

bre o :tssumpto que por 'ort•' lhe é in licado com 2~ hot-as de antcceclencia c p.ro

'l•as praticas ~·ohre as disciplina. que a ccmportarem. elim.inou -nc do concur.;o '' 

pro1·a escripta, precisamente aquella que mais re,·eia o real preparo scientlfico 

elo candidato. [)(}r isso qup pro,·:t de improYi so e fe ita sem consulta a livro.,; . 

A thewe escrlpta com gt·an ·e antececlcncia,. no silE•ncio elo gabinete, com o 

auxilio de •llv ros c, taiYez. a cooperação de outros.· a proYa orn·l robrc assum.pto 

do progromma o!flcial, jã. ha muito conhecHo. conceCcnd()-~e nindn ao can -
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didato o p1·azo de 24 horas para o estudo do assumpto, ,3áo prova.s incompletas 

e falhas para um juizo seguro so):}Ie a capac i cl ade scientifica. dou can didatos. 

'Resta a proYa pratica, el e incO'ntestavel valor. t>em .duvida; mas esta só 

tem cabimento nas disciplina.s que a comportam. E como consequi:mola, no curso 

juridico em geral e nos demais, tratando-J:;e do pro,·imento de cacleirru> theoricas. 

as ]).!'oYa,; ·do concu·rso ,< e r cduzen1 a uma thcse feita nas cem l ições apontadas 

c a uma pro,·a oral pela m(>;"ma fôrma preJ>arada. 

A prova eser ipta, PO·is. sobre ponto indicado pela sor t e na occasião, é 

111e<li<l.a indi pent-:avel na lei ele organização elo ('(is jno. 

IguaJJ r eparo provocou ela Commis.são o ''ystcma de ao·guiçào ela the&e por 

uma Comm.i~~ão de 1Jrofessores ~leita pela rongre.gação, (\ 111 substituição do 

])1'oce~Bo c1e argu.ição reciP·l oca por Japgos ann(Js adopba:do entre nó.::; na lei do 

ensino. 

Não sabe a •CommiSi'ãO si proveitosa é esta innovação qu e pôde degenerar 

('lU uma si mples palest·ra. •~a qual profe.ssore • ., c canclidaton quasi se limitam á. 

troca de louvare<>, .receioso o mestre de ar.guir em espcc ial·idacle estranha aos 

&eus conhecimtotos e estudos habituaen, rocci<>i'o o cancli•ja to de que, por uma 

expres.são que lhe e • .;cape, po. sa comprometter a sua s I' te; além de que tal 

!:trova collocará os ju i zes no mesmo pla•n<:> clo.s que tem ele ,<er por etlen julga

dos, expostos a intei·pellações do~· ~andidatos sobre pontos d doutrina, a dis

cus..-~ões •de que podPm wdvir ag.gravoJ pe.~.soaes, t·irando-lhes a isenção para o 

julgam ento, com p1·ete1 ição dos seus ·deo\'er es e >:>acriJicio .la justiça. 

Não é uma f&•.Hasia o q•ue r eceia a Commissão; factoS> ela llistoria dos con

cursos, 4uando outr'ora ar.guidos os ca·ndi,datos pelos proressorr~. justificam 

:plenamen-te esse temor. 

E' p-reciso acceitar a natureza humana como ella é. · 

Um juiz f ePido na sua autori•dade, cujo ~aber foi poMo em ·,1uvi da e cujo 

erro foi po<to em evidencia pelo candi.dato. pm momento, talvcz. el e paixão, já 

não pôde .ser um juiz recto c<>mo a lei impõe c a moralida•Je redam.a. 

Entre os inconvenitt.lrtcs da arguição .rec iproca, inconvenientes granclet11ente 

diminuic1oto pola ·i ntervenção d·a aut.ori 1-a.ce que ]:}re~i de o neto, e o•s males que 

podem advir cle~sa argulção po1· uma comm issão de pt·ofe,;sM'<'G, não hesita ra 
Com missão em o;e pronunciar pelos pTimeiros . 

Outr-o .ponto ,::e m.axima importancia no prO'\'imento dos cargos do rna;g is

tPrio por ccncurso mereceu na. reforma decr-etada oolução que ente11de a Com 

misl3ão altnmente preju•dicial. 

'Presc-reve a .reforma .que só um candidato, drntr-e os concuN;entes, deverá 

sér apresentado ao Goven no pela.'-: Congregações para o proYiml'nto dea waga 

ex·isten te. 

Sob o fu•J~lamcnto •d<' respeito à autonomia das Congregaçõe,., consagrou a 

lei uma medida que- exú>tiu já em leis ant er iores e que 'della,R for eliminada 

pelas desvantrugens que a expcrienc ia tornou patentes. 

As Cong-re~·aç:õe...;; julgam, é certo, con1 inco·nte-.o:;tave1 autor.i ~n ele a capacidade 

~;cientificn do candiclnto ao professorado, os -d.o t et> preciso& para o bom desem -
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p..:nhu de taes fu n cçõe:5 ; nl~n1, poté.nJ., t1 ão vae cHa o é L<.r3..1JbJo que re(JUisitos de 

ordem mo1·a1 de outra na tur za d C'vcm ser por i•g ual reclamados, r•eq ui.>itac; que 

escapan1 ao poder (: e juJ.gamento das Cong1·cgações e aos quae& não pód<.: ser 
!ndHfercnte o Governo, Cll\QUanto o en Jno rõr official. 

Occorre a inda que, cornfiando em.bcH a n o alto ct,iterio das Cong·rcgaçõe.s, 

no .se .1 ~timento ele justi ça que deve anin1ar OIJ seus acto:;, cumpre conside'rar que 

ellas rcpr.escntam um 1)ribu•n al de homens e como tal ~·u j e itas a erro&, a paic 
xões e a injusti ças. 

E contra e..;se.;; d e.s.vios é p reciso, por llem ·do entJ ino e do in t eresse publico, 

am.pat'!J..r o cand·idato injustamente preterido pelo voto da •Congregação. 

Concedendo embora ás corpot'açôeE• doccu•tes esse poder absoluto e exclu~ 

Givo de in ~ i car o candi•Ja.to que deYe ser nomeado, em .respeito á autonomia 

della..->, a reforma, sentiu o perigo de tal attr·ibuição, tão a mplam ente conferida, 

e IJaut Jo.g'Q restr ing·e oosa a utonomia, reco_11hecendo a.o candidato preterido o 

direito de .rccor·rer do Yoto da Congrcgação c ao Governo o direito de a.nnullar 
esse voto, mandan j o qu e n ovo c~ncurso se realize . 

Xão ha harmon ia POE~il·cl entre taes preceitos. Si a autonom ia das Con~ 

gTcgações d eve se" ,, espc ita · a e mantida, contra o seu 1•oto 1.1-ào pó de !ler ~r

nüttido recur.so alg~;m, ::;em &acrificio d ~•3Sa autonotnia pcola .j e~ isão do Governo. 

a nnullando o acto . 

O nl C' io te-rmo ima·l.:inado e ~ ll serido na reform a é a in da ;;nconveni-ent e e 

injusti.fioavo / sob outro pon to coe ,-ista. 

Injl<Sti/ioavel porque. Gi o Gol'erno re en·a pa.Ja si o d ireito de entrar n\

analrsc das provas exh ibi<las pelr,, canJidatos e, de,;L'arte, julgar ·da jus tiça 

con1 que a Congrega~ão cumpriu os seus deveres, Iogico seria que em. vez de 

anuullar o concu rso, prove.._se no carg o o cand idato r-ecorrel1te. que conseguiu 

clemonst1·ar a s uperioridade de ·sua s proYas, a injustiça d o julgamento. Só isto 

s-er ia justa reparaçãD, seguro amparo ao direito of[enJ I!do . 

Jn oonvmtien.te por.que, com tal a ll' it re, p! etend en do gra.ran,tjr o recorrente 

CClltra um julgamento iniquo 1 ma.is o compromcttc. 

E' ev iden t e que, a nnu:))a ndo o voto da .Co~·grcgação, o acto do Govenno 

im):'Or ta ~·irtualrnen te uma r;•rave censura ao seu cr iterlo, á isenção do seu pro

ocdimcntó; c o <!a ndidato pt·eterido, que pelo recuJ•so inteo1 posto •lH'ovocou tal 

l(]eci são, não póJe e.spenar des~Sa mes111a Congregação, ~que novan1ente o Yai jul

~ar , a ju8tiça que lhe é d vida , o a olhimento a que lhe :dão direito o-3 seus 

me ritos reco.1 h ec-idos pelo Goverm<O. 

Da·hi um novo ju l.o·amen.to, já en tão . além de su~·peito, n.paixonado, e a 

r"pctição da sentença , contra a qual noYo r ecurso poderá se r interposto, c ollo

eando-sc o Governo em si t u•aç.ão em baraço&a. J)Ol'Ctue tc~á de ca pitular diante da 

ro.ü-; te1cia d a Cong regação ou resi s ti-rá por sua vez e o conflieto 8e estabelecerá 

entre ena o Gove r no , sem que para o caso haja solução posslvel. 

Pen a a rCommissão que tal s ituação J e1·e ser prevenida e evitada por b<'t.n 

da propria autonomia das Cong- regações. E o m eio unico que se lhe o f fe rece é a 

O)Jr6S~IIICI ÇclO ele clO!lS Oetncl.iclatos d<>ntre OS que mais SC ti verem dlo;tinguido nO 
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ec.ncurso dr:.·Yida mente clasf:,Hicado.J, para que o Govern o escolha aquell e que 

r euna os tnelhores dotes sc ientif icet:; e tnoracs. salvo caso excepcional , cn1 que a 

nomcaç:ão se itnpõe. 

Emquruc to o ensino fô r official . a inten•enção do GovE>rno na E>scolha dos 

nten1b1 o· do mr.tgiste l i o, ouYi:0a pr.ê\·ian1C'ntc a Cong;regação sobre o tn erHo doo 

candldatoe, é um clire i to ·indi;;cutivel e um dever inillud-ivel. 

~a sulução dar; gr aves que~tõe~ do ew:iinu, cumpre ter ent vista que s-e 

legisla pa·ra o ens i'n'o official -c não para. o ensi no livre . 

Exclu i·t· P9r Inodo tão radical a ·inter-\·enção 1d·o GoYcrno 1.1a investitdsura 

dos f.uncdonariOIJ, é fi.tma.r· uma soberania mais que atbsoluta das corporaçôe9 

<iocentes, incompatível com a propria natureza do ensi•no officLal, uma in

depeneleccia comp le ta, inconciliavel ~om a c~ndição de funccio narios de um e -

rebelecimento mantido pelo Estado . 

IS·i .pôde o Governo algun1a vez n1al u:;;ar dos seus direitos, eS$e abuso, se abuso 

€, se lim.itat·á á "''colha .elo cand idato cl&Jsificado em scg>undo logar, pela Com

gregação tambrm aJ>I'e~enitado _co mo capaz de exercer as fu ncçõe . ...; elo magis

terio cem l).I o\·eito Pft 1a o rn~·ino. 

Entreta·nto, d-e n1aí.,..:;; graves ccns('-C(ucneias pôde ser o acto da~ Congrega

çõe>!, apre:Jeot:•tando um só cand idato sem os precisos J·equisito• mona cs e com 

preterj çã.o ·da juE>tiç ~t em relação a outro qu~ m elh ore.;; oprovas •tenha pt·odu

zldo. 

Nã.o fiemos tanto da is-enção àc anitno en1 trd1Juna<'s de homen~s, nem. 

f eputem.os os G<"·ernos sempre incl·inado.; ao erro e ao al>u.so pe·lo poder de errar 

é -abucar. 

Om{s,-:;ão sensi·,-e1 houYc a:nda na refot'ma, deixando de pr~cre\·er reg.ras 

para o concur"o ao cargo -e e professor cathedratico, quando coincid ir >agar esse 

Jogar s'multaneam nte com o ele s•ubsrituto da re~·pcctiva secção. 

A esta n-cccf':ii.drade attcnde ~ Cotntnissão no .p1ojecto 01a aprc.:;entado á 

C amara . 

DA LTVIFl.E; DODENCTA 

Entre a!:• m edl•Jas in~ertas ua refonna e ( tU e os n1 elho1·es applaUiJos tnerec·e 

da _Conu:nk~.:ião, e::;tá a rp.gula1ncntação da Ji vrt' clocencia eonsi-gnada já em lei 

anterio·r, embora po.r fór m.a in.CeHz c proft:ndamrnti! preju 5·icia1 ao ens ino. 

Oriu·nda da Allemanha. a livre docencia P. a bas~ verdadeira do ens in o pelo 

pt' paro pacirntp e cuidadoso dcs futuro , ptofc..,«ores . 

Cor-rigindo os er-ro.-.; da <<.Lei Organica ê o E·:l ~~ino>>. a nova refo L'Jl1a, inspi

rando-~e nos conselhoE.• ·da organização allen1ã,. exigiu p r-ova. diversas da capa

dic1a·de f.·cientifica o cand id ato á 1ivr ~..' docen c ia, apu radal" todas pela Congregação, 

en1 proce~so regular .-to concurFOo, para que lhe seja fac ul tado o exerc icio de 

c;uas runcçõrs no inst ituto offlcial . 

E' .um pas<•o dado para a progres.<i"·a desofficialização do ensLn•o, até on de 

deve roer acon,.;elhada permit'tid-a, uma ·e:<cola ele preparo dos f u t u ros m embros 

do magistcrio c que merece franco apoio cüt Commissão . 



-111 

Ha, entretanto, modifica~õee a fazer que a Commi,são indica como ne

ceS<>ar ias, qw••· no toca..ltc :ls provas exhibidas pelu candidato :1 linü doccncia, 

quer •·cft"''E'>Ilt•·.s ãs suas attribuiçõe· conferija.3 pe:a reforma. 

).J'ada, •j){I.1Sa a Comtnissão, juE•tHica e:üa rigorosa igual-dade entre âs pro\"aS 

d~ capacidade ,;cientifica exigidas Jo candidato ã livre docencia e do <.-andidato 

ao Jogar de profe3:or substituto. 

O p r imei r o não é um funccionario elo Estado; dclle não •·ec •bu outros fa

vores que não a concessão de Jcccioo.1a r aos alumn o;o elo instituto nfficial; não 

tem re pon$abilidadcs diJ'Ccta,, pela exúcução da lei o e1.1sino, nem e~tâ. ligado 

aos Reus enca rgos qup não Ol"i possa abandona.r, quando o-.:; t~eus intf:lrcsses a ssin1 

o acon c lhan•m. ou delles não J)OSlSa ~·er. di ~pt-nsa·jo, findo CPrto período; o se
gundo ê candi ·ato a uut cargo -publico . no qual, urna ·vez inve .; tidn, n elle ]Jt!'r

;manece pur toda a yida sem que dP :=; uas funccôes po • .:-sa ·'"('l" de..;1:itu i Jo; o sf'u 

acceseo ao Jogar de p rofessor cathedratico lhe é gara.~tido inclepenlcnta ela ex 

hlbição de oulras pro,·as ele capacidaoje ;;cientifka; outra é a .-ua re>ponmbili

da·de, outros nr. seus direitos, outros os SPU~· devere~, nutra a , .. ;ua po.··dção no ma

g i terio Bup..-riol'. 

Posto isto, ju, to é que do oandi.lato ao Jogar ele ~ubstituto mais com.plctaa 

c mais r i.goro~as provas de competencia scientifica ;;: eja~n reclamadas, bastando que 

o can·cliclato â. 11\Te <l oc~n c ia se_ia ,,uj lto â. prova· oral e :í prova pratioa ela 

disciplina que ~~··~tender cnsk1ar. s ndo substituida t•s ta ultima, n as cadeiras 

que não a comportarem. pela prova e'cripta sobre ao;o.,umpto ."o programma 

official. 

Julgado com GE.>n~r iclade, me<liante tac'5 provas, o candidato á livre .cJocencia , 

o ensino por ellc mini . ..,traclo se11â. util c Yalioso nuclco de professores se irâ. Co•·

manclo, como sueccdl' na All~manha. onde ,•xercem ru,,cções ele o;oimple~ docentes 

Hvre> homens d~ profun•d o ;:;abcr e que nellas permanecem por dilatados annos. 

Em rel a~ão âs attribuições conferidas pela reforma ao.;; docentes livres não 

julga a Commissão qu e devam ser ellas mantida!?. 

' ão cnco,·tra a Ccmmi são motivo plaush·eJ, que aconselhe nu ju. tifiqu e ter 

assento na on.g regação, com todas as regalias cl~ professor cathedraU.co, um 

representante da clasre dos livres docentes. 

Acaso seria isto admittl do na Allemanha? 

/Po.r que manter este err o ela Lei Organica L' permittir que vote em. assumpto 

-de organização do ensino, sobre a creação ou suppresr;ão de cadeiras do curso, 

sobre a . eriação da~ materiaE', obre os r('cursos de narurc-za yaria, sobre o 

orçame~·to das dcspezas do ln.J t i t u to, quem ela cor poração docente não faz parte, 

quem não é 1~rofessor e nenhu ma r esponsabilidade tem perant~ a lei ? 

Como conceber que vote ·em u m concur.~o para o provimento J\C car·go de 

prof essor substi tuto. quem nem siquer subo;otituto é? 

Como ·admlttir que julgue os actos cl{) director ou -cle um profo•s·or calhe 

dr atlco, quem da Congregação não faz parte como profc~sor official a quem, 

g ua r dad o o apreço d c-l·i,do aos que ora reprcsentan1. n~s ·Congregaçõe.;: a classe 

dos livres docr ntes, falta autoridade moral para julgar os seus superiores na 
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orden1 hi erarcbica rct o ensino e na -d epcnd€:l"lcia dos qwaes se acha para manter-se 

na,; funcções d e docente livre ou para o julgamento em fu turo.;; concursos para 
o car.go de subBt ituto, sua na tural e leg itima aspi ração ? 

~cÕn1o pernlitti1· que possa v ir a ter asse·nto na Coctrgregação, cotn.o repre

sentante de sua clas~e; um livr ..:! dQ;C-El1te, qu e por essa mesma C'ongTegação foi 

in habilitaclo em concu rso para o cargo de professo r substituto? 
Não se deteve ahi a r t>f01·ma. 

ln<3 tituindo os exames parciaes dos alumnos em junho e a,gosto de cad·a 

amno, PN'mittiu qut set•v issem de exanüna•dores dos alUIDJ:J·os, que freq uentaram 

os seus curGos, os pro.prios cloce·ntcs li vres. d eterminan do de modo pc rem.ptorio que: 

cu-\s mé di aR conferidas pl) lOiJ Hvrc.tt docentes nas provas de junho e 

agosto serão obrigatoriamét1te acce itas peitas mesas que procederem ao 
exame final. 

Duplo é o mal que ad·,·ém de tal m edi rla, que não encontra precede.n•te em 

que se ampa•re, nem me.smo na Allemanha cndú a livre docencia é per.feitamente 
-erganizruda. 

tPctrnittindo ao livre docen te influir no julgamento filoal do rulumno pelas 

notas da das nas pro\1as de junho c ago. to, abre-~·e a porta á bonhomia nro juL

gam entos 'finaes, ·por'Que maior num~ro de alumnos tená o docent-e, que m a is c·om

•descendente se revela r na veri•f icação do aproveitamen to dos mesmos, sem qu e. 

tenha a Congregação n1eio ~fficaz de apurar essa con.de:;cend~encia para re~olver 

que as notas coonced·idas por tacs doc~ntes sejam r epellidas pela mesa examina

dora e sem que seja possivel ao dir~ctor, sob o peso C(}nstante ·dos seus gmndes 

encat·.go.s, assistir a todos esses exames para informar á Congregação sobre a 

justiça da<3 nota'' conferidas pelos Hvres d'ocentes . 

Al·ém. .clis to, não é ju.sto nem razoa·Yel qu~ se imponha. á conscie111cia dos 

julgadores, que têm respo111sabilidade pela verdad€ do ens irn.o e pelo seu ·desen

-volvimento, attentas as suas funcções de profes:;orJ o juizo de 'OUtros, que não 
tão professores offic iaes, que não pet•t encen:i á corporação docente, nem m esmo 

na sua prim ·e ira escala como substi tutos, que não s erãil afféCba!doo na >'lla au

torida de m.oral pela decrudencia do enS·itno, que não passam de aspiramtes ao ma

gisterio oHicial, quando exer cendo as funcções de Ji'V'res doc~ntes. 

S i ao livre docente deve se.r concedida a regalia d~ examinar o alum.no 

nas' prova/3 d e junho e agos to, confertn•do notas que devem ser respeitadas e 

ob•·igctfo•·ia.nente acceitas pelos profe<;sons cathedraticos e que inf.luirão, talvez, 

de modo decisi\·o no exame final , razão log' ica não ha para que d-evam ser 

ell~ pet•em.p toriame:nte exoclui•dos dtas m esas examinadoras n esse exame, como 

prescreve a r eforma . 

tNa Allema'l1ha onde a docem•cla livre é uma. realidade e não simples aspi" 

.ração como en tre n6s. nenhum outro <:lirélto, qu., não o de leccionar no insti

tuto official, é r econh ecido ao docente liv re, quer no que se •relaciona com a 
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admini.3tração do l•.lcitituto, quer no que se refere ao exame dos alumnos, sejam 
exame-::; fk:aC's, seja m scmestrae~. 

Por que inE('I'ir na lei tal innovação, que póde red'tlndar em abuso, de ve

rLficação e co.rrecção difficels ? 

Si o Governo. inspira·~o nos mclhorC!'s so:1rtimentos, quer retrogradar para nl.e

lhOJ' servil· ao raiz em assum•pto de i•nstrucção publica, contra cuja decadencia 

já se levantam todos. até os que. outr'ora, Yiam nos que ré.3istiam ao apre

goado liberal~mo do en.oino. E'Spit·itos atraz.ados que não haviam progredido 

nem mesmo em plcnn reg:men republicano, por que deixar na lei ~sse.;; de lizes, 

que po<lt>m comprom.etter a obra patriotica do reetlgUimento do ensino publico? 

LSi o illu;o;tra·""o nlini E.ItJ"O, que oubscrl!ve a reforn1a, justamente r evol tado 

con tra as tac-ilicwdes Cta «Lei Organican na ol.'ganização da <docencia liv.re e nas 
largas crcces..·õ• s que lhe foram feitas, escreve na expo;;ição. que precedeu ao 

d~creto, que 

« Emquan to nüo es l i'l:er ma<ltJt~ ·a e gene?'Ct l izeuut a innovaçclo ela liv1·e 

cloce?l·C'io. w'io se ll!e eleve da1· privileg·io a~gum. Basta qttc lhe deem o 

direito de ensinm·, servinew -se do eelif ieio e do materie<l ela taoulelado.o. 

po1•que <:onferir ao docente livre tae:> faculdades, que o ccnfun-dem com o pro

fessor cathedratico nas sua., mais Jmportamtes e gra,rcs attribuições, collocando

o no m esmo pLano, rccon hecendo-lhes igual autoridade ? 

Si queremo progredi!' em materia de ensino, cumpre corrigir Hroso com

mettidoo, e l'itar expcricn<: i a.~ in múma vili, e esperar que a execução culda:do.sa ~ 

s incera da reforma, modHicada como suggere a Commissão, indique falh<as, por

ventura, cxistent~s. 

DO REJGill~lEl::-< El COLAIR 

!Foi das con~regações dos in tltutos offi.ciac" e logo após das cor-porações 

docentes <la.< facul 'ade.:; livres, que primeiro partiu o alarma contra a liv•re 

frequencia . causa efficient~ do atrazo e <:la decadencia do ensino pelo aban

dono da~; aula~ e qua i nullo aproveitamento dos alumnos. 

::-<o parlamento encontraram echo esses clamores, cabendo ao relator deste 

parecer empenhar-se então em porfiad a lucta pa,ra inserir na lei, que refor

mou o ensino jurídico em 1895, o reglmen da frequencia obrigatoria e para 

defender o Codigo do En ino de 1 de janeiro de 1901, que J.gual medida consi 

gnava entre OiS seus preceitos. 
Por es.se temPo, respo.ndendo aos propugnadore., da llvre frequ encia sem 

limite, em longo parecer sobre esse Codigo, emittiu elle os seguin tes conceitos : 

«Em abono do regimen da frequencia obrigatoria, jâ. em vigor nas 

Faculdades 'de Direito, na Escola de Minas, em algumas disciplinas da 

F •acultlade de Medicina e outras da Escola Polytechnica, e no Gy-mna-
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si o )<ac ionai, ao tempo em que foi d ecreta lo c no1·o oJigo, por este 

t ornado extensivo ás l'C&tantcs disc iplinas da Faculdar:k ele :\Iedicina e da 

Escola Polytechnlca. que con;otituiam ~xccpção á reg.ra, fallaram j á, no 

don1inio dta legislação anterior, as Co_1gregaçõe~. reclacnando e-F"· ~~ me

di da co mo r esta<J.ra Jora dO C'f.l ·"' i·no. cujo niYel fôra abatido p('ia pxa·~ge

rada liberla dc ·.;le frcqucncia; e ora o fazem , na vigenc ia do novo Co

di•go, silenciando sobre tal assumpto nas representações clirig l·das ao 

Cong.r<:sso )<ac ivna l. 

Não par ece á Commi.;>ão qu e .;ob re es t e pn. : t o. attinente ao rc

ginletn eEcolaor, juizo Olt'no."' parcial c mais com pet nte po~sa E•Zr in vo

cado que o das Corpnmções do-c<mtes, cuj o testamento sobre a deserção 

t1 as au las, e pouco ap t·Qv('itamento do alun1no no t·egi tn en ela !i'vre 

frequ cncia, deve servir de ach· rtencia ao legi;.;lador. 

O que foi o ensino uperior apó · o decreto de 19 de abril qua l o espe

ctaculo que offereciam as aul as aba:1donadas pelos a lumnos, entregues á 

inexperiencia pronria dos HCUS annos, qual a rapidez CCC11 que conq ui s

tavam <Hp lomas, accun1ulanclo exa mes ele séries divt' rSa·:; em un1. só anno, 

favorecidol, pela con desceni.J.encia de profc~.::sore.~. então es-quecid o!:.~ dos 

seus devere:-;, saben1-no todo:-;, pol'que a exper ie.1-c ia roi tri :; te e longa, 

e de todos os pontos partia m os clamores con tra a decw1encia da in

strucção, prenu·ncio &eguro da deca clen cia nacional. 

Foi em pl ena actlvidacle des>e regimcn, quando ma is abatido o 

en,; i no. qu.a• Jdo com pung·ente ;·a r· ca..-mo clouto1·es e bac/ttJ;7'e i s em' allu 

•vião r ecebiam a alcunha de clect!"icos, tal a rapidez 001 que transitruvam 

por J on·~oo cursos academicos, que o Congres o ~acionai intervciu, de

cret~n do em 1895 . com applauso de todo<•. o r estabelecimento do regi

m en da f rec;u eci.a ob rigator· ia e a abolição dos exame< cumulati vos nos 

curGo.; jurídicos, primeiro passo para a r estauração do ensino decahido. 

Desde então o o1si no i!c Direito começou a ser uma r eaHdade. 

Ex~Juisita, entretanto, era a l egislação do en sino, a partir dessa 

época. 

As Faculdad es de :M edic ina. on de o cs tu•Jo, attenta a sua natureza, 

1naiorcs cuidados, r ecla tn.a.va, c a Escola Polyte'chnica viviain ainda s'OP., 

o regimen da Ji'Vre [requ en cla e dos exame.s ctnnulati v o.· ! ! 

Que razão de ordem publioa, que principio de su p rlor conveo1·icn

cia pa1ra o cns!.no dictavam tal <'XCepção, j ámais pôde justificar ou 

comprehender quetn. a~ cau sas de ensino via cmn rea.l in tcres . ..;;e . 

Foi essa i·r.riso r i•a anomalia que o CodlgÕ de 1 de janei•ro eliminou 

,da legislação, fazendo entrar esse3 e.otab el ecimentos d e instrucção su 

p erior mo n;gimen dos demais, torna.ndo a frequencl a ob rigatoria aos 

alumnos de um c outro . 

Me ll!da altamente vantajosa pam o a1umno p elas garantias que lhe 

offerece no juizo E>ObTe o "eu apr oveitamento, d e resultado effi caz J)ara o 

<Ogranclecimonto do ensino, foi clla colhida na lição dos paizes onde o 
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culto ela sciencia é uma rea;!idacle e o progre.sõo elo e,-,sino o sup.renw 
cuicla<lo dos Governos. 

Contra o systema rudoptado no Codigo levantam-se os adeptos do 

ensino livre, esquecidos de que n em essa fraquencia nos cursos officiaes 

tem que ver com a liberdade elo e'l1•3ino, nem paiz aJo·um existe OOJde o 

ensLn·o .• eja tão livre quanto o é en trc nós . 

Na Al•lemanha, na Firança, na !ta lia, paiz elos mais a liantados 

em assumptos ele instrucção, é livre o alumno na escolha elo mestre; 

mas ao exame no e· tabelecimento offlcial ·não é eJole admittido sem a 

prova da frequencia e <la aoproveitamento em. curso particular. 

Entre rnóS, entretanto, no regimeo seguido pelo Codig0 e colhi-do pela 

lei de 1895, ao rulumno liNre é garantido o direito ao exame sem se 

inq·uirir delle J>rév!am.,nte oo estwdos que fez, onde oo fez, por quanto 

tem:po os fez. 

Ao lado do ensino dado pelo Estado, permitte o Codigo o euroo livre 

ao professor particular, :flacultanrdo-lhe para isso o proprio estabele

cimento official. 

Que garantias mais arnJPlas â. liberdade do enaino póde a.;;pirar o 

espírito mai exigente 111as frantqu!as !ibcraes? 

Onde a coação ao alumno, quando tudo •e lhe co·nce,:le. clesle o 

curso officiwl, adstrlcto aos preceitos regulamentares do instituto. até 

o curso particular no .recLnto do proprio estalbelec imento ou fóra delle?! 

011lie aG pelas â. liberdade do ensino, quando a lei reconh~e a fum

•dação de J.n:titutos de ensino superior e secundado, conferindo-lhes re

galias excepcionaes, equipat·anclo-o!;' aos ini:; titutos of.flciaes até no direito 

de conferir dLJ)loma;s? ! 

Não consagrasse a legislação elo ens ino preceitos taes e razão teriam, 

talvez. os otitlcos <la lei nas queixas que levantam em nome da liber

dade do ensino». 

E' ainda h oj e o Relator da Commis<>ão um convencido ela ncces~idade da 

verificação da frequencia <:los alumnos, qua•lq u er que s ja a disciplina que cur

sem, seja. ella pratice. ou theorica. e ora na lei elo ensino faria inserir tal pre

ce ito e a t·azão rle ot··~em ·supct·ior lhe não aconselha ···e manter o disposi·tii'O da re

forma. 
Com. a nobre e elevada preoceupação de ampliar a autonomia da;; Corn~Te 

gações, deixa o GoYer·no, na ·r forma decretada, que reso!Yam ellas sobre a 

neccssidcule da Yerlf lcação da frequencia ás a u las e Robre o -modo l)l'atico -ile apu 

rar a falta do alumno, si instituida a frequencia obrlgatoria. 

'Maior hOC11t:n-a~gem não poderia s r preetada a e:""r:a.." corporaçõer~ que lhes 

confiam a sorte do ensino n.o que t·espeita ao aproveitamento elo al.umno, pesando 

sobre ellas inteira a respo.no;-abilidacle Jo que de futuro occOtTet·, não lhes sendo 

mais licito clamar Cvlltra ·o Go1·erno e contra o Parlam~nto que, descuida~dos da 



-116-

Lnstrucção publi>ea, ema.nc<pa.ram o alumno da fiscalização do me5tre, em pre

juízo do estudo e em det~imento do en&ino. 
ISai•bam essas corporações be,m cup11nir o ·eu dever ~ bem usa 1· da auto

nomia que .lhes é conrferi•da, inspirando-se sobretudo na exper icncia d e um pas

sado recente contra o qual se re\·oltaram, e os malei> outrora, por ella& pro
priru> apontados como a causa principal da decadencia da i·nst rucção tenl.o des

eJpparecido im tei•r.an1ente, reerguendo-se o e•nsino ao ponto que d evúmos aspirar . 

. DOS EX~\:.VI.ES 

.Applausos merece o regimen de exames adoptado na r~forma, sendo obri

gatorias as provas parciaes nos mezes de junho e a .gos to, cujas notas influirão no 

exame final. 
Instltuin•do esses exames parcia~s no decurso do anno lectivo, foi, entre

tan•to, omissa a lei em estrubelecer a penalidade para o alunmo que não compa

recer a taes pravas nos dias que lhes forem d ,;sig.nados, m edida nece.<sa•ria para 

C!UC o aproveitamento progressivo se tonne um a realidade. 
Não sendo o alumno obrigado a taes exames, muita9 vezes a elles não com

parecerá, si <le tal falta lhe não adlvle r qualquer mal. 
No entender ;la COJn.missão, ao alumno que não comparecer a qualquer 

desses ~xarnes só deve~á ser facultado o exame final •n·a seg·unda época, não lhe 

aprovei•tando a nota, porventura alcançaJda en> um só delles. 
Outro preceito da reforma que mereceu reparo da Commissão por injusti

ficavel é o que prescreve de ~toelo absoluto que 

<C as média.s não influem no ju!ogamento do preparo dos c.'tndtdatos a 

exame na segunda •época,>. 

SI a lei com razão reccmhece a procedencia do «motiv o t:Le to,·ça maio?'» para 

justincar a falta de comparecim:~nto do alumno aos exam es da primeira época, 

não é j•nsto que es!le alumno, que tal motivo allegll e prova, sof,fra, por acto 

estran~o á sua vontade, uma pena, perden do para o juizo sobre o seu aprO'Y>ei

tamento a conbribuição das notas alcançadas nos exames parda~s õurante o anno. 

\Seria uma inlq•uidade que arun'llllaria em grande parte a justa conceroão que 

lhe faz a lei, qua·l a de permittLr o exame na seg.unda época. 

Tambem razão não ha para exigir do alumlnQ, que não frequentou o curso 

official n em o de outra Faculdade, o pa:gamento da taxa ele f?·equencía, além <1a 

•taxa de exame, para ser a-d.mlttido a ~xame c essa segunda época. 

A taxa ele f?·equencia é uma contribuição reclamada do alumno para que lhe 

seja .garantido o direito de assisl:k ás aulas, aos exerci~ios praticos, aos tra

balhos de la.boratorio em fim; e, E!i e li~ do ensino ()[flcJa!' nada p ed1u, si não fre

quentou as aulas do l•natltuto, si apenas comparece ao exame na época que a 

lei llle indi.ca, po·r que se lhe exhgi.r o pagamento dessa taxa? 
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.Ess~ tr.ibuto imposto ao alunmo em taes ccndições contraria o p ensamento que 

deve presidir a r eform a da lei do ensino, qual o de permittir e animar o en

sino li v re ao J.a:do do e nsino afl'i<': ial ; e, si o alumno já pag ou a s ua contribuição 

a um professo r qu a lquer que lhe :ministrou o ensino, fóra do instituto, ou estud-ou 

s em o a uxilio de qualquer professor, outra taxa não lh e deve ser ped.ida, que não 

a taxa de exam e, quando a elle .se quizer submetter no instibuto o(ficial. 

.sobre o exam.e vesHbula>', necess>a.rio para a matricula no =rso superior, 

accetta-o a Com missão com.o uma medida h oje generalizad.a nos eerutros cultos . 

IDm relação, povém, ao exam e para a matricula no curso ju.ri dico, mais exi

g ente foi a reforma sem. razão plausível, uma vez adoptaJd•o o crlterio que ado

ptou para os outros curs<* . 

Justo é q ue :;,eja arg:uido o can didato á matricula neste curso sobn~ Ele

mentos d e P ychologJa c Log!ca e sobre as doubrinas das porincipaes IDscolas Phi

losophicas, dispensando o exame sobre Historia Univers.a.l, para que seja man

tida a harmonia necessaria em relação ás exi.geon.cias para a matricula nos demais 

c ursos. 

Tambem sobre a denominação - exame vesti bula?' - embora nào seja in

vençã·o da refonna, propõe a Commissão seja ella substituica por - exame de 

acvmissão - . eXJpor~ssão u sa cla já pa!l'a classificar o exam e neces!O'arlo para a 

matricula no Collcgio Pedro II. 

Por que den ominações d bversas para exames que visam o mesmo fim, a ma

tric1t~a em u m ·instirtuto ojj icial, diversi·ficando apen as quanto á ;natureza dM 

provas e do ensino ljado nesses institutos ? 

Trat~-se do e.nsino ~cu.n'dario, trate-se do superior, o exam e preliminar a 

que é submettido o alurnno t em o mesmo objec tivo - a sua aclmissão á matricula . 

. Seja, poio;, esta a , ua denominação. 

'DO CONSELHO SU!PIDR!J:OR DO ENSINO 

Yem de lon•ge, d03 dias do regimen passado, em 18415, a aspi11·ação de con 

stituLt·-se no Pa.iz um centro 1lirector de. ~nsino, que, pela exper iencia e pela 

independencia dos que o .const!tuissem. pudessem uniformizar a deliberações dos 

diversos l:n. titutO'S por fôrma que a,s suas decisões sobre casos d ~ im.possivel 

previsão na lei constituissem a 1-es tos, a cu jos preceitos se curva9sem as corpo• 

rações dO>Cet'l tes dos institutos orficia·es. 

A creaçào dess~ Conselho seria a descen tra!i:lla.ção do ensino, a sentença d'

mo'rte dos a~'isos do Ministro, arma l)redilecta (los governos pa;ra sem· ir a Po

litica e resolver diffi cuMades consoante os interesses do momen to em.b11ra com 

o sacri·ficio da lei e detrimem to d a instruocção. 

:Fosse por Isso, por não quererL'Ill os governos sa;crifioar a clava mais po

derosa que sym.bolizava a centralização administrativa do ensino, ou vorque as 

oousas da instr.ucção entre n ós, muito falla'Clas embora, 'l'l'Unca. foram muito 

estudadas, certo ê que simples aE>piraç.ã.o, tradu,zida en:1 facto, em passageira 

tentativa, a cr~ção desse Conselho só em abril de 1911 foi consagrada na Lei 

Oragnica do· E n.<ino. 
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Juo>to é que, tendo posto em. destaque todos os erros que contra a educação 

<la mocidade e o progresso do Paiz acarretou essa lei, or ~da a Commissão os 
.seus lou,·ores ao :\1inia tro que n~lla i•n-seriu a creação do Con. e lho Superior do 

Ensino, velha aspiração que transitou inconvenientemente traduzida em lei an
terior. id~a que a nova reforma acceitou e a Commissão applaude. 

Tenha e;;se Conselho a exacta com.prehensão <los seus altos devere.<; como 
propulsor do ensino .publico; saiba afastar <le suas deliberações a solicitação 

impertinente e interesseira dos que a ene reco.rrem dos actos dos directores e das 

decisões da ' Congregações los In.·tilutos officiaes, para não compromett~r inu

tilmente, e contra a I i, a autoridade dai:Juelles e a autonomia dootas; adopte um 

só criterio e uma só linha para o julga.mento dos casos simllhan tolS; saiba re

Jnimior os abusos, esse mal inheren t~ ao exerci cio do podoer, c conter oo desvios 
a que póje aorr~star a má com~reheru:ão da autonomia reconhe-cida e concedida ás 

Corporações docentes; teoha como guia o>cguro de suas deliberações o espirito 

que presidiu á elaboração da reforma, qu~. sem desofficializa.r o ensino, concedeu, 
todavia, lar.guezas á nação autcnoma das Congregações; vele em fim pela fiel 

appl!cação da lei e pela g~a.rantia dos oireitos nella reconhecioos, firmand(l no~ 

s~us arestos um espírito de continu!•doade, mantendo a tradição no que ella deve 

ser mantida, e repellindo-a nos eus ana;ch ron ism.os; e a acção quasi sempre 

perniciosa do Governo no deliberar sobre casos em que se enovoJ<\·em inter~

sc.s prurticu·lares, da qual elle &e deJpoja por bem. da descentralização do ensino 

e da autonomia administrath'a e didactlca das Corporações docentes, terá. para 

sempre desapparecido, c o Cons~Jho Superior do Ensino senã., na eÀ"Prtssão de 

um dos mais notave!s profes ore!!, CJUe ta:nto hon.rou o magisterio superior da Fa

culdade <le Medicina da Bahia, o sabic Dr. Pacl·flco Pereira : 

eco t·eouladot· e o m·bit·ro de tollas as questões que interessam a i11.strucção 
supet·ior, o pt·opugnado•· indefeso elas institurções clocentes». 

E não tentemos ir al'ém; qué com. esta norma e esta divisá terá. o Conselho 

prestado ás Corpora~ões docentes pela defesa de sua autonomia, â instr ucção 
puJblica pelo seu juizo prudente e sua advertencia pondeoo.da, ao paiz pela sua ex

PHiencia e pelo .seu saber, os mais aso>ignalados serYiços. 

•Cumpre, entretanto, cor-rigi r um dispositivo ·da reforma que com outro está 

em >franca antinomia, e que versa sobre ponto que merece er attentido. 

IJ3em andou o Governo, confiando á competenc!a doas Congregaçõoo 

«CZ:ecidit· en~ ultima instancla os t·ecursos -i?~terposto6 pe los .estu<lantes 
contt·a aotos ao ~h·ectot· ou c~e JJro j essot·es» (art. 70 let. f). 

•Entretanto, a respeito de tão claro preceito, enumerando as attribuições do 

{;onselho Superior do Ensino, proocreve a .reforma, que lhe compete 

«tomar conhecim.ento em p-ã.o de recurso das resoluções dos direclores e 

das Congregações, salvo quamdo estas deliberarem pelo voto da maioria 
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dos mombros respecti\·os e sob·re etiJ8wmpto que se não •·elacio!M com o 

augm&nto eLe clespeza, nem com os casos tn·evistos p elo aTt. 70, Tet. f» 

(art. 30, let. d). 

'Da simples leitura de tal preceito, logico é inferir que, embooo. delibere a 

CongregaçãQ pelo voto da maioria dos seus respectiYQs membros. se o assumpto 

se •·ezacioncw com o au.gm.cnto de dcspezas ou com os caso;; previstos pelo art. 70, 

let. /, cabe •recurso para o Consellw, cabe ao Conselho decidir em ultima instancia. 

!Mas, se en• uf.ti.ma instcmc ia compete já á tCongregaç.ão decidir os casos pre

vistos :pelo art. 70, •let. f, não mais dc1•e caber ao Conselho interferir ·nelle;;, sob 

pena de termos ~nstituido dous tri!bunaes para julgarem am.bcs em ultima 

instancia. 

Uma disposição exclue a outra. 

Examinando o caso, no qual estão envolvido.> alumnos e professores, pre

fere a Commli;<são, ]>ara respeitar em toda a :;oua plenitude a autoridade das Con

gregações, que seja mantido o preceito do art. íO iet. f. que lhes confere 1!- attri

buição .de decidir em 11Uima in.•lctnci<t o r ecurso do alumno, excluída 'qualquer 

intervenção dQ Conselho. 

Outro PO'nto que .reclama •modificação é o que se refere á attribuição que 

tem o !Conselho de indicar inspector 3 para os institutos, que requererem equi

paração aos officlaes. 

A experiencia t~m demonstrado qu~ o!! ca tb'OS de fiscaes desses institutos 

foram con1·ertido ccn empregos publico.< .•em que conste á Commusão ter ha

Yido um 6 relatorio, no qual fossem dem:nciadas faltas commettidas pelos insti

tuto;; fiscalizados e que justifica em a iontetTençàQ do .Governo pam manter a 

m.oralicade e a elevação do eMino. 

-Dahi o que todos .•entiram, o que todos viram em muitos dentre os institutos 

equipa,rados. 

Ne te momento mesmo em. que é elaborado este parecer teve o seu relator 

o,pportunidade de ouvir a um alum.n10 de uma das •FacuJidades de Direito desta 

Capital que até a pre!!Cnte data não havia um dos profes,;oreJ Iniciado o seu 

curso, em1bora decorridos iá tres mezes do CQomeço do.< trabalhos escolares. 

Cumpre que a fL alização seja real e continua e ·não uma sinecura, um 

pretP-xto para dar emprego a amigos politlcos. 

Lembra a Commissão. com<> medida impreõeindivel, que o inspector indi

cado pelo C,ons lho, além de não ser reE<idoote no Estado, séde do instituto fi.•

caliza·co não possa mn ca.~o aLg>um fL3calizar o mesmo instituto mais de dua~ Yezes, 

nas êpoca. q•ue lhe forem designada.;;, bem como que seja·elle escolhido por eleição 

e pela maioria dos membros do Conselho presentes á sessão, figurando ;na lei 

taes d isposi ti vos. 

Será a ultima tentatiYa para tornar efficaz a fiscalização, real o ensino 

cado nos institutos equiparados, e p~siYel ao Conselho o desempenho de suas 

eieVISdas funcçõcs, apuramdo faltas e irregularidades que legitimem a suspensão 

das garantias concedida a taes institutos. 
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DOS lNSTYI'U'l'OS EQU.:LPAIRADOS 

Noohun1 as.;umplo em materla de ensino eleve mais reclamar os cuidados .... 

:o~. a.ttenção elo l ~gi-;!ador que a equipação aos institutos offlciaes, para to<los os 

à1reitos e regalias, dos institutos de ensino fundados por particulares, sejam elles 
de i•nstru<:ção secunda-ria, sejam de instrucção superior. 

No Brasi'l, infelizmente, tudo obedece á lei ela moda. 

!Por largo tempo figurou em lei a faculdade da equiparação elos institutos 

particulares de ensino secundaria, , em que della usasse o !Governo, reccioso dos 

seus effeitos, temendo despojar-se de privilegies que só ao Estado deviam · caber. 

'Passado esse perio<lo, que muitos annos não du.rou, enveredou o Governo 
pelo ca.nün•ho das equiparações em massa e os seus actos mais pa.recia.m anu. 

cinações de um transviado ou brinco de creança, que resoluções ponderadas de 

quem tem a r espon.sabiliclade da administração. 

Não hOU\'C collegio particular nas capltae , ou em longínquo centro dos Es. 

tado.s, que, amparado pelo cwlegaclo ela zona, o representrurute do districto eleito

ral, não fosse logo, sem qualquer difficu!Jade e sem minimo exame, eq uipa.rado ao 
Gymnasio :\"aciona!. 

Os in&tit.u-tos ele ensino superior proliferavam a cada canto e os doutores e 

oachaJ·eis se multiplicavam numa producção espantosa . Até universidades foram 

fu•ndadas, quando o Governo não poude ainda crear uma só universidade official! 

Nunca "e viu tanta gente apta para ensinar em um paiz em que tanto se 
precisa aprender! 

Foi a phase da vel'dadeira bachanal dO ensino, perdôe a Camara a ex

pressão, que outra não trad•uz a nossa impressão, o nosso sen.Utnento. 

E como compar.sa ·dessa comedia, o !Governo, autor da grande o-bra ela 

an<al'<!hia do .ensino, cioso do seu .trabal·ho, nomeava fiscaes, escolhidos dentre os 
rep01·te•·s, para que lhe louvassem a administração, ou dentre os desoccu;pados, 

que dos seus ·deveres não U.n·ham con.sdencia e de suas responsabilidades não 

mediam a extensão. 

A consequencia deõsa situação Jo-go se fez sentir. Mais prosperava como 
casa de commercio a varejo o instituto, que mais depressa alinhava o preparo 

do alumno, sem que nada mai.s entrasse em linha de conta. 
Ar., academias r egorgitavam ele estuda<ltes, ahi d espejados cada a.nno aos mi

lhares pelo colleglos equipa.·rados, que prooperavam financeiramente de mo<lo as
somlbroso. 

Os fis·caea do Governo cada vez mais louvavam a pcricia com que era dado 

o ensino ne.;ses institutoo, o zelo com que era cuidado, o desenvolvimento dos 
alumnos, o progresso da instrucção em.fim. 

E os ·goYernos descuidados jm>avam nessas palavras, crentes de que haviamm; 

attingldo ao maximo da pe·rfeição em materia de ensino secu:nclario e superior. 

Foi por es'e t empo que o Governo decretou o Codi.go de 1901, e sciente da 

situação deploravel a que havia desc ido a instrucção pr curou tornar efficaz a 
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fiscalização, csta bclece.nclo novas e rigorosas exigoocias para que podesse u.m 

lno>tituto d e en ino gosar elas regalias <la equipi!Jração. 

Baldado foi, 1)0rêm, o p rimeiro e.5forço s erio do Governo, porque, <lesrespeita.ào 
esse Cocli.go Jogo após a sua publicação, de seus preceitos não mais s e ,fallou, oe 

os governos que s e foram soucceclendo .na administração em maior escala equipa

raram institutos. se.m. regra e sem e.;;crupulos, at:Jé que 10 annos depois a Lei 

Organica •do Ensino, clecreta<la em 19 1'1, acabando com todos os privilegios do 

titulo e dos institutos officiaes, permittiu a f und·ação de toda a. sor te de insq. 
tu tos pa.ra o ensino secun da rio e superior, e<n tudo iguaes áquelle.s. 

Do que fo i ec~a lei, elo que clla. produziu, já disse o bastan te o relator ela 

Cornmis ão SC' Ill rcticencias e s""tn dissimuJações. 

A' som bra della BC desenvolveu a fl,anca mercantllização elo ensi•no; os 

doutores e bachareis faziam-se em tre.s tempos ; os diploma s seientificos eram 
postos em ai-moeda. 

Quanto ao cn in o secun· 'a rio, a sua degradação era ainda maior. 

Quem teve já a fortuna ·d e lê r os notaveis trabalhos apresentadoo pelo •nosso 

eminente collega, o lJlu.<traclo oDr. :Vunschee de Abranches, quando cornmi$lo

nado pelo Governo para inspeccionar os institutos d ensiflo secundaria e supe

r·ior <:lqu iparrodos aos oHiciaes, terá visto que, a despeito da generosidade dos 

seus sentimento.s e da tolcrancia elo seu culto es'J)irito, a ver dade se }mpoz e as 

mais g raveõ> faltas por elle observadas fo1'am sem contemplações denunciadas. 

Era preciso pôr um termo a tal dCl ca.labro, e o Governo, sciente ele SUf}S 

respon sabilidade.:; e para bem. corresponder á con·fiança com que o Congresso :\'a

cionai lh e delega.ra lloJeres pa'l'a reformar a lei do ensil1o e atten<lcr aos reclamos 
imperiosos da opinião, restringiu no decreto de 18 ele março os casos ele equi

paração elos institutos d e en sino superior e eliminara completamente a eq.uipa. 

ração elos instituto.s de ensino secundaria f uodados por particulares, permitti•n

<lo sómente aoa que fossem man t ido pelo Emtado. 

!Contra a ana.rchia q ue reinava e o aviltamento a que chegara a i,nstru

cção em ·todos o.s sous grãos, ó uma m.edicla radical seda caopaz de salval-a. 
âcl ex trf!>lno~J ... ex t1·em a. 

Foi o relator de ·ta Commissão um adepto ela equiparação dos institutos 

particulares, por ella pug·nou, respei!Jadas as e:s:.igencias ela lei, obserYada ri

gorosa a fiscalização. 

<Desde que, porém, não soubera•m o governos manter eSlsa fiscalização com 
seriedade e rigor, nem os particulares, fundadore.s desses institutos, compreben

cleram a mi ssão qu e lhe era confiada. e a grand eza da concessão que lhes J'ôra 
feHa., ê evidente que não esM. preparado o Paiz para o ensLno livre com tal 

largueza e justo ê que tornemos atraz. abolindo ou restringindo. quanto possível. 
todos ooses favor·es, si alg·uma cousa ele util se quer fazer em beneficio da i•nstru_ 

cção, salvand o o pouco q ue de bom existe ainda. 

Que nenhum instituto de ensino secttaJda·rio, fun•dado por particular, seja 

equiparado, que sejam Jiscalizaclo os que são mantidos pelos Elstaclos; que se 
clifficultc a c rooção de estabelecim.errtos de ensino superio r, com as regal!as da 
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instituto official, e um .grande pas&o ter -se-ha dado pa.ra a res tau-ração da lnstru
cção pubJi.ca. 

Ensine quem quizer, funde estabelecimentos ·de i-n.strucção secundaria quem 

!:>em entender; m as que os alumnos desses institutos sejam suibm.ettldo.s a exames 
nos institutos officiaes. 

E' ~ta a divisa ela refocma, que em toda a sua ex tensão francamente apoia 
a Com;n.is.;ão . 

DA .-\UTO::-\'OMIA DAS CO~GREGAÇõES 

Quem, levado pelo mteresse de conh~cer a marcha da s idéas dos dirigentE~ 

da politica nacional e o resultado alcançado pelas reformas inkpiradas nos sen

timentos con servadores ou nas idéa.:;; da escola libe.ml, percorn:r as leis, e os de

cretos sobre omateria de instrucção no regimen passado ou noo dias da Republica, 

gr ")'nd es sorprezas certa;mente terá. ao sentir os avanços e as r ecuadas no ponto 

referente á awtonomja dai3 congregações , como corporações de c•:-t sino e corpora
ções a,dmin!strativa.s. 

O.ra é es&a a·monomia restringida ao extrem o •Ce se lhes n ega r tudo, até o 

direito de ensinar segundo a consciencia e o crite rio do mestre, tiramdo-se-lhes 

toda a a:u-toric' ade a dministrativa; ora tudo se lhes ccocede e -é o EBt:lido .que se vê 

privad-o dos direitos de superintender o ensino, de fiscalizar a vida desses Lnsti

. tutos, de>cu-rando-se, dest'a r te, de suas funcções e doo seus deveres. 

Entretanto, a autonomia das congregações, nos •seus ju EOtos limites, como 

teJn eido ella comprehendida P, praticada oos centros cultos da Europa, é uma 

nece,:;stdade que se impõe em CJualqu~r reforma do ensino, s i o legislad-o-r visa o 

estimulo do mestre para o desempen h.o dos seu.s deve<'es e o <lesenvoll'imento do 
ensino para o prog1·esso ~-o Estado. 

Não se 1Jen~e por momerttos qu e somos t>artidarios da completa desoffi

cialização do ens1no, o que importaria n ega.r os ·deve1•es coos titucionaes do 'Es

tado e atira r a instl'Ucção aos ri scos 1da especulação m ercan til. 

Não ; que1;emos o ensino official, m as s€m a" demasias da can·tralização admi

nistrat iva, respeitada a dLgnida de das Congregações, r econhecida a sua excluõlva 

com.petencia par-a dictar o methodo do ens!l1.o, para o manejo da v id a l•n tlma dos 

institutos, para a sua administração dentro d e certo.;; limites. 

Bem quizera a Comm!.ssão h· allém con Eiand·o a tae.-3 Corporações o lf. !reito de 

escoi·ha dos seus ·dirigentes, a na lei consi·gn81ria francamente tal dispositiv o, se 

a experiencia dos ultlmoo armos não tornasse ev1dente q-uão prejudicial á admj

nistração de aLg•uns institutos fo i essa m edida, que provocou a formação d e ver

dadeiros pa.rtM·os no sei.o c1as Corporações docentes com o fito de applaudire>m 

e sanccionarem sem .reservae os a cto.s dos ·Di-rectol'CS 0'\l lhes embaraça,rem. a acção, 

t ornando impossível a direcGão calma e po!llderada do instituto. 

IFoi certamente !mpressicoado por ofactos de tal natureza, que . o Congresso, 

na au tor izaqão dada para a reform a, retirou esse direito á.s Congregações, ·re

servando pa.ra o Governo a f·aculda:de de livre.mente nomear o;; direc tores dos 
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Institutos offlclaes ele ensino, que representansem o traço de união entre o Insti

tuto e o po.ler adminlstmt!Yo; além de que preciso era ter um responsaYel pela 

administração em Institutos custeados pelo E ' tado. 

No qu·e e refere, por~m. á oDganiz.ação do en ·!no, aos methodos scioo tiflcos, 

á seriação das materlas do curso, á creação, sUPJHessão e o dc;;:obramento das 

ca<leira.-, ao r egimen e&eolar, á administração do instituto, de collaboração com 

o director, tuJdo foi deixado em bõa hora a~ crltel'io e ao saber das Congrega_ 

ções como um preito á sua a:utonDmia, rospcitada.s as formalid•ades expressas nO>. 

lei. 

T·raçatlos os princípios geram, dentro delles livre € a acção das Corporações 

<l.ocentea, com.pleta<la esta, em alg.oos casos, pela inter,·enção do •Conselho Su

peri()r do Eonslno. sem que a acção <lo Governo pos.;a embaraçar as suas resolu

«;õea, saJ,·o o oo o de c reação ou uppre&Jão de cargos publicas . 

.Si a de.•officialização C{)lllpleta do en ino se1·ia, mais que um erro, um crime 

contra as instituições q·Ue assentam no prog.re;so, c só podecn Yiver e fortalez r

se em um Paiz, cuja cultura scjentlfica se accentue dia a dia, a limitação exag

gerada dos direitos elas .Corporações doe nlcs, o de.sconhecimento de sua auto

nomia didactica e administrativa seria a atropbia elo ensino, a e:;cravização abso

luta aos Governos. um Embaraço !nvencl\·el ao progresso da !nstt·ucção. 

A autonomia dJá a consciE'nlocia da responsa.bllidade e estimulo ao melhor cum

primento do de,·er . 

Dissertando sobre ella, di.~se, ha bem pouco, eminente professor de um insti

tuto ·de ensino . uperior: 

«.·\ autonomia ~onfcrlda às Faoubdacles não pôde afrouxar os laços 

que prendecn. em to,a sociedade bem organizada, o go\·erno, poder di

rigente, que tem por dc,·er pro,·er e ,·io:iar em todo.;; os &eu•s ramos a as

sistencia geral, que rouca e 1'6rma o.; cidru.'ãos bons e utels, adaptando

os á Yicla social, c a..; instituições <ledicada" ao ensinO(. ao sacerdocio da 

instrucção ba.se da organizaçã·o ·gHal de todos os .serviços, principio 

fundamental de todas as reforma.'! sociaes e po!iticaz». 

Foi sem du\'i•e a guiado pot· tal critct·io, sentln<lo o valor de taes conceitos 

communs ao e-pirito de quanto.< rnedita·m sobre o problema da instrucção e o 

seu alcance, que o GoYerno adoptou aE> rngra.s e as norma,3 que ,·imos analysando 

e que todo o apolo merecem da Commi.~são. 

!Limitando o.s seus proprios poderes e oc seu., <l!reilo~. o Go,·erno e {)ra () 

Congresso :\'acionai, pela appro,·ação da refo1·ma, entregam confiantes á- cor

porações docente> a oorte odo en•ino em larga parte tudo esperami'o ele ~ua 

cornpetcncla adminbtt'Qtiva, <lo ,<eu saber e do .seu zelo pela causa da instrucçãQO; 

Tenham ellas a comp.rehensão penfeita da respon.:;abilidade que a5suomem, sai

bam correi'ponder á confiança absoluta com que as distinguem os opoderes PU

blicos, c obre o;; de troço da !nsflt,ucçà{) pufbl!ca que nos legou a lei anterior, 

novo eJJficlo se leYantará com hcnra pam os mc3tres e proveito para o Paiz. 
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E tal ê o zelo que tem a Commissão por essa autonomia concedida ás cor

porações doceontes, que reconhecen•do embora que a seriação das materias em.. 

alguns casos não obedece ao melhor critcrio scicn-tifico, e que houve demasia na 

creaç'ã.o das secções, com prejuízo do Tbesouro, porque alguma9 <liscipUnas de,. 

veriam logica e scientificamente ser agrupadas em uma só ;;ecção, sobrepõe ao 

criterio o juizo e o saber uas coogregações, âs quaes com1Jetc: 

<~propô>· cw Conse_l.ho novct clist?·i,bitição ckts mcttel"ias ao C!WSO; 

«e ao Govenw, JJO?" intcnnfJIUO ao Conse/,ho . S?t!JCI"iO?" elo Ensino, a 
creaçcio, S111J!J?"OSscio ott trm~jormaçôos elas cwlei1'Cts; 

e o juizo e saber do Con.;elho do Ensino, ao qual cabe: 

ccpi·On~ov.er a refoT<nut e os 'tnf:ill/Jorarr~.oentos nccessr(t1'ios ao ensino». 

Si uma.~ c outro entenderem de bom aviso executar a reforma em todas as 

suas JLn•has no que ;'e refere ã seriação das materias c ã ex i.stencia de taes se

cções, se repellem a su,ggestão e a aclvertencia ora fe ita ', pot· inopportunas ou 

improcedentes, toda sua set1â a responsabilidade cleante dOG males, que, porven

l·m·a, a expericncia indique. 

P -refere a Commissão respeitar essa autonomia com que são •dotadas as cor

porações >docentes, deixando-lhes inteira liberdade neste a";umpto, a dimun~lil-a, 

no inicio da execução da r efo rma, pela intervenção do Congre35o ~aciona! em 

ma teria que ao r;aber delles foi confiada . 

DO RJDS.D1E~ UNIIVEIRS'.ITA·RIO 

Pouco dirá a Commissã-o, por inopportuno, sobre a umpto de tal releva,ncia. 

A creação da Univer,ilda.cle no IBrazil ou scrã nos termo,;; que a experiencia 

ele nações culta.s ' no9 indica, com todo o desEn,·oJvimento inherente a um insti

tuto de tal esphera, att.en<lenclo-se na sua organização a nünucia.s mínimas, 

que represcmtam, entretanto, valor considcravel na sua estt•uctura, ou não pas_ 

sarã de u-ma panacêa sem nenhum alcance prati-co, destinada a figu.rar como 

inutiHdacle !decorativa. 

Para alcam~ar o primeiro objectivo, entretanto, rec-ursos são prooisos e o 

estado fioanceh'o do Paiz não permitte si quer pensar em . tal. 

Tanto basta para que se sLnta dispensada a Commis ão de emittir ju.izo 

sobre o assuinpto, ;sug.gerir idléa.s e· traçar normas. 

E foi sem duvida por as.~im pen,;ar que o .GoYcrno, embora auto-riza<lo pelo 

Congresso, adiou qualquer tentatiYa de fu-ndação da Universida~de Brazileira pa,ra 

~nonwnto 01JPO·I"t<tn.o. 

:.\l!ais tarde, q•uanclo possiYel, Governo e Congresso procura-rão levar a cf

feito esta velha asop iração em plena har·m.onia de vista.s, dictando o Congresso 

a lei, eónsoante suas attribuições . 
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Inutil, pois, seria neste momento entra.r no exame do assumpto, relembrar a 

sua historia que vem d e dias remotos, as causg, de sua relegação para o futuro, 

o r.eappareciJnento da lcléa em pleno rcgimen republicano, já então com os exag

geros ·da ·moda no seu 11eriodo agudo, e que fizera surgir no seio do Congresso 

Nacional um projecto de 01·eação de cinco uni\"!~r.sidades, numero que foi l()go 
elevrudo a sete por ser aquelle julgado insufficiente . . . 

Feliu11ente para o Paiz, estas manife · tações febris de arJor pelo pwgre~Sso 

a. galape, sem regra e sem a.rte, saltando-se da escuridão prof•und·a para a luz 

do sol a puno, encontram sempre urm anteparo na rooislencia de uns e no cri
terio ela maioria. 

E e ses 11<rojectoo, amparados embora pelo Yalor intellectual e pelo merito dos 

seus autores, ou morrem no seio da-s commisdões ou jámais chegam a ser as
sumpto ele deliberação do •Congcr-esso Nadonal. 

Foi o que succedeu ao projccto creador ele cinco universidades num iPaiz 

onde ai-nda não vingara a idéa da crcação doa !Him.eira. 

DO E)IIS!NO SECU::\TDA•RIO 

Do que tem •dito a CommiSSã() linhas atraz, bem soe dep rchende o seu pet1-

samen•to ;;obre o ''alor do ensino secundaria, como base da insbrucção. 

Não vem ao caso neste momento reproduzir a longa historia deste ensino 

entre nós, doode os pr!mei·ros ten;pos dos exame.;; parcellaclos, limitados os estu_ 

dos, aos JJ<reparatorios mais corriqueiros_ a!Jé a phrase <lo exame de madureza, com 

enthu ·iaEmo defen dido, e &empre rudiado por acto d()s governos e dos legisladorCE, 

;;endo licito su•ppor, diante de tanta dcsharm om ia de idéa.s, que dous homens 

não havia que pensassem pela mesma. fó rma sobre as.>umpto de tal magnitude . 

E a vet·dade é q•uc <::ada refo•·oma, decreta>da com o pensamento e o propo

sito de salvar o ensino scoundario e rerguel-o do abatimento em que se enc()n

trava, mais o annullava, n1ais o degradava. 

·Seria o vicio ·da;; leis? oSeria o descuido doo me.<tres? 

ão deseja a Comm·issão entrar no exame do caso, que all i ·iaria, tah·ez, 

em pat'te as culopas ldaquellas para rug.gravar a falta destes. 

Está na consc!encia de todos que a equiparação dos institutos d e ensino. 

secundorurio foi sobretudo a cau.soa da morte deste ensino, 11cla falta d e fiscaliza

ção efflcaz e p()r culpa dos gover.nos, desoui·cladoo e indolentes. 

Si o aJbandono 1do ensimo era a no1~na ne.·<es ·collegios, pelo m.esmo cam i

nho eguiam o in.· titutos officiacs .sem q·ue oinguem lhes fosse á mão . 

O momen•to, pot'l!m, não •é para apurar faltas, indicar rut. que por ellas 

fona m "·esp()nsaveis, sinão para oclar remedio ao mal. 

D ecadente era a uncstrucção sooumdaria por causas .multiplas, contra o seu 

rebaixamento levanta vam-Ge os institutos do ensino superi01·, quando, com o ap

parecimento da Lei Organica, cessaram. os priYilegios ·dos insti-tutos eq ui·pa,raclos, 

CeS<õaram o.;; exames parcellados e começou uma noYa éra. 

Dos alumnos de q-uantos in.;titutos fu nccionava·m e de quantos em maior 



-126-

crumero, talvez se fundaram, nada ma is se reclamou, que pro,·ar pode se O!! st~~ 
estudos, o seu aproyeltamento. 

:\'em mesmo exames eram feitos ne;;.cs instituto , segu.ndo con!!ta a. Corn
m :ssão, para que passl\Si3cm os alumnos do es-tudo de umas para o estudo de ou
tt·as disci-plinas. 

Tu do .se reduzia a um exame de admissão, soà-l'e todas as discip li nas do en
sino secundario, alin11avado como era preciso, porque ninguern acreditava na 

sua efficacia, nem .na possl•bllidade de sua r ealização por modo a apurar-se o 

preparo c o desenvolvimento intellectual do cand-idato •á m atricula no curso su 
pet·lor . 

•Si a nte 

estando quasi 

com a renda 

des.-a lei, mau era o ensino, de[iciente o proce:; o dos exames, 

t odo elle entregue a. J.n<du.;;tria particular, que mais se preoccupava 

co instituto que com o rigor do estudo e o aproYeitamento do 
alumno, após tal lei não mais exis tiu enE>ino secunda rio no raiz, salvo em 

ra-ros instltutoo, raras excepçõe.•. 

E ra esta a situação, quando decretou o Governo a reforma constante do 

decreto de 18 de março, sim.pllficamdo o en;; ino, procuran<1o to:nar real a sua 

existencia. 

Contra tal •r efom1a cer ta critica se levantou, inspi.rada em parte em in
t resses feridos, em pao·te, talvez, em justos moti\·os. 

IBasta, porém, que tenha sido inteiramente abolida a equiparação dos insti

tutos de ens ino secton darl o, fundados por particulare;;, que não escapem á fis

calização rigorosa os .gymnaS!os su;·-tentados pelos Estados, quando equiparados, 

que nenhum exame eja Yaliclo, quando realizado fóra dos in~tltutos officiaes ou 
dos que a elles forem equiparado , que, com o complemento do curso gymnasial, 

&eja obrigatm·io o exame de admissão pela fôrma indicada pat-a a matricula no 

curso SU1J~rlor, para que a reforma {ecrctada m.ereça o apoio da Commissão 

c de quantos se intere~sam pela Jn strucção. 

E' possl vel que defeitos tenha clla no que respeita á seriação das materias 
compon ntes do c·urso g )·mnaslal, ou que outras disciplina de,·am por igual 

ser ensinadas pa·ra que ma is completo seja o cure-o. 

Oum.prc, popêm . t er em v:lsta que, di!;'tribuindo as cllscipl1nas por tal fôrm a 

e ltmitando-as ao que consta do decreto, não <prelendeu o Governo dat· a ultima 
palan~. sobre o assumpto, nem eo;tabeleceu um prud.rão de ensino que não po ·a 

ser modificado . 

.-\.o contrario. •na expo.< ição que prece.lc á rerorma está claramente dito, que 

«T udo que dtz re peito a caca in tituto em particular, a elle com

pete r egular, opgan iza.ndo o Go\·erno. agora, e o Conselho Superior do 

Ensino depoi~ da seriação >Cas materias . . ·" 

e nos artigos do decreto, que A;<; Congregações e ao Con selho de Eno;ino cabe 

mocUJtccw c• suriaçcio elas ?nal t}l'ias, pro7JÔI' a creaçcio, a SU.7J11?'es ão e o cle,qdobra

m en to das cadfli?·as do C?!?'SO. 
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Abrindo mão do& direito que sempre lhe competi ram, emtregou o Governo 

âs Congregaçõe& dos diffc rentes in8titutos. com.o ora 0 faz a Commissão, em 

re·peito ao seu saber e á. autonomia que lhe.< deve ser reconhecida, toda a au
toridade para organlzar o ensino como bem entenderem. 

Se enonea, inconveniente ou preju>dicial ê a seriação da;, materias no eurso 

do Collegio Pedro li, se outra9 disciplinas devem ser exl·gida8, se algumas ,le

vem ser supprimil(}as, ou reduzido o tempo do eu ··tudo que o di g-a e propo
nha a. Cong>regação deste instituto de ensino. 

Ernquanto não o fizer, porém. com justa razão deve suppõr o Governo, que 

tll'do e.s tá. bem feito, preferindo apoiar-se no parecer de tal corporação docente 
a guiar-se pela critica anooyma, companheira lnseparaYel de todas a s reformas 

do ensino, ta e"' e tantos oão os in tere rs em. jogo. 

E outra cond;ucta não terá a Commis são. como já o fez em relação ao co

sino superior, louvanclo a auta~omia conferida ãs Congregações dos Institutos 
officiae.s, applaudinl(}o a autoridade do Conselho geral do ensino e que lhe5 

impõe o dever de zelar pela i.nstrucção, pr noYendo o seu progresso, corrigindo 

er.ros da lei, E"UJ)Prlndo faltas nella existentes. 

S6 em um. ponto, de viou-se a Commissão desta linha que traçou a sua 

acção, qual o de tornar obri.gatorio o ensino ele Psycholog-ia e Logica em caso 

especial. 

E o fez sômentc pm-que, sendo obr>gatorio o exame de tae,· disciplinas por 

occaslão de requerer o candidato a ua matricu la no curso juridico e 9Ubtnet

ter-se ao exame de admissão, nada justificava set· facultath·o esse cwrso para 

taes al'lmmos. 
Limitando ao que fica dito, quanto podia dizer ainda a Commissão sobre 

o ensino secundario. se quizesse detrr-sc em longa amalyse do assumpto, estu

dando escolas e systemas, passando em revista quanto se tem feito e se raz 

nos varios palzes de adiantada cultura, pensa a Comrnissão ter concluldo o e"'

tu•do critico da .reforma, corrigindo cle8Jizes, indicando medida.;; em a preoccupa.-. 

ção de louvar o Gover.no nem de dimlnuLr o merito de s·ua obra. 

A leitura do I?arecer que ao eleYado espirito da Camara :;ubmette a Com

missão, deixa patentes os seus intuitos em relação ao problema da instrucção. 

E se l•he é permittido di rigir incero appello á. Camara, seja este o de 

el!lquecer no momento pequenos intere->Bes contt·a.riados, para não annullar, adul

terando, a obra, que e inspirou s6 e 96 no i.nteresse do ensino. 
Melhore a Camara, o projecto, corrigindo erros, porventura, existentes, •up

prindo omissões, acaso, vcriCicadas; mas que se guie ella pelo mesmo elevado 

pensamento, que ditou o acto do Governo e o trabalho da Commissão. 
E pe.rsuadi:da da nece9si clade e da conveniencla da 1·eforma decretada, com 

as modificações ora ugg-eridas, a algumas das quaes .•6 nas emendas se faz 

referencla, sulbmette a Commissão ao voto da C-amara o seguinte projecto de lei: 
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O Congresso Kacicoal de<?reta: 

Art. 1.• Fica appro\·ada a reforma do ensiuo eecundario e 6Uperior, cons

tante do decreto n. 11.530, de 18 de março de 1-915, com as seguintes alteTações: 

Ao art. 13 - Accrescente-se: e elei.to pela muiO?'ia do& membros do Con

selho p1·ese1~1es á sessão. Meio es.tmlilo reu1"fc~o o Conse~ho, e sendo urgmtte a de

signação do fiScal., será este proposto 7Je!o presiekmte do Co>LSelllo. 

Ao art. 1.6 - upprimam-se as palavras - qt<ando possilve! - e accres

cente-se ao a.rtigo: o i.nspect o>· nomeado não poelt~rá ;.ns1Jecoionar o mesmo insti tuto 

mu;s de duas ve::es nus épocus que lhe to•·em desivnadas. 

Ao art. ~4 - Supprimam-sc a& palaYra.; - com ;ntuito até - •·eligiosa. 

Ao art. 30, lettra d - Su.pprimam-se as palav•ras finaes - nem com os 

casos pre'!;i.stos pelo a>·t. 10, 1-ettn• /. 

Ao art. 37, lettra e - Substituam-~e as palavras - Na JWi.meitra até ugosto 

pelas seguintes: em mna ou mai.s épocas, segundo f'Jr deliberado pela Con

g,·egaçcio de cada Instituto. 

Ao art. 40 - Su·pprima-se o paragrapllo un!co. 

Ao arr. H - Accrescente-se depois da palavra - su.bstitltto - as palavras 

ou cathod.rMico - e cepois da pala\'l'a - a'll<nos - as palana. - e to,·em 

el;p!orMld.O.s. 

Ao art. 4ii - ~upprima.rn- , c a& palavrao: - e JJCWa liv1·e docente. 

Ao art. 45, lettra a - Supprima-se a palaYra - cada. 

Ao art. 4'i, lettra b - Substitua-Ge pelo seguinte: m·g~tiÇã() reciproca e1~tre o& 

ccuulidatos sobre o ass>Mnplo c!e•s theses a1n·esentacl.as, ditra>t.elo umc• hon•, no ma

xirno, cacia. e•rgt<içcio; no caso em que se ap>·esente tb"' só caneUclato sm·á este 

w·guiào pot uma con~mi.ssão comJJOstc• de qnat>·o p>·ofessO>·es, eleitos 1le1a Con

g,·egação, 'sob a 7J1'esi'ilencia do cUrector, pod.e1W.o cada examiilt.eHLO>' argni1· o can

didato d!L>·ante 40 mi"tttos sobre a these c•tn-esentcula. 

Ao m~smo aTtigo accrescente-&e - lettra c uma prova escripta, senclo 

designado., pela sorte u materia da secçcio sob·re a qtloClZ deverá versar a p1·ova, 

bem conto o ponto !Jarc' a dis m·tação immecUata. 

Para·g·rapho unico - Vagane1o o logcw cl,e professo•· cathecln•tico, e estando 

tambem •e•go o logm· eLe s~tbstitnto. 1Jrocec!er-se-1H' cw n•esmo temJJO ao concwrso 

para o p1·ovime>tto ele a·mbos os cargos, mC(Uant.e as 1neS1nas p1·ovas exigidas 

1>a1·a o conmwso á vaga. eLe s·nbstituto, devendo a Congregal}.ci.o ." "' tal caso p?·o

oecle1' á escollig de qtwt•·o ca?t.eU<!atos 1la1·a o p>·emtchi.mento c!o /ogew de p•·ofes

sor cathewrat i co e de sttbstitttto. 

Ao art . 46 - Snu·pprimam-se as palavrru; 

Ao art. 4 S - Sl.liOOtitua-se pelo seguinte: 

e 1'eu!izado-- até final. 

«0 Di>·ector comll?wwi.Oará ao Governo qt~aes os concurTentes que obtiverem 

o p>'imeiro c o seg,.nelo Ioga>· uma c1as&i.Jicaçcio, podenclo ?'ecalbi>' a nomeaçã.o sobre 

quMq1ter delle.s, salvo o caso de ser classijicallo, em prilme>ro logalr por unani
midade <!e t'oto,, mn dos ca?U:li<!atos, caso em qtHl d.evm·á ser o me8'1no nomeado». 

(*) Vide Annexos. 
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Ao me:>mo a rtigo'., paragrapho unico - Supprima-se. 

Ao art. 48 , accrescente-se: 

Pa.ra.g>rapho unico. No caE'o de violação de texto exvresso de lei, poderá quaL 

que r camljidato prom-o,·er a annullação do concurso, recorrendo a-o Governo para 
ta l fi m. 

O recu rso deverá ser a presentado no prazo de cinco dias da terminação 

do concureo, ao D!rector da respectiv a Faculda de, o qual dará a necessaria in

formação submettendo o seu parecer á approv{tção da Congregação para tal fim 
convocada . 

Ao art. 49 

Ao art. 50 

Ao art. õ4 

Ao art. 5õ 

e paTagrapho uni co 

e pamgrapho unico 

- Supprima-se. 

- su.bstitua-se pelo 

Supprima-sc. 

.Sur>prima-se. 

seg.uintc: 

O concurso para li\'l'e docente comprehcndera : 

a) uma prelecção, durante 40 minu tos, &abre um. delrl pontos do program ma 

da cadeira obre a qual pretender abrir curso, tirado á sorte 24 horas antes; 

b) uma prova pratica ~obre a materla que pretender ensl.nar; 

c) quando o assumpto não permittir prov•a pratica , fava o candidato á liv re 

docencia uma pro,·a c.•cr ipta sdl>re pcnto tkrudo á sorte denue os que a C<>n

grcgação o rganizar. de accôrdo com o prograrnma da cadeira. 

•Paragl'apho unico . Os livr8.3 docentes têm direito de se utilizar n os cursos 

fei tos no estabelecimen•to. elos apparelhos nelle existentes, com a condição, porém, 

de se responsabili za rem pela sua conrervação. 

'Por conta do, livre~ docentes correrão as despezas feitas com o m aterial 

e\n.pregauo n a3 demonst ,·açõc.s e com o pessoal que os auxtllar. 

Ao art. 67 upprimam-se as pala vra" e de ttnt t·eprese-ntante dos U-

vres docent es - a tê final. 

Ao a1·t. 70, lettm d - Accrescente-se - ozt ela s secções e?a que está dividido 
O CUI'SO, 

Ao ar t. 70, Jettra ·i - Sulbstituam-se as palan·as - as Cm»missões exam>

n.aàoras nos con.c w,· os - pela.B seguintes: a Co1n·m .. issão exantinaclora no conctu·so .. 
quanàQ se aprese-Mar mn só candidato . 

Ao art. 70, lettra .i - Substituam -se as palvras - examina~ · ets provas es

criptas - pela.:; seguintes: assistir á m·guiç>ão elas theses . 

Ao art. 76 - Acorescente-se - e os que nclo tiverem compa1·ec•':clo a q~wl

quer das p1·ova s c/ e exa1ne eM<'' ante o anno. 

Ao art. 77. lettra c - Substitua-se a palavra vestibu lar - pelas paTa-

vras: ele ac1.nl1'ssclo. 

Ao art. 7í, paragrapho unico - S•u·bstituam-se as mesmas palavras ac~ma. 

indicada~. 

Ao art. Idem . 

Ao pa:ragrapho unico - Accrescen te-se depois da palavra - govel'>to - as 

palavras - on ncío estive1· eUe equizJCt?'etdo, - e depois. da palavra - superiores 

- as pala\Tas - e elos. 
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Ao art . 79 ubstituam-se as yalavra.< acima indicaJas. 
Ao art. 80 - Idem. 

Ao art. O - )<o segwn<lo perio l o supprima -ee a palavra - classi.co - e de

pois da palavra - ingle• - accrescente-se - escolhida a U11g11.a pelo ceNulidato 

e maL~ no final elo pe1·iooo o &eguinte - o cetnel id{l.to ao estudo ebe t)hannacia 

ou odonto/.ogia será elispeusa!lo da provct ele inglez 011 atlemão. 

Ao art. 81 upprimam- se a.-; palavras - Histot·ia Uni.vet·sal. 

Ao art. 82 Substitua-se a palavra - ves tibt<lar - pelas palavra:s - de 
acl1niss<io. 

Ao art. '3 Iden,. 

Ao an. 87 Idem. 

Ao art. 103 ISupprimam-'e as pala v.ras -· t' /i.vt·es elo cent es . 

Ao art. 104 - Accrescente- e - salvo em t·e/a.çLio á.qweZlcs que cleixall·em, 

por motiro eLe /OT<;et mniw, ele OOIIIparcccr ao xame na pl·imeiTa étJOOa. 

Ao art. 107, lettra c1 - Accre;,cente-se - ou l e1· siclu t·etJrovado em tona só 

111.ateria, 011 deixado ele fa:c,· 0 exa me· deUa. 

Ao art. 107, lettra b - Substitua-se pelo ..;eguinte: - haver pago a taxa de 

c.vante. 

Ao art. 10 - Sulbstitua-se pelo seguinte: - A habil itação dos profL:;sio

naes diploma los por instituições eetrangciras se fará. pelo modo indicado no 

regim ento interno dos in~titutos officiaes. cuja.; di posições neste particular de

verão ser identicas. 

Ao art. lU, lettra e - Substituam -se as palavras - sz~pcriores a tl·es -

por - superio•·cs a duas. 

Ao art. 126 - Substituam-»e as palvra.; - duas terças - por - tres 

quartas. 

Ao art. 134 - Accrescente-se: Para,grapho unico. Annuin uo as respectl

Yas Congregações, ;erã permittida a troca de cadeira entre profeS3ores cathe

dratlcos de in.•titutos de ensino equivalente. 
I 

Ao art. ..J47 - SUb.stitua"se pelo seguinte: Quando forem. incorporadas em 

uma secção duas ou mal cadei·ras que tenham professores extraordioarlos, fi

carão estes como profesE"Ores suMtitut~. com direito cada um à promoção, em 

caso de vaga, à cadeira <lc que era professor extraordinario. 

Ao art. 150 - Dcpoi.;; da palav.ra - profeRsot·es. 

Ao art.lõ6 - Accresccnte-se depoi das palavras - }Jet·ante esta as 

seguLntes - ou perant e acaclemia equipa•·ada, si ntio h ouve,· ac:ademi'a officia,! no 

logar. 

Ao art. 158 S'Ubstitua-se a palav ra - vestibu l ct!• - por - eLe adl!ni8são. 

Ao art. 159 Supprimam-se as palavra - classica e di/fie i!. 

Ao art. 166 _ Substitua->'e a palavra - vesti.btl!a.· - por de admissã.o. 

Ao m esmo artigo accrcscente-se - Psychologla, Loglca e His.toria da Phi

·,osophia por meio da expo;;ição das doutrinas das principaes oocolas philo.3ophl

cas, sendo obrlgatorio o estudo destas materias sómente para OE> alumnos que 

preten<lerem seguir o curso de Direito. 
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Ao my:n1o al'tigo, pa.r3Jg'rapho lll..1iCf• - Suppl'i!ll::t. - sr . 

.-\o art. 167. - 5• annn .-\ccre"ceme-se - P.•ycllologict, Logica e Histo-

·tia do. PhiLOSúJ>I, i (I ?Jm· utei(J clu cxpfJSiçclo tlas do ntrina .. l( cla.'1 prl:ncipac.~t esco1w~ 

JihilosuphicCts . 

. ·\o :ll't. lS l :Substitua-se a P:lbna. - n•s/iuular _ pnr ~ ele cuLmi.;si.L<i. 

Ao :ut· . l S~ - llepoir; ·a palan·::t - Plla.rnuwoltJ!JP!f -- acorPscrntc'"::s-e -

ria F'(ICIIÍJ.itldr (/ .. J Uio de Jcolf'i,·o. 

A.rt . 2." O C:o1·erno [Rrá p;:blicar now1mento' o decJ·eto n. 11 .. 530, de 1~ 

,]e mal'ço do :u~no corrente. inse1·indo nel1e ao; alter::t.í_!õ~ · c·tmstantes Ua prr:' ~ "- t e 

!c•!. 

Art. 3.0 .Rêvognm-.... e a~ dh.'}ws ições l' l11 .contrat·io. 

Sala das ses ;ões. H de julho ,, 191:1. - l lnr/ri.gues LilllCI, pt·e -tdente. 

Augu8to d e Ji'?"Cj{u.,, •·elato1· . - 'l'oi'(JIUJ/o .lloreWc<. - TIIO!lla" Lins Caldas. 

, [ . P \•S I<nw, resall·ando a minha opinião co.Jt i'aJ·i a á offl ciallzação do ensino. 

~1'$ . menlllnos llO Congres~·n )\acinnal - Utilizou-se ? PoJer Executivo ~a 

nntorlzaçào contida nn art. 3°, da lei n. ~. 92 ·1. de õ de janeiro de 19 t.S, e 'Jrfl

m.ulgou o .~ecretn n. 1'1.'530. de 1 de marGO proxlmo pa•.;ado. o qual r eor

ganizou o ensino ~(\ c undario t1 o wu pel'iOI', na Republica. 

Cump1·indo a determinação lr-:_:!. islatiYa, envio o texto da rcfonna cff~c:tuada. 

3fim de .ser o decreto submetrido á approl'ação do Cong•·esso :\'aciona!. 

A exposiçào <lo• motivos. subscripta pelo C.H - i"ll'o da Justica e Negocias 

Inte-riores. tom a be-m claros os intuito.-; elevado .... QUe n1úveram o Go\·erno a 

re~trin gir a autcr:~omia do[.:. instituto~ fe 1eraes. a in:-;pecciona·t· o funccionam ento 

dê aca dem ias liV•I'f'S e do.tt gymnas.ios offici·ae~ do~ .E tado...:;, e a Instituir ll!YI 

noYo ~)-,tema de ~xames tendrnt~ a [orçar os joYens a não precipitar o es

tu do dos preparatoHos .nem o dà!-i cli:;c iplinas Cl UP compõem Cl:; cursos ~uperioJ"Cs . 

Rio ae Janeiro. 26 de maio de 1915, 9~· c~ a Ind~pendcncia e 27• da R epu

bll0a. - Wenceslcll< B>·oz P Gomes. 

SEl'lSÃO DE 2í DE JULHO 

O Sr. Jeronymo Monteiro - Sr. P•·e.,idrnle. tendll rr·JH;i 1o. a r espeito 

do ]}l'Ojocto qur ora occupa a ' at t nção da Camar a, di versas emendas, Nbedecendó 

a uma orientação tall·ez um pouco differente daquena que pr o;idiu á conrecQã.o 

do dec1·eto -'- !li'Oj ecto - sujeito á del ibel'ação c: a Caca, entomli que não tle1·ia 

en,•iar á )..l esa N3sa$' C'm.endas ·sem algut:nas considc•I·açõe:; . 

O as umpt,l ..Ja. lnstrucção JlUblica é. a meu vêr. dos n1ai.~ impoJ·ta•;ltes , de 

alta t·elêvancia. E!lr se Tefe•·e mui di rectam~nte ft organ ização da parte maiot· 

e pi·ioclpal da nossa ,,ociccl.a•de : tem uma influencia mui cli.recta, mu i to i!\lme

diata Bobre os dest inos do ]Xl!z. 

A questão da lnstt·ucçào abrange o preparo moral e in'tellectual da nova ge-

Mensagem 

2' discussão 



-'- 132 -

ra~ão, vae influi,. de modo elPcls iYn, C<>mo die,; ha pouco. nos desUno.~ ela :--1a

<;ã'O, Püt~ttH.' ~sa. geração pasRlvt>l desse p t'CPFLro ,,e,·á Amanhã a di 1·e tol'a e 

guvel'na•dol'a elos no•sos de.• tino· . (AtJo iados.) 

-~umplo cheio de conlp!ex idades, cheio ele ..liffieul<la d es nflo f clf\ uma 

solução facll e p1·ompta: tlenmnda, ao contJ·ario, n1ulta 1'8flt:'xão. n1uito p~tudo 

e pril'lclpalmeute demol'~da attençãn e muita m~dlta~ão sob1·c o, costumes. dú povo. 

Esp11"iLo propenso a :1l~. un1;:l inconsta. lCia e Cll(\;o;mo a n lgu,na Y<'I':":-tllil :adE.

o lbrazUeiro não tem aincl:1 a r o1penelração dl" ,,ue qw' ·tõe .... inl)JlH'lante~. CCJ!llo 

e-.ta que ora uecupa n_ ai Íl'HÇ.io dn Ca:-::1, uãn pndt.."lll Si't' re~~nlYidns .l.(-m exanlP 

d!.."tllOJ"adu t• RC!ll Olllila j)OIHh~ raçào . 

E~a.q quesrÜC\-i s.ó cleven1 f · ~r dec idida.-.; depois de brm cnnht•cidos os pen

~: o t·es daquelle . .; cujru actoR \'àn ser regulndns. JPara ellas. a n1t'U \'CI". pouco im

porta a dout t·inn. a tlH•ot·in. a ).l nova~ào; m~k.; valen1 a J)t·a tl ca, os eo:" tumt•s. C1• 

habitos, a:.~ tonclcmcias clu pn\'o, elemen·to& que de\'etn llomlnat·, dinão lle n1odn 

pl'epondl.'t"ante. ao tn.enos \lf' mnneita con~iclCJ'UVf'l na conf<"cr;ão de$~ 1!1S leiR; e f 

P~te, Sr. Pl'esidf'nte: no mPu entrndPr, o mal qur tem pr cJldido :1. e.'3ta ·él'lc L e 

refuu11as, a C'::lta sé.J'1c de l'eot~ganizaçõC>s do ensino (•ntt·c m(k.;, 

Em utn paiz em que pouca é a con~i<l cra~ãn. p 1ueno é o respeito á.-.; leis. 

ao c.unaprin1ento dv cle\'er, fi~ autorida.clt'S, nu~ hotnen::- illustre,-;, sen·i . lorl,~ d:1. 

patria. a<lO]Jtartno.3 r-eformas dt> ensino corn a orientação qut:: prNi ' in a elabo

rada etn 1911 pC'nso que ~nbt'<' set· atTiscado, é too1erarln: é quen·rmos dnt 

um salto para a anarchia (Ct1JOi(lflo.;;), para a clN:organiznçào, para o de. mantelo. 

O Sn. Jost: BoNIFA 10 - Como F~ deu. 

O SI!. Fr,AVl O DA. Sll.VEIHA. - O meio de co•· •· tgtr a a•IHLI'Chla é conced ,. mai ~ 

ampla libe l' dacl~. pl'inclpalm nte no ensino, poii'< que n ~nslno é uma queetào 

de confiança. Confiança llos paes em r('lação not~ ~:Hff'rf' nl.C'l" it1 ti1utoo de ensino. 

O Sn. J.:noNYMO :l!t:oN'~>:IRO - _ •este po .• to estou <"m clesaccôrdo com a oPi-

nião dll nH'U nobre col1eg·n. I'=' exaclam.n1 tt~ o pnnrn capital. basico de di\'et"en-

cia Plll q uc• me co I loco. 

0 ,-;R, FLAVIO DA Sli,VF:li<A - ] ·to nàn qUe!' PU dizer (!UC ~eja [:l VOI':l\' ·I (l 

reforma ele 1911. 

O SI<. 'JEHONY~IO :vt:oNT.:mo - Como dizia, Sr. Presidente, ndoptarmo.' em 

mn paiz. como aea1bo de de:;crcver-, utna organização de en~ino supC'rior. qual a 

. ~ n, refol'ma PIRbnl'aua ('tTl 1911, é da.,.mos U!U 1 asso pam •• d e.;o!'ganização, para 

o desrnatelo e, poJ·que não dizrr? parR. a nnarchia COlllil)leta do ~Y~"tcma do nof.l~n 

en~h:10 S<'cundal'io e su~)e l'ior. (A?JOkt dos.) 

Xào que•o. wm e•ta.~ palavms, significa!' condem.na~ão minha ao. !Hin

c·lpios ·~<'rae~ ' qu.- pre::üdiranl a org-an i zação a que me refiro. n1ai -::; co1n mummPt1te 

Ct"'~n!wci da. co·m.n lei Rh-adavkt.. ApPnas quero deixar consignado que essa refot~ma 

adcantou-se multo e (~P unt ntfl ~ O ,..;uperior às forc;as de nossa. sociedatle, cl<' !órrna 

que esta socleclade, não dl~pa.1clo ainda elo pr<.'pal'o mol'al sufflciente para acocn

panhar o leo;;- tsladol' na Yertlgtnr •• a COITCil'a que l evava, t ndcu para o camin ho 

do ablGO, dn fraude de to .' a a orJem, do desreE<pelto á lei , e o resultago fol o 
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que tlven1.o~ o de.sprazer de assisti L'; játnais o ensino em nosso paiz foi tã.o 

mercantilizadu. tão l'ebai:xado, cmnq na vigcncia da lei de 1911. 

O 11. FLAV IO DA 'S JLVEIHA - A.cilo que a intervenção do Govcnno é n1air; 

pe r-t ·u rbadorn. ain a, pol'quc o GoveJl10 não púcle pretender ser nu1is scientista 

lllh~ as congTeg·a(!õe-~ da . .;; racul..ladcs, a.:.;J'U1Hln1t'1Üu~~ de horucns que \' i vem exclu

...: i\·{\m.en•te csluclandn o~ assu tnptos que intcressan1 ás e::.colacS. 

O SH. J EHONYl\ JO MON'l'~IRO - A Jn('\U ver a inte!'vençã.o d.o GoveJlllO de,·e ser 

e:crn p!cta ou lle\·e I"C L' nenl1uma. Yl ei,) tPrnlo é que não vodcmos adn1ittir na 

•)r·g::tn lzaç.tio dn ellsino. 

0 .::iH. DUNti l-I EE Dl!: .\I3RANCHJo;s E OU'l'HOS - Apoiado. 

O SR. JEHONYMO :\[ON11E1HO - O que {tt!llns ain : a é JeficientiE.lsiJnO para che

ga r ml.)..!i a um l'é:sultadL• satil:ifactorio. 

A nusFa socledac:e. !:;1· . Pr~sidt·ntt•, com tende.ncia. a rup1·uveitar-se ele tocloe 

o~ re-cursos a ~ .. u alcance para f1audar e bur·Iar os principios legaes, no re

glmen da reforma de 1911 entre~ou-se ele mu<lo quasi completo a fazer re»al

tar. •a ext r ah l 1· dO>•sc .beiJo instituto todos os l•ucro.,, tO<los os ·JH'OYentos que dahi po

cl i:1tn resul ta,r. Pa rec:e que não exagero, dizendo (l'UL' o en~S1no superior e se

('UJH.iario em~t re nús, na vigencia de_-:sa lei, era un1 campo \'3S·ln en1 que o~ me&

t J·es e d iscípu los porf iavam entre si na colheita dos maiores e mel hOI't\s lucros. 

lnter .ssado~ arnbo~, mehtre e discípulo, no trabalho de:n1o raliza. ~ or do en

sin o, 1 J'a·ba l ho QUé fa:.'.iam ta i Yez inconscientemente. não ::;p let11brav.a1n de que o.;; 

IUOI'OS, que podiam tirar ,less~ abuso por ellffi commettido, nã•o compensa\·am, 

con1o ján1ais compPnsarão. Oci g 1·andcs prejuizo:.- pa 1 a a nossa SJociedruLle. o gt·ande 

de.S.1H'e:-:.ttgio para a cla.".~e dos home•.1s de lettnvJ e t::unbcm o granlle ·lesc.onccito 

que poderia adv i J' para a inwtituição ~o ensino L'11ll'C nós. 

O a.ctual Govemo comprehcnd u, felizmente. Em boa: h.•ra. c· bem cedo, que 

não podia manter o capJ•icho de susrenrar a r~f01·ma (le 1911 e traçou o decreto 

qu e hoje oceupa a attenção da Ca;•a e que é calcado quasl nos mesmos moJrle~ 

<lM1 uella refor ma. passi\·e], portanto, no meu e.1'tender, de alt~1·ações profundas 

e substanc l ae~ pa J'a que Jl"<sa vir a set· uma I vi que satisf::t.ÇR os in~t~J·esse.; do 

povo no actual (',.;tadio ·de sua e\·nJupfLo e civilização. 

~~ 1 ão obst~ n te, es~~ decrC'to consigna n1edi'-las utei~. raz ai tt'rações na re

forma d~ 1911. ca.paze.;; de poclerem torna.,· essa lei um pou co mais praticavcl 

entre nós. 

,Estou cer to .. ..S r . JPresi ~ ent~. que á ombm dP>sa lei, que Ol'a discutimos, 

surg i rão a in<la muitos a1buso~. Das e1cola~· suprriores e do~ institutos de en

sino secundario ten,ho certeza de que, ainda á som.bra des;;a ]{'J, ~ahi1·ão multo• 

d i pl omados sem o prepa.ro necessarlo e su.ff ici~nte pa1·a a luta pela vida. Sob 

o seu rt'gim en t{'remos aio,da que ,·egiE•tl'!vr não pequeno numero de Faltas e de 

f r a udes, que1· da par te r:o corpo d i !"cent~" quer da par te <lo corpo docente no 

sentido de extr a.h i r da nova lei os luc,·os d iJ·ectos ou indkecto., que ella possa 

p ropor ci·orna·r. 

IS·erâ Isso, lnfelizmen1te, tLm facto. Satisfaçamos. po''~m. cem a meH1Cl'ria 

~1.\e ·n os ê trazi•da :por essa ref orm a e espcremo3 que as conigendas do tempo, 
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(J,Ue ineJ~utnve l mentc vi rã,o, pnsrnm f~azer ~ua ohra de- apf.\rfc i ~OaJn.ento de tJID 

Instituto tão importam te . 

U?enso, Sr . Pr~ide~1tc•, ·que nwlhot· pawa o pai z. no t110n1rnto nctua l . s~l'i:l. 

aclupta T'f!lHH', certan1c·n te com lll Ui tos J'E'•})aros e cOITt'C(;ÕES . a o r g·anizac:ãu ele en ;.. 

1·d Ho tl'aç:ru a en1 1896 c que tã.o biJIIS f J·ucLos, tà.o bunb t'l'!-lulta d o; pt·opoJ·cionou. 

]~;:::lo, en iT tanto. cu Yl?jo, c qualquer que acompa n ha o Rtuti l' dos ·.go\'t>"rna.ntPP 

pu_deJ"á \'L'I' tam.bem1 é ut11a cou.":"t impo~~s -i vcl. .l\ organ i :Mtçãn ten L1e , sC'-gun do Sl' 

~F·nle, n. aclopt(l l' o.; p r !ncipiCJ:• gt' I'Ht.-'f-J ~ t uc p r es idi !'ant a. rc•f urnlH <l t~ J \) 1 1, r-;~nãu 

de modo ccn1pleto . ::to n1enc • .: 1'111 p:u tt>. <.:ut1lu E.P Ye l"i fi t:a Llo nctual d ·· ~ rel u, -se:J· 

\'inc.1o como q u e dP transição pnra cu!Jill1.fit' aquelle IJlJ.il'eti\'o (·onHk~nuldu 11nqueli:1 

lcl. 

A:.,. ~ im S€t.1J~o . •Sr. P r tsidPnte. t'u deixo ele entl'fl. l' !h•Ssc pontu cflpttn.J e ql.-lt' 

p(~ (1e desviar o prujecto d•a OJ'i(•ntn~ü.o qU1• a e li..: pre~~idiu. me. n1u pot •J\le qu:.tl

qu~.,.•r t entat i \·a nesse ~"'ntido ~·Jria CPI'tan1t"lll.e per<lc.l. de tempo, J)L•t·da de e;

forgo~, s<.•tn o meuo r }H'O\'('itn pratico. 

tLin1. i tar - n1e-hei 1 poiu. a apt ·e.~Pnlar e1n ndas. que. a. n1eu Ye l', 1JOS5:llTI s~r 

acce!. t as sen1 p!'ejudical' a Ol'i (•non(!tio a que- l>bC'dêceu o n.ctual dl'Crcto. entenda.-\ 

que \'iF·a m de tTIO!."!o muito C'-·lJPCÍ<fli e n1u i to di t·Pe:. t o, defencl et· n . .- i niP.~resae:: • Llo 

ens i no con l ra a~ ·fraudM qup pn ·saJTl clf~. v i rtual-o. 

1l.!}sxas enlt'L1(c.1at:.;, Sr. Pre~ i clentl\ são n umP I osns, mai• não pocletn e:m::tnlar 

aos prezado~ coJ1f'g'la."'i que Olt' hon ran1 COill .s.un ass i ~tPnciA., }H ,rq u t' J1iln it'Pi d:ir

nw ao trabalho de lêt· cada unw. 

o <iH. a)UNSHBB DE .-\BRANClFES - E:stamns OU\'inclo a v. Ex. rom )nulto 

prazer. (.AtJOic~<los,) 

O SR. JERONYMO ),fONTEJRO - A~:N adt'cido a ,~. Ex. E não n1e da1·ei n p.:.;p~ 

trabalho .~.~e lel-as: ainda porqu-e un1 hon1 nun1érn della~ nit.O sflo mais do quP 

c·orollaJ·ic<> ele oUtJ as. 

1Farci apenas Jig·eira!j lllt'nçõe::- da~ m.ais !==ub:"itancinP . .- P ma is inlJlOI'tantcs . 

• -\ ssin1 (: que p re~~tu u ma a.ttenção •.:;pccial á et'11en da qnr se refr t' C' no art. :?-!! 
do actual lJ I'ojecto. JDss-r arti go . pareCP- tnc, nell1ur pndC'r i a Sl"l' n.\dig· i clo, si a 

Con1missào adopta~ .... e os term os que tenho a sati sfação ~de sulb metlcr á. sua 

cuoJliõideração . A mudi fic,,çii.o qu<' proponho é rt•lü . O que e'liL no proj ee ro sub

~tltua-se pelo se-guinte: 

ccArt. 2·2. Quando o rt~lato r io do insprctor condem na l' um in slituto. l1everfi 

crnsign~r cem clarrza ca·da. umn das (altas e das irregulnridades, em que ,...:,~ 

b:J;.-ie-..a. r-ssa conclusão . 

ITiecl•bldos (I l'êlatoJ·io p ns urmai,. üapel~ <tue () i nglruirem. o prrsidr.nlc do 

ronsclho Supel'iot· fará. im<;nediatan1e.1te p l·occ·dcr á r i·gorosa. syn•Hcancia, i1ndo 

ou (\nvlando ao ill!'it i tuto outro i n!"'prctor que VPI' i fi(tUe com r-;egurança os fa(•tos 

1tllegrudos c colhe1· todas as !Jl'n\"•HS que twrmi ttam ('.-:cl alC'cer o assUCll p to. 

l." Deanle da.; prova~· colhidas apJ•esentaJ' d. " ]ll'C, i tleote do Conselh o s u'

pcr iOJ' o se-u re l ~torlo run dam c•nlado " <l ocumeontacl o ao )ii nl st ro do Jnterlor, p r o'

pon•~ u e RCOllSeJI.,ando a e:xeClJÇàO d:t merl.lrla QUe mais CO J1 \'eflhl1. . 
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•. - -s- ·2,•- •Da prftnei!·a · ecisão do f.\iinl~tro haverá recurso, de cffeltQ cíevolutlvo 

para., o propr io Ylinistr o . 

§ 3. 0 E..;s recurso só pvderâ ser interposto d(otro de cinco <lia:o;, a contar 

d~ <lata em que [Õ!' -lnlimado o director do in~tltuto do acto ;o Y.l1nl,ytro e <>ú 

poclel'á '-'<' 1' r oceblclo,. "i Jôr ba seado em ,,loculliC!llos habris. provau r1o a incxl>

lutci H. U;:i. ..... fa l tas e irrCog'Ularidacles allo.,:::ru~as. 

l~s~a ~·f•,;;;u n da decisão é hTocorri vcl. n 

, ISI' . Presi d t'nte. eu •:Jão P"·"'O deixar de i n!'iistk neste ]lonto, que reputo ca

p i ta li ,sikll-tr~para- a vldoa dos iJ"tituto J quaesquer que elles sejam. 

O ~ec 1· et<·. l10jc J)l'bjccto. c~o.cigna no al't. 22 o seguinte : 

«Quan<lo o 1elatori o do lnfpecto r condem nar o instituto será ca>sa•-:o o di

reito ~- <'quiparação j •á con-cedido. não podendo er de novo n'qucrido cleo 1tro 

l: P ~~ri.s annc-s, Pmbora a acac1Pmia t11U L1e de llO ille, co:nsern=tn·-l o mais de mela ,le 

elo antig., corpo docentcl> . 

Es · a~ di~pos-iç;ãv. rC'digicla como está, Sr. Presidente, vem. entregar os i·~l .!'ti

tulos e'!Ui•pa r ru.los dP ensino :-;~cun ·1 ar io â. discrcção, á. m~á vontal\.l e, ao otli0 1 

(L pPr~P~uição e a to :-~ ::t a SC)'rte de l)aixões que posrla ter o in~pcctor. 

Pela [órmu por qur eu rccli-:ü e" tc nwsmo artigo parece que fic•t pcrCel· 

tçtnc.nlo acautelado n direito dC'~SC'S institutb,:; . 

O Sn. Josr~ BONll'ACIO - Y.las o art. 23 co JT ige essa falta. 

U :•n. J ERONYMO )10NTE1RO - :--<ão COI'llgc_ PO l'qUe O ar ti 23 diz: 

«.\rt. 23 . Quan ·o a .-\eoadem.ia represe11-tar contra o inspcctoJ' ao Con"rlho 

·Suporior e a este parecer que o relatorio foi inju~io ou apaixonado, pocloroá 

a '.!,Uardar no\·a inspe:-ção para aconselhar ao :\l[inistro a applicação ·r1a p~na 

\. C'Jllll'.inncla JH1 1CI artig-o a ntec df'ntC')> . 

. \qui n6~ temos dou.:-: rnalPI~ a corrigir: o primit i vo é que em \'h:;tci ü.a ·<li~

'1H siçào. <1o a r t. :!2 fica n in:-:ntuln ~ujeito no a cto dO" in.spector, f' o prc .. ;;id\•tlt•· 

elo L't~nsell!o ~·l!llJer ior. tomando \'nl CiJ11~icleração t'~ .... <' acto. é que n1an l::u·[t. uu 

:J-to (';.lfl::!:;;\r .a l'quiparação. 

o Hlt. VI gNTFI P I HAU I BE H a ali i o 1·ecur>;o su. pensh·o. 

0 1:-'R. JJ•;110NY?•l 0 )lOl'<'n~ ll tO :v.rrarj nãu póde ev i tar ,,~c m.oclo nC'nhun1 o 

mal moral . · o dc•-conc!'ito do insliluto a que se refer 

u .~.,c..:n. V!CJ·;NTl'J rntACI.B~ - Ylns esse n1al moral Õl'Sal>r>arecc lles\.1e qua o 

rocur~o seja atten·-~k.1 o. 

o SH. J ,;noN ~"'o Y.lOl'TElllO - Sim. :Y!a_, [i c a "emvre a nota que niiu puud c 

,~or apurada. 

o qur pu JH'ço é qU{' es:-;a pena não Eleja lançada sem pru't.lt"ncia. 

0 art 23. a qu~ o nobre Deputado ri<' re-fere. é aquclle que diz que St•llclu 

n instituto prtf:'SÍ\'Pl da pena. etc .. de qnc trata o a r t. 22 P o p1·e•id cnt,• lo Con

. RPlho não quP I'C>ndQ toma1· C(.nhecinl l '·ntu 'Ll;.HJUell.a propu ta elo inSJpcc tor, fic- .. uá ., 

institu to exi~~tinl1o (' gosan ~o dos favorc~ da lel druro..nt(\ ~cl,:; n le7C!-. . ap c-zar de 

tnereccl-a tal\·ez. 

''rorl nf! er;;~f's' ma\e ..... eu cor·ri j n ccn1 a. rcdacçãto desta en1C'nda . 

.\- nu tra emenda <' que lllt' r~firo é ao art. 2·1, 



-136-

0:1de ce d iz : ~<•Nenhum estabelecimento de instrucção secundaria. mantido por 

l>articul~ri'R com. intento 1Je lu ~ ru ou de propaganda phlloso.ph.ica ou •·e ll giosa, 

po<ler1á .ser equi]Jara!.'o ao C oll~gio Peiõro ll.» 

E.<sa disposição jl't foi felizmente modificada pelo parecer do !Ilustre Re. 

!ator ela CommisE•ão; proponho, entretanto. que ella soffra ma.ls uma outr a mo

dificação. de modo que o art. 24 fique redigido da seguinte fómm: «Poderão 

ser equiparallos ao Collegio "ejro r1 os estabelecimento,;; secunda.rlos mantidos 

pelos gov n:ros dos E,;ta:dos e os que o sendo po1· particulares tiverem mal!! de 

10 .anno" de exlstencia e funccionamento regular e sem Interrupção, etc.~ 

O HB. JosJ;J Bo~<IFACIO - Y. Ex. restabelece a equiparação. 

O Sn. JBRONYMo :\10NTDIHO - Mas em termo,;; multo re5tricto · . 

O parecer acceita a equi]Jaração rupena para oo collegios mantidos pclob 

Esta:do.s, cu amp!lu para collegio~ que apr sentem. con liçõe multo es]ileciaM. 

·Es. a dispo ição, S•r. P.resjdente, foi as.im rcdig·ida, porque tenho verificado 

que existe no Brazil um certo .n'Umero de collegios que têm atrav ssa!lo uma 

granJJe exLstencia, têm firmado uma tradição glorio ·a, têm pnmot•civnado 1L 

no sa ~oclcdade meios de educação, da formação do caracter r da !Ilus tração 

de l pirito de um modo pouco commum. 

:\1esmo entre noo, poderemos conta-r â.s dezenas o~ collega~ que hà•• ele r·

;;istrar oso ;;randes beneficios pot· elles colhidos em colleglos dessa natureza. 

E, citan ·o de m<Jmento. poderei lembra.r o .nome dos seguintes collegio•<: o de 

Ytú, o do Caraça, o Anchieta, o de S. Bento, o Anglo.ffirazilelro, o de Sal> ta 

Rosa c tantoR outr os que, nes5a.,; condtçõ s, têm jâ. uma tradição respeitavel e 

honrosa para elle3 e para aquelles que lá prepararam o seu espit·ito. 

E~:Jcs est;a,belccimenlos, tendo um attcstado tão vallo.so da su•a cooperação na 

obra da clvllizáção do nosso paiz, 11ão seria justo, ficassem em segundo plano. 

não seria just<J, dcL..,.a.-<em. de receber da lei c~sc., un1cos favores que ella lhes 

pôde dar. par.a que cont inuem a p.rcstar o grande serviço da illustraçã.o do• 

t10$0S conterraneos, maxime e.m um pal.z COIIIO o Braz!!, em <tuc a.s difflculda!IP" 

de \'Ida. de comm.unicação, de pcrmanencla nos gran'<les centro são tão conhe

cidas e tão p.alpaYeis. 

!Peço eu, então. na !'Niacção por mim apre"Wntada para esse art. 2·1, que aos 

collegtos desm naturel'a, que possam dar de .si o attestado qu rs.ses dão, 8Pj;o 

est en j ida a concessão da equiparação. 

E, ·clPpol:;, ... r. Presidente, uma g.ra.Jndc razão, razão forte, en1 que me baserl 

para apr sentar e -a ememcla que podc•'á. .<er alcançada por quem quer qu~ 

preste um pouco de altenção ao assumplo, é que - ainda que n>to queiramos 

conff'rl~'iH' publicamPnte, o nos~o sentimento in t im o C esso - existerrt mantldf,~ 

por Estados gymna.,io.< e cnllegio.:; que, em Yirtucle do dispositivo acloptaclo pelo 

honra "v nelator da omr:'Yl~S"!"ãc \"à"' ser con5id~ratdo~ cquipa1·ados e gosa1· des:!-e~ 

favores, collC"glOs e ;;yn1.na,.:1os <!Ul' não poden1. n N11 de longe, conlparar-~c cun1 

qualqu<'r de c<~ que acai.)o de citar. (A JJOiaclus. ) 

]~s&es collegjo~. st. pnrquc tém o n1anto proteto1· da autoridade do Governo 

1lo Estado, (não f&Ço n·(~rcncia nem mesmo por' intenção, a qualque•· do~ <;o-
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ver.na•;ores, porque acato, re speito e rendo sempre lwme.na,gem âs autorida·J,.s 

co nstituídas), só pol'qUe recebem ess~ bafeiu b€nefico do governo regicnal, po

dem gosa.r dos •favor·es da lei. ApadJrH>Tllados pcl~c politi<:a. esE•es co ll egios podem 

não desem.1>enhar sua nui s:ão, nã>o pre&tar á soci edade os ~erviços que esta re_ 

clar11a e, entretanto, quandu occurre u.tna irreguJarbJa;de, lá vetn a p.J·ott'cç.ào elo 

governaJJor, elo Deputado, do !:ienador, eontinua.nclo o es·tabelecimLt1tu a go.mr ela 

concessão qu€ a lei H1 .faculta, em. pn.ljuizo elos outros, que não clispõe·m ele 3a 

protecção. 

O ·sn. Josf; BoN >FAC!O ~ Entã•o não lla concerto, porqua os coll cg lns par

Licul•a.rcs equ iparados tambc.m podem vir cow e.;sa protecçãCJ. Chegamos a essa 

cuncLu&ão. 

O .SR. JERONYMO MoN.TEJRO - E' por i.soo que eu rootrcnjo -a m!ldida, esta

beleço condições m.u.ito es>peciaes '])ara que um collegio particular tenha. equipara

çi1o; é neccssario que elle tenha pelo m eoos dez annos de existen!cia, e que, du

rante esses <.lPz anno~.~, haja funcci onruclo r.eg.ulann ente, setn intetTUlJÇào algurna . 

I.PePg·unto: un1 estaJbelecitnento ele -ensino E•ecu ndrurio, que po-u!j c ve·ncer o 

peri·ndo <le •dez anno~. tt1:1•do runccionaclo com regula·rida<lc, nem lnte,i·upção de or_ 

cl an aJ.gTU.ma, não é já um \n·stituto capa" de merecer a c0<11fiança do Gove!'llo a. 

pon to ele l'eceber este favor d•a lei'! Parec~-<me que não pó'lc ila.ver respo-'ta 

neg-ativa. 

Outra emenda a que me refiro: é ao art. 27, aU>gmentando a quota da fi.~

callzação . 

• Parecerá á p: lll><'Lra ,·ista que cu trato de um>a questão pessoal, questão de 

protecção; .ma,· assil.11 não é. Jlâ1tnais moe move nesta tribu1!1'a qualquer interr ::• . .)e 

tle <>rdem in•.i ivi•tl-uaJ ou pes.1oal, e. princlpaJ.m.ente. ele ordem patrimonial. 

!Sem']) r c foi mi.nha <>rientação receber o concurso, o auxilio, a coll.aboração 

de qun11 quer que .seja, Llan· .:!<> a re.1nw.1eração n1cl·hor que fôr PO'SÍ.Vel. pOr•QUe cum

prche.ndo que ninguP.nl s Entrega a un1 •::ietviço, d6Ill viso, nã·o dil'e i P·I"Opria_ 

tnenle dL• lu c-ru
1 

mas llp uma. co.m1pensaç;ão pela perda, pelo gastu de sua a ·:.- lí

l ' idax:l e. 

'Parece· n1 e que u~ fisca e-3 desses inEttitutos equipa rados devetn .ser be111 re_ 

muneradcs, cx ig·indo-se delle:; tudo ·o sen·.iço que fõ,· possível e a maior energia 

e acliv idade no clcse.mpenhu tle ;uao; f uncções. 

Pa.ra i.;to, é que eu nu.bstitui com esta emenda o dispositivo do projrcto em 

L! i::cu.o.!~ão. 

Be11utu que o a ugml'nto •.l -c contJri·bu·içào paPa u~ t~nstitutos equipa·rados nã o 

Yirâ~ tl e ·modo algutn, IJ) rejuclioa1 - C13i, emlJa raçao do sua viela economlca c fi nan ce ira. 

l!:ste cli~pos·itivo , vi.'an do o bn11 serviço da fiscalizaçã-o,· pouco 1nais onu~ tntz 

aos in:;:; Útutod eq uiparado:-;. 

A outra emenda, Sr. P·r •:;idc·nte. é ao art. 73. Eu peço que seja:m a-:c rcscen-

laclas. no f i ·nal~ de:::; te arng·o. as pala v r as ((se:1'do O"br i·g·ato·ria a ft·e•quencja ». 

Pode-r-E-e-llia ·.:' izer que c.0.m a frf\quencia o a1 untn o não fica. obl"ic ado a tnP

thncli,.,ar seus estudo.• c fazel -o dia a dia. acompa·nhando a . lições do mestre; 

n1a~ t' t~tendo que ,..:õ a obr ig·ação d cotT}J)Çt l" CC~H' á t; aq.Jas, d9 ouvir as prciGc<itõ e~ 



->-· 138 

<lo .!'lestre, é sufficiente para trazer o habito do estudo, d s.pertar úma 'cért!t 

em~tlat;;ão no aln11no e ranüliarizal-o~ ao n1cno.s de n.ul : ição, cum as· rn'aterias. 

cujo ensino lhe é ministrado no seu cur~o. ;\'essas condições, fazen Jo ·um brm 

[l... nova g·rração
1 

consignel na n1inha erncnda estat'3 palaYI'ad, que têm po·r fim 

torna.r obrigatl)ria a freQuencia por parte do alumno. 

Outra rmend•a, !:'r. Pre,identc, refere-se ao art. 106, lcttra ct. 
Exijo lambem para a prestação de exame a certidão de ter o alumno com

parecido, pelo menos a 90 aulas, e isto como co•··ollario da eme.n cla consagran<lo 

a. trequrncia. o-bri·gatoria. 

· .·\, . outra emen•Ja rçfcrc_,c ao art. 11•2. 

O SR. Jos(;; BoNJFACTO - V. Ex. não apre,cntou cme•ncla supp•·esslva ela 

u~tima pa.rte do art. 94 ? 

· Q SR. JERONYMO MON'fEJRQ - Sim .-enhor. 

IJ•!i. est!i. con ignado nas emenda.;; a que me referi ha pouco, que Gão <t:on

sequencia de outras. 

A outra eJl)enda se refere ao art. 1112. 

•Pediria ahi a. 'Comml&são que acceita<3S·e ma.i.s um outro a.rttg·o llcpots d0ssc, 

c >~ ta•belecendo que a prova oral seja p1·oduzida ppra•nt toda a mesa examinadora . 

uão pa : endo nenhum n1 embro desta. ouvir i3olaclanwnte o a lumno, .sob pen· ele 

nullidade da prova e rcsponsaibilidacle do instituto. 

illu sinto grande JJCZar. denunciamdo, desta tribuna factos por m:n1 as~is

lidos, com de~olação e a1baUmento profundos do meu esJJil·i.to, no principio deste 

a..!ln(). !Tcnl ~o fiJbos e amigos a se matricula•ren1. no15 curt3 o::- superiores, tive o 

cuidado d e acunpan11aLcs nos seus exan1cs e ele ver ~m rnais de uma da!'\ nost•as 

scolas superiore;; o alumm·o debruçado tõobre a mesa. ele exame e um elo<> cx·a

minadores a ou,·!Lo ~.osi•nho, emquanto o>• outros deus da mesa, composta de tres. 

uuvian1, . ca.da uni, outro alumno, na tnesma posição. iEJ'a un1a desordem, uma 

C l1ÍUSàO que tnO oCOJlStristava! m PrLl'R r e pal'l:ll' C"SSe •lnal, l)Ol'QU~ cn1tenclo lq.ue locla 

a. m esa exami-nadora de ,·e formar juizo do estado clr instrucção de cada um rla

quel!es que são ~ubmettidos a exame; foi que recJi.gi C\Ste artL;o, que na,Ja mais 

é do que uma m dida que devia cxi&tir 110 l'egulamento Interno de ca!'a •instituto; 

n1as. como .presumo <1t1e não exit3te , alli a l'em~brança. 

Outra cmarrd a se rrfc,re ao art. l GS: em ,·ez de 40, cliga.se lO. 

!Proponho que perca o anno o alurnno qur faltar a 10 aula15, pol·que n1e 

parece que em um a.nno lectl'vo. que compõe ele cem ou cento c Yintc aulas, o 

alumno, que houver faltado 40 vezes, t em faltacl() qua.-; i a meta.de do anno; e o 

a.lum.no que faltou ' a tant-as aulas não ~p~d0 ter adJquiddu os conl1e~irnento.s 

prec1so~ para s c1r approYa',; oO. 

Deixo, entrPla.nto, e-~ ~c caso, ao criterio da illustrada Con1mis ... fw. Procurei 

apena~ l'!'Sig·uardar da m.e l•llor fónna os in tere • ..: ·e::; elos alu.mnos e elos institutos-. 
1
.-\ outi·a dif-qJO:·dção qu e lHocurei corrig·iT <"ffi r.ninha emenda é a que se rc

fpra ao a:rt. 173, ondr ,..;e dPtermina - e:'\l-5la ern cada secção do CoJl e~1o Pc ~ 

dro .i I utn prcrft\s:--or de portugur•z, um \.1 ê francez, um. dr ~n~g-lrz. etc. 

l'enJo cu pedido equiparação para çoHe,gios particulares, que preeucllam Ull3 
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ta~ntos requisites traduz1doJ pelo a 1·t. lJUe l"'e<ligi, era natural que prevlFRe ambem 

a hy.pothese do preenchirpento ele ca,,g.os de p'rofc>-so r es ncE>se.s institutos parfL 

oulares. :r:: a:.qui oilo faço mais du· que aproveitar~.c da pratica qtie tenho. 

'Q1,1ando tt,·e de razer a eq.uiparaçilo do Gymnasio do Espi·I·ito Santo. ~m 1·909: 

senti g.ran(le difflculdade !'m. p1•ove1' a todas as cadekas exigidas pela lei coni 

um J>rofc-ssor para ca1Ja cadci i'a e foi preciso que recor r e;;se a. uma concessão 

C.3pecial do mi•nistro, para Que pu•deS(;e dar duas cadeiras a cada prÔfessor. 

E ' que a. r e11•da do EstaJdo .era pequena. e a.s d1Hicu1Jdadcs finamcei ras com 'que lu

tava c Juta sem1He o Estado, não perm itta'!n a n omeação de um profe~or parà 

cada ca'qeira, ]Jelo que fui for~:ado a 'dar a rl'gcncia das ca•Jeiras de duas . ern 

duas a um professor. IDes.<a maneira removi a. dlf(lculdade. ·Pre.sumo que Oi' 

colleglo.s pa.rticula.re.J Nff.l'lam. ae~ses apertos, s inão tam•to, ao menos um 'pouco mai.· 

do que o '])Obre 'EstMlo (lo Espírito iSa•n.to, po11que. si é verdade que n1a mu.ifos 

co ll egios ricoo, •é certo que muJtos •:J.ellcs .não t~rão fol ·g·a.s e facilidades de ter um 

profe~110I' para. caJcla cadeira. A~·>im; cu proponho que nos co llegios particulares 

póde cada profCESOr reger até duas cadeira-s, não podendo. em hypothcsP álguma. 

ser substltmido, sem. app110vação do presidente elo C0t1sclho Superior elo' Ensino . 

. \ pt·imeii•a parte está, lJOI'ta•~to, cxpli<:ita e me parece que ·com esssa I(]Jspo

s ir.ã.o eu ]Jorevcjo per.fcitamentc uma elas dlfficulda:d&> <1ue ·na l)i·at ica se a.pre&enta 

aos ln"ti1:uto~ pa1·ticulares equiparados . 

. \go.ra. <1uanto á S()gunda parte •Je rnlnha emenda, cleve·rá parecer ext;·anlío 

que ven ha exbglr appro\'a.ção do presidente do ·Conselho Superior do bnsino para 

a. nomeação de al,gl.ms lentes ~ubstibutos ele collegios particulares. Tal ·não 

aconteça, ,n{·.m ca.uE~t' · rxtramhcza ao::; meus nobre.=; collegas esta dispo!-\ição .. E' que 

ttve occasião de assistir em r:11ais ·de .tJnl collêg•io a'O jogo 1q.ue nelle~ ''e •.flazia com a 

Jnuclança d-e nno.fessores de um.a cadei ra .para outfla, sem a mrnor rorn1ali1Jalde, &em 

a m enor razão. ~m u111a Causa. fortp pa~ra retirar o p'rofe::=; . ..:.nr da ·regencia d~ sua 

cade!l'a. O d.Lrector dn in.stltuto manchl\·a apwas uma orlo:lem ,·erbal e no di a .~e

g-ui•n·te apparecia, regendo a t\Jula un1 ·outro profrssor, que n en1 sa.bia como devesse 

começar a sua prPlC'ecão. Alumno...:, ccn1 os C1uar& Jll.e da,·a, accusn.vam ·o nãu 

a])roveita.me•nto clu.ra.nte o anno. por cautia ela mutla.n ·ça çonstanLe ele "eus pi·o

fesso·re"'. 
O 'Sn. PAsSes DE "Y11f<ANDA - p;• claro que Lo•o ha de pl·t'iuelicar ao apro-

veitamen to do a.lumno. 
O SR. J}}RON1.MO "YION'r"EJRO - Para corng1 r este mal, apro,·eitei o Cll6ejo e 

ccnsr.g ui ne e artiõ\O a ex.i·grncia da. f·iscalização por 1Jarte do Conselho Su-_ 

p rior. · a.pprovando a nonle-aç;ão.' 

11m outr<> ponto lque ,,·cputo de grande importancia. é o que ,;e refere ao 

numero dr aulas qtw un1 professor pns- a da1· durante o a~nno. 

o SR. PASSOS DEl "Yl!RANDA -· Sobretudo, <1 iante elos programrnas que jã estão 

l e ito~, como o do Collegio Pedro IL 
o t'3R. JIERONYMO :vioNTmmo - Sobre isto redigi . . emen1Ja ao art. ·10. dizendo 

qu'e ,, ~., nz clr' SO, clioP'a·Be 100; em ,·cz de Jõ. cllga_&e 30 .>l 

o a rt. 70. lctt l'a. p, entre u..:' nbri;.aaçõeE1 das cÕngl·egaçõc~ dí7.: lcrtrn 1', ól'ga-
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nlzar horar!os das escolas de tal m odo que com.prehenda cada cu rso 80 lições. 
dadas entre 1 de ab.ril e 15 de no,•embt·o. 

Podet'â. parecer aos meus dlstinctos collegas que iJO U exigente e rigorista. 

porque acabo de apresentar emenda deter minando uma ft·equcncia m uito grande 

para oo a lummiQs do Collegio Pedro ll, e rugara apresen to ou tra emenda, exl. 

gindo n1u.ito maio.r num ero de aula~ do qul' o consignado no pl'ujccto e accuito 

pelo R-elator da Comml·ssão. 

Não esqueçam os m r us honrados coll e(;l3. que uma tal or ientação traduz o 

!j'rande empenho, o in tereS!3e que nutro de que a nossa sociedade. a nova gera

cão que ha de amanhã dirl·g ir os destinos 1:la patria seja uma ·t:~ração com 

posta ele prepanvdos e ha.bilitados . e o wn1co meio que !)ara 'e~•se fim temos ao 

nosso alca<1CC é exactamentc ~te obr igal.a ao estudo. sujeitando-a a um 

reglmen de L'elativa severidade, j}ara que possa aproveitar a•> lições dos me&tJ·rs. 

A J·espeito deste a r tigo devo dizer que me pa1·ece ser 80, num ero muito re

duz ido de lições para o;c exigir d e caJja profe.;s r no espaço cl~ um an•no esco lar. 

!Com effeitu, o a.nno lccti\'O, começando em 1 de abril c terminando em. 15 

de novenlll>ro, como dispõe o projecto ou decreto, offerecc aos professores e dis

cipulos 2'2.5 dia.3 p·ara os tJ•a.bal'hos . Ded u zim~o- sc des~e total os feriados c do

m ingos, ern uma razoa vel n1\éflia de cinco dia.· etn cada n1ez, teremuti un1 nu

mero de 19•2 d la., utcis para os tra•ba lho,; escola.res. As llçõ ' de cada: matCJ'la 

são m inistnada de dou em odous dias, de modo que no correr do an·t!o cada 

profe >or poderá. dar normalmente 96 lições. >\.;;sim sendo, e adoptand o~-;c a emen . 

·da ele encen·ar-se o anno lecti,·o em 30 de wovembro. como propcnho, fica.rão 

n1als 12 dias em favor dos alumnos. deE-~onta*do . ..; jã. o · feriados e dmni,ngo ~, ou 

"eja um total de 204 dias uteis, qu·e podem corr pond er a 102 liçõ~s. em um 

trab1dho normal c t·egula.r. 

Parcce_nl<\ pois
1 

que essa emen da deve .::er acccita c virá favor,~cP r n1ai:o o 

aprov·eita•·nento dos allu11nos. Do tnesmo .tnodo a part<' da enH·nda l'('fcJ·ente á 

data do encen·am('t1to das aula~. ="ào ha. razão para cleixat·-ee o aLum:ru durante 

quatru m ezes e m.eio em féria, . 

~-o tn.eu pens:aL' á,s MriaM dPvt•m ~er apl' lUts d<' 60 1..:.ias; entr etanto, cotno 

já, se to.nnou h~bito e t'Jtrc nós, ,·t·Iein cllas de Ü'('6 e nulis meze·. eu 1n.e lln1ito a 

re~ringlr-lh o p1·azo apenas ele 15 J ia!i', com o ora proponho. (Apoiado.) 

Além dessa t"~azão, ha aindn. a. cconon1ia . E' que o alutn no, tea1d o pago a 

meiOsalidade õc n~vembro. não póde ser prejudicado, ~·o;,c ebcnclo lições apenas aiJê o 

dia 15 . 

·Sr . T'resident,•, pa.n•ce. me qu ê que.;tão sómente de refletirmo.> um pouco 

sobre us I:TQ~f.'OS habitos. Xão rejo tJual a \'aJ1bagem que póde ha,·er para o 

alum.no ·Je ficar desde 11 d ia 15 ele novembro até u dia 30 de março, .arn fé 

r ias. Yad iando ou emtregue a <listraçõcs. !Penso que a dist raç;ã·o de,·eria ser a 

:ru.ffi ciente pa~ra que o alumt1o pudPsse prcpara.r utn pouco o aeu animo para o 

anno le<:t ivo; mas ·nã-o •leúxal-o quatro mcze~· em completo .repollilo, a pontll <lt· 

nesse longo período pet·der o ·lJa.bito do estudo e o profe.iiSOr, _por -~ua Yez. fican· ·em 

aquelle ,~s tim.ulo prov<'nie:'lte da convivencia com o· se.us aiun1n0!$. 
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Julgo que não se encerran'do as aula·'· em 30 de dezembro. e esta seria l+ 

minha emenda, ao menos se encerr em em 30 de no,·emrb r o, pois ahi abé 30 de 

janei·ro haveria tempo .sufflciente para se proceder aos cxa m eR de fim de anno; e 

em 1 d e rubril e:brir_se-hiam a~ aulas . 

0 Sa, PASSOS DI!: MIRANDA - Esta emenda de "\', Ex. não púde, de ma-

·elra n enhuma, se.r ex equivel, diante do projecto. por\.juc est l• ma1nda "ujeilar a 

exame no Pe<Jro H, Lodos os a lumnos de e3trube leclm entos partlculare.<. V. Ex. 

sa:be qu e. em se matriculando tres mil alumnos nas escolas superion·E', tudo. elles 

têm de fazer exame lHrévio no Ped.t·o II, para fazer em o exam e vestibula r nas 

portas da fa culdade . Ora , t1·e" mil e tantos alumnoJ a j}rcsta J' exame, a l•ém da 

que!lcs que faz em parte do Pedr o hl, creio que não podem ultimaLos dentro de 

sesE'enta clias, ha de haver necc.s&id ade ·de t r es ou quatro meze , para esse fim. 

O SI<. JERONY·Mo ::vloNTEJRO - Este aparte de V.. Ex. só podia .sc.r dado por 

motivo d e não ter o ho~rra çlo co !lega me ouvido de j)r incipio. J•(t tive OJ}por-

tunidade de declarar que cu só commentarla a.3 em endas prio cipae;;. 

( > Sn. PAssos DE MIRANDA - Bem. Eu não ouvi o principio elo discu r so de 

V. Ex. 

'() SR. JII-JRONYMO YloNTE!RO - Bem vej o qu • V. Ex. não me <)u,·iu. quando 

tratei dos co ll eglos partlculat•e,. P eço a eq uiparação de:-ses collegi os. O Co ll ~

,; io !'edro ll i não SL'I'â cm tã,o o uni co que receba a lumnoa para fazer exa 111 e. 

O SR. PAssos DE MrRANPA - Perfeitamente . E' que não ou1·1 e~sa parte do 

d i eurso d e V . Ex. 

O SR. JERONYMO YI:ONTEIRO - Assim. ficarão di ~tri<bui'Jos 0.3 alumoos que se 

quciran1 matricular no~ CUI'Sos superiore , evitando·F(· IJ incon\'C'nicnte apontado 

por V. Ex. 

Eram ~.:sa.;; as emendas ._•obre, as quaes eu pre~i:-oa v a e ;c larccer a Can1ara. 

para que não pa1·e~a que a cllas presidiu apenas o desejo ou o prurido ele m etter 

n1ão c1n ~eara a lheia, culôando el e a ::;sun1pto que não é da n1in ha a t tri.buiç:ão. 

Po,r j)oUCO que !'<.o•tenda dPS,'aS q'\.l c.; tÕCS Jo ell,; in o ( 11-'lO !l.pUietdus), a pratica 

me tem da do Jiçõc>':' muito proveilosa.s . 

0 Sn. U UNSHEE D>~ ABHAN'CHES - V. Ex. c.< lá produzi n ,lu liiD discur.;o Ya . 

lioso. ( .•lpoiaclors.) 

O SR. JERON'fMO )[ONTEJHO - E' bondade de Y. Ex . . qus muito agraJeçn. 
1D a pratica tenhn tiradn ensinarnentos que rne Je \·aratn a rcQ.ig ir a~ e<11el1-

,ra~ qu e apresf'nto CJllt ' não poderão. ta lveY-, se.e acccita-s . porqu e ::;[to afi signadan 

por um nome muiln apagado. (Nüo ap oiados (J€T<WS.) 

O SR. J OSÉ B o" tF,\CJO - Algum as dcllae, dc"'de j á o rli1,:o, são digna, dP 

accci tação. 

O 1SR. J.EJRONYMO )10NT-E:Jno - Ellas não trazen1 o patrocit."1io v:alioso do~; 

gram·dcs par1amcntarr& ,J esta a~a. en1 todo o car::.o. pt•rmanC>cerãu ·no~ An .. nnt:~ da 

Camara : .~ os ·DeputadOE. comtl pro,·a de que ew.n detert11inado tcn1po cu 1ne es

forcei por preJ tar ao pa.i x o se1·\'iço rda minJha Crac,a activida·de, da minha pallid :o 

tnlt"lli.gcnc i,a . (1-.Tão opoicalo,-; fjCnH,s.) 

Con1 o final. Sr. Prer·:iclcnl t> , jt:nto ú~ dem a.is cnH.•nüns un1:1 t.llltra. CJll t' ::<e rcfet-r 
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!lO pessoal .da ~ecretaria do Con·Jel ho . upeJ· i o1·. Já ti,-e occa;;ião dq m e ref~rlr 

a esse assumpto, qua ndo comn1entci a cn1 onda :::obre ve.ncimo:Ttos ·d oS fiscaes. As 

m.e&mas consideraGões S{) app1!cam a essa em enda. E ' multo justo Que r.;e c oncçd<J, 
' . . 

uma J'emun eração m elhor ao .p e;;soal da .<ccrctaria do Conscll1o !?uperinr . . af im ilc 

que ellc se .possa esmerar rnai no seu &Czi'Viç o e pos. an1 Rt::is inl o .... mcm.bro& do 

m esmo Conselho exLg-lr dcllc maior somma de trabalho . 

'Uma vez f eita, Sr. P-residente, esta Slêrl c clP con.,ideraçõcs ' ;;ob re a qu estão 

<le eTh>iJ:liO. scja...me p crmittido dizer al.nda que mi•nha preoccupação cem o prP

paro da nov a .geração não ~ um facto que se venha r evel ar, que ,·en.ha oblN 

um attestado n es tas em endas que o1·a tJ'ago lá. conslde1·ação da Camua elos DPJ)U

tados. :Minha preoccu.pação cem o p rc.pa ro. intellectual e moral. d a nova geração, 

vem el e l ong a data. Ao a;; um ir a a dmilnistração do m eu Estado, levava um pro

p;ramma farti.sE•imo, abu.nda,n-te em m e'Ji<'las el e alto alcance economico e fina•nceit·o, 

medidas que demandavam de.<pezas ex traordinarias . .-\ llt chegando, Yeri[iquei, l ngo 

rlepol~ ela ' min'ha in.stallação no Govcnno, o ooba<lo d atrazo da instrucção 

publica prima·ria. 2'\fão vacil ei em sacrificar todo o progMJmma <'lo Governo, em 

relegar pa.ra tempo maL opportuno todas as icllêas a execu tar, todo o plano que 

hal' i a. traçado an t es, pall'a ele prefer enc ia m e nccupar el a instrucçã>O pulblica pri

nla ria. 

Ess~ d .w io da orientação que cu levava para o Governo elo Espírito San to. 

trouxe para a admini<Stração de 1908 a 19112, uma profu•ncla alt()racão. 

IDesl'i~do de sua r o ta, o goi'Pt'110 de ~·~tão teve qtUe deixar problema.~ ele ot·

dem eco.nom ica que lllUito i•n ter~s"al'aro á \'ida do Esba<'lo, para ser em liquhladu!'.' 

ou rc.,olvidos no ultimo anno da admini·stração. 

Tr-;,:;;,o a,.carrC'tou .para mim -o grªn<le d esgoRto de sah ir do .gOvC'rno em lHl ~. sen1 

ter r~s oh·ido a que·j tão que nva.i.s me l>rco coupava f'lntão : a questão agTicola e 

econonlica. lsso foi dev ido ao intuito .q ue EtCnlpre tive <•m tnira 1 ... 1e prover por 

todos cs modos a nova ge raçã o de homens capazes da luta p~la xlcla, e, sobre

tudo. de •"iu•bst il ui r os actuae~ .,!:{o ,·ernantes com. felicidatdc .pa.ra o . ...: A"n,· rt,nad Orí . 

Cer tam e.ntc, nessa •>ubsti t uição nós irelll OS <;Pntir os c[feito• da boa ou m á 

ed•ucação que essa nova geração tenha reccl~ido na actualida dc. (il!>Oia.do8.) 

~a nu-•sa vel h i ce deveremos verificar os effeitos cl'o nos<o t·ral alho actual · 

ü SR. DUNSHEE fJE A BIL~NCH "S - V. Ex . pla•ntou hoa sem •tltc, por•que a 

questão do ensit1 0 'é uma quC~.'tão principaltnente econ nt11ica. 

o SR. JJ>noNYMO ){ONT;l!RO E' verdade, é uma questão tYl S<' llCil'll m cntc 

econCt111 Cn. 

:\J a is d izi ::t cu. :S1·. Pre:-;iclcntt, rJuc en1 nos • ..;.a vellli ce iren1o: n~ rifica r os cf.

reitos th'."'Se lrnbalho qu P agora 110S conl.pf'tt•, porque a geração actual. nos fu 

turo.-; ten1po:"i, -. ha i:l(• no:-:. protpger con1 u !:.•eu caract e r be111 (OHllado ou ha de nOs 

aviltar, dt• nos cnvergonitar perante o n1 Ut1do ch· ilizado com utn ccu·~c ter rn a l 

Connaclo, c heio d paixões e el e odi0<3. 

::-<o E stado do Espir i t n Santo 'UI)J)Ortei rnuitPR sac rifi cins. ma s ainda h oj e 

bcm<li ·::-o :t hora que deixei de lado. nos lJI'hnciros mom ento~ to'cl a a preoccupaçãu 
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dv out1·a. q~;lquc1· natur<.'zn. para entregal'_mc á I'Porgnn izaçãn cln (ll.l.~ino p l· inu.trln 

lln Estado . 

Ti\'C a sat i E~ração d..:! ver ~1 ue1 den tl'o de dou~ anno . ..:, .cc~11 drspezaf.· ·'1 UJ)el·ioreH 

(Ls forças economi cas do ~atfu ... ln, é verda<.l ~. n1ns U spezas b<'l11 . ap,plicadas, eu 

rPgistr:l.\'a. n augmcnto de n1ai:; de 50 . c;n nHt f'requencia do . ..; alcrnno :-: á~ v ;co las 

Jll ·i t'li a r iits do 1;:.-:taclo. ~ão m.e l'efiro ao augn1ento clP 50 (lc a na nlatl'icu ln . . pol~
C(IiP ... ~e~ ra pouco in1pÔJ·ta, mnh1 s in1 ay a cc1 E'Scimo. t·ff;ect i\·n ela rrequrn cia. 

~ \_ilfl 1cla P?~~o r e:..?, i s tJ·ar o tieguintC' facto! é que a inste.q{:çào naquelJe l~staclo. 

l:'i lo é, a. in !"'trucção prirnaria. n1:..nlen1 a C'llL~ ;ma orguniza~~lO vac pro.Uu.z in .. l o oi'

Ceitos tão b en l? l'i co:-; q1:1' o nna.Jpllabetismo 1Pm <linl ÍI!lu ido ·JP n1oclo t•xlr :=t tll'1ina ria_ 

nh·n t C se tv;; i\·eJ . 

1\ nnss:1 on~:tnizaÇ:ão não diffet·e m.uitCJ da organiza(!rLo J)3.ulista. e en1 a l gur.í:? 

-pÓnto:-. c;~sa nr;;.an iza.(!ão ·é n1a1d capr ichosa do que a 01 gan iza(!ào de S. Pau lo . 

. \::s lgnalando e.:o e facto, .nada. n1ais faço do que trazet· l! tna prova de que .a 

ntinhn pJ·eoC"cupat;ão pela in~tntcçào t~ n mocidade não n1.e don1inn nguJ'ft pe la 

primPira \'CZ o e::.pí~·ito . 

J!}~ ... ..:n. Jl!'Coccupaçàn n1e aC()(11pa.:l'll a ·~lP. long·o n.nnnE•, <:onform(' os pt·oprios fa

c t os d enH n st !'nn1. ,..rrot·m ino ~..;atisfl'ito. por ter t· um.pt·ido o rneu cl t·\·cr e g.rato ao~ 

h0n1·adn~ coliegaS que me hnnraran1 com a sua bnn d ol_:o att~nç:~o. ( lJilttilo bem.; 

in~" /lu /J e'."; O o,·r•rl.,,,. r' C"!Lll l jJ?~iiiL en / (1(1o.) 

O Sr. José Bonifacio (•) f>,· f'.rp" icl <":J tf', nào .111•' st'ria poss i l' ~ l 
conconln r· en1 I(( li C a pr:.!sen te d~..iClhiSão Jo se encerrada ;-)('Iom tp~e nutt·o~...; ur:l

dores ~ manifP. tassem a rP>:•p~ito 1.:~ste imPn•·tantissimo a.ssumpto. Xào tõra 

esta ·II'Cllln><tancia ; o r eecio de que V. mx . ia. dar por , en~era·allo , es,tp. debate, 

e PU não sollcita:· i a ~a~go.ra a pala\-ra. '1.\~n.lo - o fe ito, l•imitar-me-ei a ju~tific.ar 

a,; (•nl ffHl rLi que eu já ha\'la envia.Uo á \)tfe:sa em-endas que prneuram cprrigi•· 

al.g-~' " " dCI'l'itos do a.cto lle 18 ,,le março. promu!g·ado pelo actual { ·:ov?rno. 

I O t~vn cl·\ ··,, jâ. decl a r a t· a ' ' ' · Ex . , ~ 1'. Presi:clen't<', q ue e?•tou el e pel'!"c ito. 

accõrdo com as a ltl'•·ações ,propo&tas pelo d igno •rPiator 1Ja Commi ~'\Sào de .r n~t•;cJ-

cçàu l f'ubli ca a ('."t!l. rerorma <le 18 de ma.•·ço, 

O projectn subn1rttido an nos~o cxatnc e fL a lta ap.reciação •Jn. ('amara nlc

l'C'C't!. na. :'OU:\ rr;t ructut·a gera l {.) .n1ou s in ce r o appl<a.usn, ponqu e c11a eni'Plxn. a;;; 

gt·a·ndr!1 ltnhas, as linha,..; fundam rntaes da t·efo~rm.a de 18 dr março. o eSHl 

rcfon:na pron1u1-g·a d a pe lo 1Po!'er ~xf\c uth·o. en1 v ir tude de rauto riza~ão _1Jo ICCl1-

>;:res!>Q, pócle nã.o ter "ido ·in t~ nc i onalment~ ca lcada, P ce r to nã.o o foi. em !·déas 

DOI' mim .defendl'da.s <' pleit!'aclaR perante esta Casa. mas consu,b<<tanc ial mDita.3 

d,essas .minh-a~ ldfoas, uJer[ihhll.-!ts. em smmma . dá.-lhes o, Pl'<'stiglo •que resmlt~ ,Ide 

actos 1eglfl.eJ do Govrrno. 

EsSa .~t ·e(o rma s~: im.poz de 7
( 1 l o-go á Jllti1nha S,\'111path.ia C' ao- ane.u appl::t.usn. 

POI'QLIP .<'lia. r'!'pu cl i<\ intPira e comp iptam ente a famosa L<'i Org>an i;ea. -tle J9'1! · 
contl'tzt a qual V. Ex. e ~ n1 eus co1I etg·as sa,.,ben1 me i m~m ngir tenax e- esfo1'cad l3;-

~-.--- .. · 
( *). . E~te dis.cu r:so cão f o! r~v ls~a. pelo orad o~·. 



m.enle, apontando-a como uma fonte .copiosa e inexgotavcl de males, doe ctwos: 

·de desg·raças para u enii.ino publico 1Lle nosso d)a·iz. 'Eu assegurara, -então, qua•ntclo 

con1bati cl eno d·adJa mente essa L ei Organica, !qtte eGSC acto de 1·911, que cotnttra

I'ia\·a u prnsame.nto. o 5.•e ntin1 ento e as aspi-t·ações nacionaes e que hftv ia s.t•: o 

impootu á gTa•nde tn a,ioria, â. quasi u.nanin1ida de do l)OVO lbraziletro, eu asse

gu l'a l'R. então que e&~e acto havia de cail', tinha de sosso.bJ'rur, e re.sistl t·ia, (J'Ua•n

do n1uito, o per io,.:lo presjJdtencial do Governo que o praticara. c qu e se conser

\'8\':1. S'Ut'do e <loenbi•amente inclif fcrente aos c latnores, a<l 9 protest.Qs, aos bJ·ados, 

á::i reclan1ações co ntra d e~-;ca l abro ··: a instrucç:ão secunclat·ia. ·c s uperi·O I'. 

Eu ·acce,ntuei tudo i . ~ to .. 1 'r . 'PrcsiJe·nte. e o q.ue 1pt·e\· ira teve a sua con

fi l'mação •>Oiemne e eloquente na autol'ização dada }Jelo Ccn gr esso ao Pod·H 

Bxecut ivo pa1·a co rl' i~·i l' os senões e a.s ra l has <la Le·i Organica, pood~n(]o, diz 

a autoriza~ão, podendo o rGovc mo esta belecer a"' JJOt'mas que Jrhe r>a t·eçam con

vente·n .te~l em. ben1 do .intere~l3e 'do r•,ns:no em toda a ~n.epu,Olica . 

E C'Ol110 1Y. Ex. vê. como vê a Camara, · un1a autorização atnp1tssima. ~ : e

notando onfiança no IGov e.mo 1~ u e se Jnaugura v a, denotando conl' ial1ça no seu 

criLer io e ·no seu patriot i smo pal'a enJI'enta l' os ma is ~.éJ·Jos , palplta.ntes e dell

ca.clos probl~mas. Essa autor ização, Sr. !P;res·idente eq ui va lria. ainda e tatn

benl a um a conJe1nnação ·founal á fa m.ig·erada Lc.i. Ol·.ga nica d e '1911, que ne.sse 

momento já nlng uem defendia, nem mesrn.o aq uel les que se diziam seus apolo

t;;isLas, taeE> e tão profundos rora os males que ella causou (wpo·ia'd!os) tão 

vasta e lão completa foi a sua •d-esmoralização, péla venda ,los d iplomas. pe la 

eGca•ndai·osL:<:•lma. pl'ollferação elos cut·sos de a d.mi s,ão pe lo ridlculo a <JUe 

el l a .-;c prestava. (A'Inito bem.) 

il-Iomen" K1e respon a.bili1dade qu·e a dd-endet,a rrf, ti veram ele ceder el e sua 

opln.ião, tiveram .cJe transigir e, nobrem ente, dignam ente. patr.l.oticam.ente, to

maram a Inic iativa •coe sua r ev isão, ou a.ntes. d~ sua revogação completa. 

~~esse 1nom.ento senti mos um gl'a•ndC .pr·azer com o hon,roso apolo q.ue e3SP6 

cldaclào~, pal'lam entares pro vectos, davam á nossa attltude que no seu modo 

d~ a.g:Lr ·e de ·v-er r>l ena•n1 ente cor.r·11boratvan1 os conce ito ~ com que varias v ezes 

desta tribuno pt·ocut·ám.o;; f.ulminar a famos•a J'Cfül~lla dt• ·1911. 

Aqul n rota 'Ca.ma ra e no Senat:lo a flutol'ização foi votruda se.m que a 

combatessem os denodados 'OoCfenS"or!'ll elas doutri•nra.s anat·ch.lca,, que o neto de 

1911 procunava impôr á C()nsc iencia do B .t·azH. 

A reacção surgiu vigorooa e an1pla, an~panula pr·l:L dedicação de ·bon s e3-

piritoo, .pelo pt-esU,g.io rdos co,rpo s rclocontes. 

o SR. JERONYMO MoNTEJRO - E"'sa anarch ia, que Ye iu d!l or·g-an l zoação ele 

19111, .foi provenie11te exclu s~vamcllltc d•a aQÇ,Ião do Con'S'''esso, d el~anol o ao 

l"oder 1Ex ec.utivo at t r i·buição que em sua. 

o SR. J osÉ BONlFA,ClO - Vejo pelo apa.rte do nrob.t·c Deputado que ha pouco 

se fez ouv•Í1 ' que S. Ex. d·esco·nht'Ce. por nsSilm dizer, uma pat·te do que se rl eu 

en1 re laç.ão a es~Sa cl1amada L ei Ong•a ni-ca. 

iCe.rto que o Con•gJ·esso Nacional autorlzánL ao Sr. P•·es~.Jcnte . da Re'publlca 

<lo IQUatrlennio pas.>a1lo a r e.formar o eMlno secuntlariQ e E>UJ)erlor dentro de 
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C<'rlas ba.se~. E~a auto1 izaçào, jâ unut \'C7. o dis.se, e th·e occ·asião <l e pJ·ovar 

a. Gan1 a ra , foi dada em mon1ento gravir.::~ im o. excepc iona l. ~ó~.:; ,.otan1 os r:l•ssa 

nucasião os orçamPn tos d a \Republica e h a via en1 (1'('11 l C' ao IPa.rlan11 n to a es

(',u:\.d•ra em ,~evolta. O dever IJe ca , a 4111 dr nós. J'PJll'esen tant(\ :-• 1a Xrrç;ã.o. n(•S.:::-:.1 

qun.d ra affMct·i va e ang·ustio:;:-a, t"ra tPrmin-a.r Ot...; tra.baH10s parlamcntare . ., lll'l 3 

\'O lac;!ào das l(lis a•nn.ua~~. d e n1ocl o que toda::; n,:; En1 endas de a utori ooção ao <:n

vt"t no. cotno essa relativa ao en s ino e a relath·a ã. refoJ·mA. judtciaria, f o1·am 

\'otadae àp p.rom,pto. rnpidamente, u rocntcmPn te. sEtn que o Cong1·c~so pu 'P.sse 

<le liilerar cem inteira amplitu·je cal m a, em t'<' l ação :1 ca d a c:mct deiias. !':i•< 

r>O IIJO esf'n nuto1·iz.ação foi votada e lsw .mt"Sm.n pnra o J-=>udC"J" r~xecu tl\·o . fazel' 

a l' for·m~t cl ~n t ro d e cc r·t a.s .bases, de certo." limi t-•s. q ue o Go,·erno x ce deu. 

O ·S R. JliJRON Y ~I O :.VfoN1'F.JRO - Esca autor ização, apezar da premel1 cia tio 

tcrnpo, a que V. Ex. fez n1'ffi1ção. po ' ia ser da{ln, cul 'l"eife1·en.d11m do n .. 1,'5 l' t"9S.10. 

J â e ra utn cotTPctivn. poJ·que f• CQI~1g resso pcderia c n1e·n~:lar c.; e JTO. 

O ·Rn . • T OS(~! BONTPACIO - SI fo.'· :e ooFrsiYe l. :-;i (~n, :1n cliscus . .;ão, crn de n ó~ 

pude~:se a.p re~·enta 1· su~b -PJn enda cxig:ind(, oue a essa l\m.enda. qut· velu da baJJ

cada t·Io-gr a llden • .;r, se addltas~..,.c o acl re!'ITenllnm 'o {'ongre~sn. re.dam e 1le ou 

iSSO :;.e r,lar i a OU tto-J'-S{1 -hia •,}adn tah· ez H rejeição el e 'ci!'l e nt("!Hla. 

o tS.n. JERONYM O YI ON1'1!:'1RO - Sr ria •• mais aN1 1' [ ~ do. 

o SH. J OSÉ BONTFAClO - M as, nada se pou'Cle faze r ; a autoriz-ação entt'OU 

Jl :J. au da. d'() orçatn ·f'l1 tEr e o Gnvc l·no .!'oi a lém, IPgiE'lando SOhi'P taxas ~olil re 

ernpt·ezas a ("J UP não ~tn,·a :1utorizado, c praticando outras e out i'HB tn edidas., 

exced en d o fl'a'n ca tn ente o . ..; limite-:; d a au torização. 

O Sn . .JoRoNYMO ·MONTF.TRO - .~optando uma orien tação que no n10n1ento 

não .pocll~t ser a<loptada. 

O .SP. . .Tos~ BoNIFAClO - IR. r11z&ndo oue a r eacção hada fe!,i Zlll <'nte ~I U'

g icl o; c todos p edia m a seriedaKle e a mor-aiidacle do cnsit1o publico . 

',\ccr.ntu ~ l qu,, todos esses h om ·ens dé t'cspnn;aillli>da<le, muito.;; d <> lles que 

haviam feitn a apolof,'i a da refürma d e 1911, qu e havia.m tl~ferHlido es.qa l'l'fnrma 

con1 u1n gJ·n.nlde ~ caloroso e n thu~~ i asmo. todos ell t!s. con1.p r €>hen lendo a gTa 

vicla dc <]a s i tua~ão do ens in o, ce':lc r nm d•as su a,, doutrin a!", e devo decla.rar A 

V. Ex. f' â Canut.ra. r eaf',f irman•"o opiniões. que. en1 111•atct·la el e et1. lno. cos

tumo fn zPr as asseverações em meu nome indiv.i dual t ct111ho opin ião e defendo 

pl'inclp ins c n esse te l'l'e'C<l não t-ransi j o e."aueço qualquer sPn tim ento ou Qual 

quer obl'lg<'l.Ção politica par-a tÚio cf"de i' dentl'Q do terreno pedagog:!co. 

o <SH . J ERONYMO :.vfoN1'E tRO - E,_;a devia ser a a ttoltuide de todo" os re

Pt'esen tan te~. 

o ·sn. Josf: BoN tFACIQ - ,Fico ft'eq.uc.ntemcnte só; tem acon tecido ma!~• 

de um a vez, ma' conser vo- m e d~Iltro ·' as tloutr inas l:wc aqui ten h o defend ido. 

Lembr o-me, a ·p r opo&ito , ·d~ uma em e.nda ap r eeenta da ao orçamento do In
tHior, não sei st n<l f im do anno d e 1911 ou •Je '1911~. >l)ati'a cuja rej eição foi 

n~cess~trlo que o lrade·r d<t Cam a ra se l eva.ntassc e ~tppell ao;J;>e par'a os sen•tl

mentos d~ solldarieda<de polltica. colloc an co a questão no terreno da conr!ança 

pat·tlda.l'la. 
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n -~H. • P.;ss~~ uE :.VI '\-ANOA - 11:nt e n-cl ~a. assy~nacl:L pnr n1n.i~ cl"e 90 -1 >eput-a\.lf\1. 

U ' ~1~. 0osf.: BONJF'AClO - .Só a~l:;!im foi evita1Jo o gol!~ ;que daqu ella Yez 

ia . ...:er d esferido na Lei Org·anica du Ensino. ~ll J;ãn a!:l:iigm L··i essa ernend:1. 

'!·:lia <'St<;, .. a' su,bsc ripln. po.r mais i e so l)eiJurrudoSI; e ll a r epro iuzha um · pro-

j r C'!o ela Con1111 is..:;ão ele ~Instrucç;ãu Publlca ao qua l eu tinha d~\llo par·ec-er 

fav ora,·eJ. ~las eu n[Lo Quiz ,
1
ass!gmtl-n. 'J."'iYe opportunidade I(}(' requerer a vu

t:t~üt_) nori1in·nl para ps::-a en1enda, finna1Ja poJ; n1ais de 80 repJ·e~.-:.;·P r\ta~nt~s· da 

~ação. o r equ e ri a votação nOJnil11al depois da~ palavras -do lf•actcr ·ollocail ~ o :1 

:-~1u cstã~ n~ . tet:Je no . ela con~.iança p o liliCf\ .. l!:ssa emenda. con1o ~1'3 d ~ pre\'êr·. 

~mJ~ura voen ns a si~tut t ur~d ele tão av.u1tado nu•mero de J leputados# foi l'ejei

tada e t e\·e a sPu r a vo1·, si n1c ·não eng:ano, ::tPHlas :? :; Yotu~11 denl l'e ell e..; o 

m eu, 1que não I in h a shlo de lia shmatario . 

. Rccuar:un os outro.s.- .. 

l'Ttn:.t r forma c:omo C'=-'~a. .. \~ _1911; ~r. Pre-sWente~ qur para. f'Vit::tr cahls-

sctn .snlJre ~lla ~ .ot: golpP$ que lhe qnrn. desferido..; preci~•ava defenlll'r-se com 
,a ' n1u1·nlba ela. confian c:n politi_C':l

1 
P.J"U un1a t'PI'OJ•ma <·ondcnlnacln: a dL\sappàre

cer l' fo.i o qur s_e <.leu . 

~enhun1, pm~én\ elos hom.e-1:'> publi<:os que cl e fendPJ'anl -n. LPi Or_g-ani ca Ueu 

uma •acuwnstra.ção n1ais contpletn. ,do nohr-r• r..:,pu "ia da~ r-:uas ldéas C' c·on

\"icçÇI::-.', CUI'van{lo-ee á YCnladc das doutrinas qup nó.s r);-.; .itnpugnaclorcis da 

r erorml!l. de 191·1 susl·entavamos_ do que o i Ilustre "Minist:rn. da Justl~a na ex. 

posi~ão de motivos CO!J1 que j .USIIificou esse ac to d·e 18 ele ma r ço u i Um cl ·e· on c~ 

rica 1·an1 bf't11 acccnturudo~ os g-ra,·C'i; li.lefeitos da .LPi .Org·a-nica, e a u1·gente nc-ces'

s.ld~dc de no\·o..;; moldeE' para a S'(lri.. .. •aade e dil'e~~ão n1.ora.llzadot·a do nsino 

publ ko . 

:.Jão censuro, longe ·2e min1 tal v ensamPnto, o S1·.· :Vfinistrn da Justiça . 

_\ o cont1·ario dou-Ih~ os n1e.u~ pat·albcns rnais sinCf'J"O · e e(fusivoi:. congra

~u lo-nle <!on1 todos o:-; meus . . con1pam•heiros da c1·uza~tlt~ ccotra a 1-C~i tde cn&tno. 

CO!lgt·atulo-me , com o paiz por poclrt·mo.-; contai' hoj e ao nOS"'' lado com o li

lustre :vlinistro do Interior. 

De .uma {C'lta S. Ex. HC ~;-:primiu, çc~1111 IHtr lnnlPnta.J·; lTif"tt; com.o tninLstro. 

cnm as respon:-:;abil1<la.-.. 1P..s do govc'l·no, pc~andn b <" nl o ·m.ais Pl'O(unclanH:nte a .g-ra

vi•.1 ade td.a situação p01:1a,g·ogh··a do pai.z. S. Ex. cn~tcndeu CILft1 devia t J•an.-i-~1 1\ 

qu e clevia dar ,remeclins promptos c ut:gPntes aos mal es que estavam. sacr i fiCando, 

que estavam ccmJJJ"onJPttendo, que já tinham Inutilizado o o!lga.nismo escolat· do 

Brazil. E S. Ex-. J'Pn gou idéas c convicções, ·acceitando. as idéas d•e seuB 

a 1 vel'~arius . 

. Appla.usos ,lhe •<Cjam dN.lo,, por isso! 

o ,noll1;e ,;Vlinlstro d o .Tnte1·ioJ', Sr . Prcsid~nl"r. ,P<'.t'lenc.·n ~{) a um partido em 

cpja b."lmdeirq. está inscriptn o .lef11ma da cotnpleta e ab. oluta <lrsoffl éialização 

elo en,.lno. justifica na sua l' f' forma Jlrom.ulgada a 1 dr março u l timo a acção 

do estado Q\l<' o pa,iz c·<·mpt;e cle.s<'jou e ou.c <é ;;a J·al mPnte acceita. 

O 'SR. buNSJIIDE DE .ABRANCHES, --,- .Tá foi um sa l utar recuo,. •mas f!ão , •basta. 

0 !SR. JERONYlúO •:vfONTmRO - )lão é suffi ciente. 
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O SR. Josl!l BoNIFACJO - S. Ex. o nobre Ministro do Interior, combatente 

vigoroso e enet,gico do c<Jncurso. e que apresentou em resposta a um discur. 

so do nobre Deputfl!Co po.r LS. Pau lo Sr. Ferreira Braga, uma séuie de moti. 

vos canrd-emnato,rios d-esse sy-tema de provêr os cat,gos d<>centes, S.· Ex., na 

reforma de m arço ultimo, incluiu o CCllCUrro dlando, por conseguinte. 1·azão a 

todo!'! aquclles que consideravam esse meio como o menos imperfeito para apu

rar a competencla dos que pretendem os cargos do magistenio. 

ú nobl'e Ministro do Interior, g·rande e fervoroso apostolo 1lessa famosa e 

desmoi·aJizoa.da liberdad e profismonal .. . 

O SR. BARBOSA !RODRIGUES - Pa.·ce sepultis ... 

O SR. Josl!l iBONIFACIO - . . . com o cortejo o mais extravag,a•nte d-e todos 

os males, de tódas as desordens, de todas as con cquencias ft:nesta.;. s. Ex. teve 

de, cecer tambem n e,.se terreno. IncluJu na su,a reforma os grãos aFademico:! 

até os d iplomas actua€6 doo cu rsos secundarias e exigiu ainda a prova de ha. 

bilitação profissional. Vê V. Ex., portanto, e vêm os meus nObres collegas 

que não tenbo senão que me regosijar muito cordial e sinceramente, por e&;a 

attitLHd•e. d irão .uns, de rec:úo; outros dirão. ele -evolução; e quem sabe? Até 

dirão outros, de <involução ou evolução para traz. Recor-do.me ainda d~ 

uma J)arte cxprooslva do m eu discu.rso. Lembro este facto porque me na sua 

lembrança ,uma homenrugem ao nobre Ministro, uma homena·gem á sua com

petencia, á sua capacidade e á sua brilhante passagem por estta. Casa. 

NessP. discu rso, em rooposta ao nooso distincto oollega o Sr. Ferre1ra B.raga, e 

defendendo a Lei Organica, o hoorado Ministro classificava os criticos dessa lei 

em tres ,g t•upos ou categorias: 1•, o dos desavisados, dos que faziam a critica 

da reforma sem sympathia, que não mereciam até attenção alguma. Deslês 

S. Ex. não se preoccupava. 

O SR. JERONYMO 'MoNTEIRo - Dos i.gnoJ·antes ... 

O SR. Josl!l BoNIFAlC'IO - Hav.ia os outroo que soffdam <dessa molestia ori. 

ginal que Faguet chama archicm•ania. Eram C<S que tin.hrum saudádes do pas

Sa/do; eram os .! piritas r etrogrados; não queriam novidade; qu-eriam o que tL 

nha C.esapparecido. soff.rJam a nostalg-ia elas cousas que estavam recuadas p:~.~a 

o pa.Bsado. 

Esses eram criticas respeitaveis; a esses S. Ex. dava apreço. 

Havia outro g.rupo, e neste estav,a provav~lmente o Sr. M.inistt·o da JuS'

tiça, dos que estudavam a Obra do reformador, collooo.ndo-se no m&io em que 

esse reformado•· estava agindo, ,jnte.rpretan•do os el~mentos e circumstancias de 

que estava cercado no momento em que ex~cutou a sua reforma. 

IProv.avelment~ no gDupo anterior dos que soffriam •d.a archiomania estaYa 

o nobre Deputado por S . 'Paulo, como estavam todos os impu.gnadores da re

forma de 1911. aquell~s q,ue não que.riam essa anarchia, casa desordem, que es. 

tavam taJ\·~z nootalgicos <do pasoo.do. Que si nã•o era bom, tambem não era 

tão desmoralisado, tão desa-creditado, tão funesto, tão nefasto. 

Passam.se QS tempos. o· no()sso collega vae para o Governo e vem prompta

mente preGsurosamente alistar.se no grupo dos que soffrem da molestla de que 
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:Faguet denominára archeoma?~ia. S. Ex. vem soffrer, como os impugnadoJ·es 

.d!a !~i de 1·911, dessa agradavel e bclliss:ima doença ... Com a honrosa compa

nhia <lo :d·i•gno Ministro, fod pc.;;sivel derrocar... inteira e c0mpletame.nte a Lei 

O.rganica, a lei Rivrud·avia, de 19111_ para se esta.l:>elecer um regimen que, leal, sin

cera e hon·e.starnent:e, cxeoutrudo, ·ha de imprimi•r um cunho de moraliela.de aos 

enlõ'io.1o s uperior c sectLndario da Republica. 

0 •SR. DUNSHEIE DE ABRANCHES - Não SOU tão optimil:lta como V. Ex. 

O •SR. J·os~ [BoNJFACIO - Eu ~ss~ - leal e honestamente executado. 

O SR. DuNSHEE DE ABRANCHES - Eu considero apenas - um recúo salutar. 

IQ SR. JOSÉ BONIFAICio - lDitrus esta::~ paloav.ras, Sr. Pres;d.ente. que eram 

in<lispensavei~ para tornar mais c l•aras as pooições elos q.ue cornlbatem nessa 

questão pedrugogica., passarei ao ~studo de aJ.gumas emendao ·que tive occasião 

de apresentar ao projecto, des~joso · de prestar uma coUaboração ao digno Re

lator e á honrada Commis.3ão de Instrucção Pub1i<:a, e an•imado '<los :mesmos 

intuitos que a ins.pirareni. 

1Será menos um discurso do que uma colloboração li·geira, com a justifi

cação des.sas varias emendas q.ue su'bmetto ao estudo attento e consciencioso 

sobretudo do '<l·igno lR.e!Jator elo projecto. o Sr . D~putado Augusto de Freitas, 

que - seocn favor algum. o dig-o - é uma das grandes compctencia.s nesse 

assumpto. (Mu>to bem! Apo·i.<ulos.). .S. Ex. tem sido neS~>e paiz um devotado 

pala.d.ino da causa da instrucção. A S. Ex. já o Hr•azil deve um grande ser

viço neste asumpto: ruquelle que S. Ex. pr~tou, :Dazen•ào com que, inicia.do, 

fosse votado ~. afinal, transformado em lei o p.rojecto relativo á freoquencia abri

gatoria nas facul•dades de direito. Estavam os to:dos ainda sob a incovenienda 

da ft·equencia livre. que redundou no relaxamento m.ais completo das faculda 

des de •d·ireito; esta vamos ainda á sombra da lei que favorecia a u-ansformação 

da libe~dade em completa e aoooluta licença . Pws .bem, o Sr . Deputado Au

gusto de Freitas conseg.uiu á votação 1doa lei de 1895, 1que restabeleceu paTa os 

cursoa juridicos a frequencia olbri·gatoria. 

Allém desse serviço que ~he devemos. doa lei votada, eu tenho Emcontrado 

sempre o lillustre Deputrud.o bah.iano pugnando pelas verdadeiras doutrinas, em 

m'ateria 1d•e instrucção publica. 

S. Ex. teve uma grande parte na defe.;;a 'Cio CodLgo de Ensino de 1901. 

que oO'lllp.rehendia, .Sr. <Presidente, medidas de gTande momli<iade e <J:Ue fiel

mente executadas, t~riam evitoad·o que o ensino chegasse á situaçãc dolorosa e 

d eSIPresi V €oi a que cl1egou. 

M!lis, esse codigo de 1901 não foi, inCelizmente bem executado pelos governos. 

0 SR. IPASflO>l DE MIRANDA - Neste DOnto, muito bem. 

O SR. [BARBOSA RoDRIGUES - Por culpa do ·proprio Parlamento . .. 

O SR. Jos~ BoNIFA.CIO - Era do don1inio des.se c~digo o malfadoado r~
gdmen da equip·aração do.s coJ.legios particulares, contra o que eu procurei, no 

inicio de minha carTeira parlamentar, dar um decisivo golpe, sem o ter con 

seguido, porque cost~1mavam elles se abroquela:r nessa moção e;:ronea e falsa 

de tdi.reitos adquirddos. 
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O 1SR. DuxsHEE DE ABRANCHES - A acção de V. Ex. abriu o caminho. 

O .SR. JosÉ BoNIFAClo - O illustre Deputado ba.hiano tem sid·). dedicado 

<lrn relação ás que,;1õcs pedagog·icas da. nossa. Pa.tria, um ca.m.peão u-ed•icado e 

cujo" es(orço,s são semp,re tidro no mais carinhoso apreço. 

Eu acom1}anharei S. Ex. nas alterações apresentwda.s a. e.ssa reforma. (!e 
H ele março .. . 

O SR. DUNSHEE DE ABRANCHES - Sem inten:omper a. V. Ex., eu dir<!>i 

que a. <Lcção do illustre Deputado Sr. Augueto de Freitas tam.bem foi multo 
imp.,rtante em 1907. 

0 1SR. JOSÉ BONTFACIO como solicitarei a. attenção de S. Ex. para. 
a~ enl(:lldas que, êm n1cu conceito, trazem ~no·d,ificações vantajosas para esta 

refoana. Na. justlficação li·geira. c ra.pi .: a. de minhas emendas, Sr. President.,. 

eu acom.pa.nira.rei o.;; at·tigos ela .reforma. que procuro corri-g;i r, ou, em ~e l a.ç3.o 

a alguns, que procuxo L:;upprimir. 

·Chamou logo a. minha a.ttenção o artigo Go da. refor.ma. 

O artigo 6° diz que o Governo FCideral, quando achar opport.uno reunirá em 

un iversidade as eE>cola.s Polrtechnica e de ~Iediclna. do Rio, il1corporando a 

ellas uma. das Faculdades de !Direito. 

Ür3 i]ous Q·ue se seg-uem tambern finnam a creação fututl'a (la Universidade. 

O SR. PAssos DE l:yfJRANDA - E' a. pyra.m.ilcle invertida. entre nós como rd i.sse 

muito bem o Sr. Arbhur Orlwndo. 

O SR. Jcs~ BoNrFAcro - Vdgora.va, Sr. Presidente, o Codigo de En.s!no 

de 1 no1. 
'A instr·•cção estava. completamente desmo.raliza.d,a., os collegios equipara

dos particulares conta.mil1anclo os collegios offic!Ja.eO> dos Estados e até o Col

legio Pecl.ro I! contribu·iam todo-:; para. a mercantilização, a mais completa., d<J 

en. in o sccundat·io . .. 

Elle.s rda.vam, como si o ensino fo&se uma. mercadoria. . .. 

O SR. RonRrGUES \BARBOSA - E ordiruaria. ... 

0 '·SR. JOSÉ BONIFACTO - . , . O diploma. do CUI'SQ 5CCUndario a. quantos nelles 

se apresentas.3cm para obtel-os, afim de se matricula.r~m nos cursos superiores, 

A degradação foi a. mais completa e a. mais abjecta.. 

Pois bem, nesse momento, em que não ex.istia o énsrnQ secunda.rio, em que o 

en,yino superior es~ava. ceror·ganlza:do por éa.usa. da procedenc!a. dos alumnos 

do13 cursos ecum:la.ri os e em que o ensino primaria, como ainda. hoje. não e.·i tia. 

de modo profic.uo e completo para a. :\'ação Brazileira., foi neS<>e momento que 

su rgiu a icléa. da CJ·ea.ção da. universidade que é, Sr. PiresLdente, uma. especie de 

cupula. pana o edificiQ pedagogico elo paiz. 

Como, porém., colloca.r em um e:lificio qualquer a cupula si 9.inda. não exis

tem as ·bases ou <>i e lias são frage.is? 
O SR. [RoDRIGU'ElS BARBOSA Nós só aueremos a. fachada, nã•) a. e>up.ula.. 

o SR. JosÉ BoNIFAcro - Si o e:ltado do ensino primaria, secund·ario e su

perior dQ Brazil era. esse a que me referi, como acceita.r em t~.l momento um 

projecto craando a uniYers.iclade? 
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Ainda assim, o governo de então, sendo .)finistro da Justiça e do;; Nego
dos Interiores o m~u premdo amigo e emioentte braz.ileiro, Sr. Seabra, por 

intermedio oàoa palavra eloqu<:!nte e fascinant~ do então Deputado por :l.Iina , Sr. 

Gastão da Cunha, offereceu á deliberação do Congre so um projecto de ct·eaçã~ 

~ cl•n<:o univers1dade.> no Brasil. 
O SR. DnNSHEE l'll!l .ABR.A.NCHES Is;;o logo depois dos meus reiatorios. 
D ISR. Jos!l: BONJFACJO - :l:'em V. '1\;x. razão. 

Esse pt·ojeoto, r. PreE•lden te, teve p a.rece.t· (a 1·o.t-a vel do \Depu ta do ba-

hiano, St·. Satyro Dias, que era, inconrestavelmente, uma competenoia nesses 
assumptos. (Apoiados). Mas . Ex., emlttinGo parecer favoravel, achou ainda 

deficiente o numero das uninrsidade.s e. em vez de <úlco, propoz sete, isto é, 

mais .dua~'. 

;\, •Commissão de Instrucção de então, da qual eu tinha a honra de fazer 

part~. não <:oncordou com o pa.recer do illustre Deputado bahiano e resoi1•eu 
matar a questão das universica<le:;, Deu um Ligeiro parecer, com tres ou qua

tro consicberanda incisivos e claros e requereu, em su•bstituição do projecto 

crea!dor das universoLdades, que Yle&Se pa.ra o debate o Codigo de Ensino de 
1901, que dependia da approvação do Congresso. 

Ora, Sr. Presidente, si nesse memento, em que o ensino secunda rio não 

estava tão desmoralizado como agora, depois dos effeitos funesllssimos do de

creto .de 11.911, no re podia cogitar da creação dessas uni1•ersidades, pelas ra

zões da:caa, porque havemos, agora, de prestigiar essa idéa in<:luindo-a no ar

tigo 6• da. reforma de março. quando pelos termos des.;;e proprio artigo se vê 

que não é opportuna a sua ct·eação7 

•Para que prevermos Já, em lei. tão anteclpadam~nte a fundaçib universita
J:ia, apenas como ornamento da reDorma actual? Quando fôr di portuna a 

creação da Universidalde Brasileira, quando o ensino, em soeus tres gráos pri

maria, secunda rio e superlru·, permittir, pela sua organização séria e salutar, 
que se possa chegar á or,ganização universitaria, o Congresso tambem quererá 

ter a gloria de colla.borar nisso; ao passo que, estabeleci·eo o art. 6, nos ter

mos em que se acha, noo do Congresso. es tariamos n esse momento que fôr op

portuno Impedido;; de ter uma parte, minima que fosse, nas glorias que acaso 

resultem de&Sa c reação. 
Pareceu-me, portanto, mais acertado a suppressão deGse art. 6. Elle. como 

está, não adeanta !lada á reforma actual. 

ISr. Presidente, vou passar a outros- artigos do projecto. V. Ex., paciente 

como é, e os collegas, bondoso;; como são, m.e permittirão IC!Ue eu continue 

ne:>te meu antigo e inveterado vezo de dissertar sobre o ensino. em hora tão 

adea:ntada, é ce.rto, mas em que o pequeno nucleo de patriotas que aqui se 

acham, verdadeira.mente interessrudos na solução do problema, poderemos todos 

collruborar de algum m.Qido na votação sincera desta lei. 

·Surge do art. 11 até e art. 27 a que:>tão da inspecção dos estabelecimentos 
equiparados e <la fiscal.ização. 

,Co.nfesso, Sr. President~. que, embora, de perfeito accôi'do com as linhas 
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erae.3, fun<'lamentacs 'Cia reforma, encontrei defeitos sérios na fiscaJ.ização ou 

na insp(!{'ção, conform~ o proj ecto a es tabeleceu, e os collegas q.ue tão delica

.Uamente m.e ouYem Yão talvez me dar razão. 

Não sei se a reforma de março instituiu ·a inspecção permanente, ou ape

nas a inspecção transi toria. para o período em que os collegi00 requerem sua 

equiparação, sendo dispos ições da propria lei que me trazem ao oopirito esta 
duvida. 

• roepo is de in dica r o q ue deve fazer o in,gpector, êm •·elaçã!o ao estabeleci-

me:1·to 'ijue requere.r s ua equi.paração diz o art. 17 : "'Con·sitclera- se terminada a 

inspecção c-em o julgamento •Jo rel•atorio pelo Conselho Superio.r do Ensino.» 

O SR. 'PAssos •DE ·MIRANDA - E' in.::;pecção pat'a o eff.eito de conceder. a 
equ iparação. 

O SR. Josll: BciNJFAClO - Onde está a outra? De modo que pelo art. 17 , 

estando terJninacla a inspecção com o julgamento elo relatorio pelo Conselho 

Superior do Ensino, tJesapp.arece a acção do f iscal nomeado pelo Ministro e 

s(llbt·c pr posta elo m esmo con.selho . 

Si desapparece a acção •desse funccionario incumbido d·a fiscalização es&a 
fiscalização ·não é perman ente . 

O SR. )i(ONTIEIRO DE SouzA - Por •inferencia, por dedução é. 

O ~R . Josll: BoNJFAcro - O melhor é não cogitarmos da interferencia, e 
vermo:; t.uclo de modo claro e preciso . 

Vou rt>petir o at,gumento, pelo art. 

si fica te.rminada a acção do funccionat'io 

sua opinião a r espeito do estabelecimento 

. permanente, é .provisoria. Dado o parecer 

17, fica te rminada a fiséalização; 

nomeado •pelo Ministro pru·a •dar a 

equiparado, essa in&pecção não é 

f a v ora vel ao estabelecime.n to o ue 

.requereu a equipa.ração, o funcc ionario desapparece. fica sem funcção. 

)!(as ha outros artigos que noo levam a en tende r que essa inspecção não é 

provisoria, como nós CE•ta mos .;;uppondo, antes. ella é permanente. M8.<3. como 

ha de ser permanen te si a fLNlCção do fiscal termina com a apl'esentação de 

seu relatorio? 

O art. 19 diz: 

o ConseJ·ho clesi.g·ne o me$tllO 

.mais in.stitutos.» 

nomeação .de inspector será annua, eml:>ora 

cida(lão, dua!> ou mais vezes para inspecclo.nar 

E accrescenta (aqui ·é que está o peri,go): "N~ste ultimo caso i.'ecebera. 

tantas quotas (!Ua.ntos forem os institutos inspeccionados.» 

':.\1uito bem . A Camara voae vêr o defeito desta lei. O Conselho Supe.rior de 

Ensino propoz, pelo art. 113, ao Ministro da Justiça a nomeação do cidadão 

!JUC •jeve .;er Yersado em que.otões de ensino e o .Ministro o nomeia. 

Esse te1·mina s ua funcção desde que a.presenta seu relatol'io ; nesse ca.~o 

~s.:1 ·â provi•30t'iO. IMas nã'O é, •porque vem o art. 19 e tl iz : esse .çida lão norn~ad.o 

pelo •Mi11ist.ro, ·o Cont:clho é que póde .de.s.ig-mü P.S'Se oi•cla.dão, oá:Uas e 

mais YCze,:;. e acc t·escenta - e r.eceberá tantas quotas qua.ntos forem os insti

tutos inspeccionados. 
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!Basta que o 'conselho t enha um afil'hado, ao qual queira dispensar carinho 

até o enrique<!er. 
!Di:gamos assim: Ha um certo numero de fiscaes nomeados pelo Minist ro 

<lo Lnterior; m as o Con~elho tém J}l'efcrencias por um. .<\$.sim quat1tos estabe

lecimentos de ensino .requci·ram sua equiparação o Conselho de Ensino {]esignat·â. 

0 inspector A ; ess•e inspector preferido recelberã tantas quotas quantos forem o& 

esta belecimEnto;:; que r€1CJueiwm a equ iparação. 

Dura.nte o an.no vamos <lar a mé<lia <le 10 elstabelecimen tos requerendo ao 

C'}nselho Superior equiparação. Elles depos itam. 6 :000$ cada um, para isso; 

annualmente são 60 :000$000. ·De modo que s ó um inspecto•r, que te11ha a predi

lecção c a preferencia do Conset'llo Su:perior do Ensitoo, recebe rá 60 ':000$000. 

'rodos os• outros, que forem nomeados pelo Minill tr-o, .ma.s .não tiverem a 

preferencia , a preti ilecção ·do Co.nsel•ho Superior de Ensino, ficarão á margem. 

Jiá outros defeitos foram assignalados pelo no'bre collega, que me pre

cedeu na tril~tma, em. relação ao artigo 212. Embora não .parecesse a S. Ex. 

e a nlim não parecesse 1qu.c o aPtig·o 23 con ,ige de certo modo o vicio encontrrudo 

·no at·tigo 22, ' ou não con[ian.do n essa in~pecção ou nessa fisoalizaço, <:onstanl~ 

da lei, e qu e e u não sei Gi é permamoente ou s i é tr ansitot1ia , só pa·ra momento 

do estabelecimento req uerer a equiparação, nã o confiando nessa inspecção. re_ 

pito, eu -elaborei uma emenda , que n ão é uma novidade, porque ella consta, si 

bem que a lterada ago ra de um ~Hoj ecto, n·. 127, ·de 1909, que ti ve occasião 

.':e a pne&entar â. Commissão de In:>trucção Pu·blica e qu e m ereceu a.s assi.gnaturas 

proesti,giosa.,;. dos m eus collegas desse tempo. E' o l.Jl'Ojecto em que eu 0 rgaL1i

zava o sen·iço <le Nscalização <lo ens ino publico : n esse J)rojecto se crea,·a um 

corpo <le fillcaes : eram nove delegados fi&caes, 20 a ux iHat,es de p classe e 30 

aux'Í li a l'CS de 2• classe; exi·gia para esses inspectores ou f iscaes de ensino, cer

tas con •ições, pelas oquaeE• fi<:oasse provada Gua competencia e sua capacidade, 

além doa sua i·don idade. O concurso· q·ue eu então ecStabelecia era fei to para os la 

gares de aux iliare:; de ens ino de 211 clasE.1C, e depois.. conforme o zelo e a corn
petencia de ca;da um desses auxilial'CS, elles, po.r accc ·so, i•riam gal·gando a. 1" 

classe e posteriormente o lugar ode delegado fi.scal, de modo que esse processo 

de acccsso eu o:l estimulava no seu zelo e no seu trabalho, em favor do en

sino, procedendo ass-im a uma fiscalização honesta e correc ta, qual devera "'''r 

exercida. Accrescia que esse .projecto por mim. e lab ora.cJo não trazia de.spe ~a 

para o Thesouro. Havia nesoo momento 100 estabelecimentos equiparados; cad ~L 

-um ·delle3 concorria com a q uota de 3:600$ por anno; eram, pot· conseguinte, 

360 contos e o corpo de fiscaes, como organize1 dava uma despeza apena~, Je 

34•5 :6 00$ , a quem, portanto, ·da ·quamtia arrecadada p ela contri'buição dos tS i a 

belecim&rtos. Tinham os ldelega<1<X3 ·fiBCI!l>es o ordenado a n ruual de 8 :400$; os a •J

xiliares de 1• cl!l!sse 6 :000$ e os de 2" 5 :000·$000. Eu procurei, na emenda qu~ 

elaborei, al)TOI'eitar estas id·éas do p.rojecto n. 127, que, aJioâ.s, es tão justificadas 

com muitos argum entos na exposição que a.pt'Csentei á Commissão. Não pode

ria hoje que não ex i~tem 100 estabelecimentos equiparados e diante da situação 
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afflictiva das nossas finanças , reproduzir o projecto tal qual era; a proveito, 

a penas, uma parte, aquella que diz r&>peito ás attribuições dadas aos delegad os 

f•isca.es . Mas, fui for!!'lt do a supp;d'mir os auxiUares de 1• e 2• cla.sse, estabeleci 

um co,rpo de delega,; o>!! flscaes , com os vencime-1tos annuaes de 8:400$, e da ndo

lhes t,a•nbem attrib uições, ouh·'ora. confiada.:> aos auxilia-res. 

Exigindo ainda. CC>ll'dições para o rn·ovimento do.> cargo.s, as nomeações se

·rão fe itas pe lo ministro dentre os q ue no concu rso tiverem as condições de ido

neid·ade que, a.lém da maiorida·d'El, são e"'tas: ti tu lo ou diploma de doutor ''U 
bacharel, etc., de modo a. cercar a nomeação dos delegado-.3 fiscaes de ce,·tas 

garantias de sua idonei•àade c co1npetencia ; e accretScento: (<00 delegados \1e en 

sLn<> serão con"Se·l'\'a.clcs cmquanto bem serviJrcm; poderã<> ser transferidos d<e 

uma zona para outra e nunca ser\·itrão por mais de dou.s annoo, na mesma 

zJna .,, :\ão me preoocupo com afil•hados que tenha .na politica, quando co:;ito 

de ensino . 

De1·o confessai' ai nda que dentl'e as attribuições <:ladas aos delegado3 fis. 

caes procurei satisfazer a cs<:<a vell1a mania de obter alguma cousa para o 

ensino primaria. E' uma tnania, como outra qualquer, mas, espero que afinal, 

a 1n~hsteneia sej a tão grande, que venha a Ber um dia t>roficua . 

J >á tenho accentuado mais de uma 1·oo, em pareceres, que a União n6o 

sabe o que existe pe los Estados, em relação ao en.sino primario. 

\Si cada um de nós ><e c•ér ao tra;])alho de por si col lbgir, de obter de cada 

Estado os elementro que nos habilitem a conhecer da situação da Lnsr:·Gr.ção 

}Jirimaria em oa'Cla um clelloo, ·aqui no c nrro , nada conseguir'ã. 

A& im, procurei •haobilita r o Conselho Superior, que é a sécle do ensino em 

toda a Jlepublica, ele elemen tos necessa rios para que possa conhecer o que 

hraja smbre a instrucc,;ão primaria .nos E3taodos, afin1 de nos approxilnannos da 

nossa \·isinha, a Republica AT.gentina, que nestes atS-su mptos, c6 tno en1 alguns 

outros, se avantaja de mo~o extl'aordinario sobre nós. La. co.nseguiram, si não 

1110 eng·an.o ,na pre.sidoencia .~ IC'().l'fÍ.a, eTa "'n11iniE•tro o S r . Na.on1 levantar a. e$ta

ti.!:.•tiCc:'l. escolar, que é brilhante. nos seu~ diversos gPáos, e mn. .relação ao ensino 

primario obti1•e ..am o ma.Is comp leto exito, de modo que um cidadão na Repu. 

blica ,·is inha conhec perfeitamente o que ·e dá em cada. uma das provindas, 

sabe o numero de escolas. o numero de alum.no.:; que as frequentam. 

Actualmente não é possivel cogitar lar.gamente desta. questão, porquil es

barramos dianie ·das ·C iffioul dadet• elo Thesouro; não se podem crear d·~'"ll~zas 

no,·as. Va..n1o~ a ,·êr oi a largando um pouco as attribuições do ConscN1o Sup~::iur 

de J:: c,,..ino. si creandb um corpo de fi.scacs que sejam zelosos e carinhosos De!a 

instr ucção n ot• T''>Staclos, poderemos obter alguma cousa em relação á estatis

tica sobre o ensino prima rio; e por isto dou aos delegado fiscaes a attr1ouição 

de visitar as escola.~ pr imal'iM e profissionaes dos Estados em que servirem, 

ouvindo para e1·1tar tro-peços e não ca u ar al·g>um melindre constitucio.nal, cs 

go1·crno.s, e, com l icença ·d'Os mesmos fiscalizando e visitaondo as escolas. 
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Apresento tambem Sr. Pr&3id nte, e YOU resumir as minhas consideraçõe'l, 

emenda ]Jropondo a suppressiio 1:1o a.rt. 24 do projecto. 

IPo<leria fazer considerações mostrando que não ha razão a lguma para a 

exigencia ela pro!J.ibição de propruganela ph ilosophica ou r-eligiosa. 

)l"ão comprc>hendo que, no caso de ser permittida a equi·paração, si pudesse 

exceptuar essa, de propf\Jgan.d:a religi<>' a ou philosovhLca. 

~ão Gei como cxceptual-os, d·esde que tratem COtll carinho e com o devido 

cuidado da questão principal - o ensin o. 

Ao art. 25 proponho emenda m.odificativa. 

Quando ao art . 27 eu desejava Informações do nobre relator. Não com

prcllendo .bem aquella parte final e ·por cau tela propuz a sua 9uppressão. 

Tenho muito medo dos exame., 'j)arcellados de preparatorios, contra os quae.:s 

ta.n•to nos batemos, adoptançlo um reglmen que nos pareceu mais conveniente. 

•)l"o art. 28 além elo certificado de approvação das materias do collegio Pe

dro II, ou gymnaeios equiparado.s a esse. eu ruclJmitto t:Jambem o certlficrudo de 

approvação Jos lnstitut<f3 equiparados e dos collegioo militares. São estes eolle

gios officiaes, onde o eJ1Slno se faz de modo sét'io e elevado, e onde as dis

ciplinas são qua"'i as me··ma.s. De mo<lo que o certificado dos collegios mjjibares 

deve dar •cl•ireito a requerer exame ve3tibular. 

Modifiquei ainda o curso do colle.gio Pedro LI. Não comprehenJo cODl{) se 

não deva ensinar arithmetica no primeiro anono do curso. Pelo projecto estabele

ceu-se a arithmctioo no segundo anno. Eu mandei t-estalbelecer esse ensino •10 

primei·ro an.no, por emenda que a·presentei. 

Ha um enr.llino ·tambem que me mereceu um certo apreço: foi o ensino de 

odontologia. A reforma de 18 de março es•tabeleceu um cur90 oJontologico, •que 

me prurcce .muito •dcfidente e incomrpleto. 

Além de notar que este curso e.:stâ. incompleto, fazen do-se, como esta:beleceu 

a reforma, em dous aunos, eu vejo que elle, em reLação a outros paizes ou a 

quasi todos os palzes. fica em uma sit;uação deprimento, de inferioridade. 

V. Ex. vac ver. Trago aqui o confronto. O ensino de odontolog·ia tem to

madtJ um grande ;desenvolvimento em to<Ja a parte e tem uma .gt1!lnde impo:

tancia em moateria de hy,glene. Os paizes ma:ls adiantados e cultos, ent.re e1les 

e â. sua frente os Estados Unidos da America, têm cheg·ado a ponto de estabe

lecer junto a cada e•tabelecimcnto de ensino um gabinete d en:tario, em que 

serve um especialieta <le valor, porque e.>Se gt1!lnde povo comprehende que é ln

<l ispensaYel trata.r 'desde logo dos dentes das criança.s ,pois to<lo o mundo sabe 

que é justamente a criança que precisa de cuidados mais e:>peclaes neste 9<!0 -

tido. 

O Governo excluiu p ela ultima reforma algumas cadeiras que são neceso;a

rias - c por que não dizer? - mesmo indjspensaveis ao estudo completo de 

odontologia. Entre e>.-;as cadeira,, , esta a de meta!!ttrg·ia, ou con•hecimento dos 

m etaes, o modo pelo qual se pJ"Cparam para as Clbtm1!lções, etc. e a de micro

. biologict, e"'~tuecida a reforma de que justamente na bocca é que se encontra o 
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.m.a!or numero de m1crabios que cleYem ser atacados, com o intuito de defender 

v organismo. 

Na em enda que formulei, procu•rei esta-belecer um numero ele cadeiras que 

to1·ne o curso de odontologia mais ou menoo completo, passando de dous annos, 

como a reforma ·in ti tu e, a quatro annos. Vou ainda além de alguns paizes. 

Eis o confronto entre o que se observa aqui e o que se passa em autras 

nações. 

No U ruguay, o curso é ode treE> annoo. 

>la Colombia. no Chile, no 'Perú e na Argentina, € tambem de ·tres annos. 

:\'a Argentina tambem se exige um p·repa-ro perfeito de humanidades, estando 

organ izad o seu curso em tres annos lec tlvos, obedecendo a uin cl'iterio em i

nentemente pratico, como se deprehende da distribuição de cadei·ras e da di

vhsão da cl<C «prothe&e>l, cujo estudo elem.eJ•tar começa a ser feito desde o pn

meiiX> anno; a pi·othese>l, p-or ser muito importante cadeina, e.stá não só no 

1° ,anno como no 2° anno. 

='lo "Mexico o ensino o.:IontQlogico é feito tamlbem em tres annos, tal como 

em Curba, deven•cõo o oand~dato á matricula ser •bacha1·e1 em seie~cias e lettras 

E-<ses 1)ai:IJCs confetr·em o titulo de clot!tOr em ci!'W'[Jif! cLentaric!. 

>1o,3 Estados Un idos da Ameriera, onde o ensino tem sido até agora rm 

tree annos, passarrá a ser ele quat1·o, desde 1917, conCel'inclo o titulo de doutor 

em odontologia ao estudante que terminar o respectivo curso. 

>l·a Allcmanha o ensino consta de quatro annos. Pa.ra a matricula porém, 

o candidato terá •Ce apre.;entar o titulo de bacha•rel em sciencias e lettras, cujo 

curso é feito em tres anno.J de estu·dos prima rias e onze de estudos secundarias. 

_ ·a ·Inglaterra o estudo ~e faz em quatro an7IOS, a.;sim como no Canadá, 

sendo obrigado o candidato á matricula a apresentar attestado de approvação 

elo.; xames de inglez allemão, francez, latim, etc. 

~a Be1gica, na Russia, na \Suissa_ na Hollanda, na Turquia, na Dinamarca, 

Suecie e Nol,uega, o cur.so odo:ntolo-gico se faz em trei3 annos, exigindo-sa e1n 

todos c,;s,es .paizes o ba-charelado em sc ieThC'ias e letbm~. á excepçã,o da SuiE>sa, 

que especifica preparatorios 

A França tem o ensino odontologico ovganizado em cinco annos, sendo dous 

de e3tudos praticas e tre.;; de t>lleoria , que serão aügmcntados de mais um ain c~a, 

de accõrdo com os desejo& da Fede1•ação IDentaria Ilnter.nacional. 

O Japão onde o ensino é de seis annos, sendo cinco annos do curso me

dico e um de <>~ontologia, não se Pôde ser dentista sem ser medic:o, p.rimeira

meJte. O t itulo conferido é d€ doutor em m.edicina. 

,_.,_ Au.;tl'ia tam•bem pensa com o o Japão, em relação aos denttJtaE>. Por isso 

o1·ganizou o ~eu ensino identico ao daquelle. 

Tudo isso consta de uma tllese que foi ventilada no Setimo Congresso Bra

zileiro de ~1 ecli cina e Cirui•gia, realizado em Bello Horizonte, em _19 12. 

E1a ·ba taLHe es.~e confrontto além das (: eficiencias apontadas em. relação 

á s cadeira:;, para que nós, un1a yez nue agora cogitamos da reoi'g~nização do en-
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~ino secu·ndario, aproveitassemos occas1ao con1o esta, para darmos cunho tnais 

eLe\'ado, mais sério e mais completo ao ensino de odontologia. 

Em relaçà!o â Faculdade de )>Iedicina eu s6 elaborei uma emenda, para a 

qual chamo a a•ttenção da Commissão e de seu dig.no relator, 

E' aquella em qu~ rotabeleço maior uniformid!lide, quando se faz referencia, 

no a1t. 191, lã cadeira de <<therapeutica clinica e experimental e a-rte de formular». 

18! nu art. 19'1, n. 8, se usam expressões therapeutica c linica e experimental 

e arte de formula!', no art. 19:~, n. 8, já se nota suppres.são de palavras, porqu e 

ahi 6 se encontra a expressão therapeutica e arte de foo:mular. 

Torna mais claro o pe.nsamento, reprod•uzindo aquella disposição, porque 

guardo unifoi'L11icla ·e e evito quaet:;~quer interpretações que possam ser prejudi

ci-aes. 

A€sim, ficará o art. 19~ redi,gido desse modo: «Vherapeutica clínica e ex

perimental e arte de formularn, porque me parece que a therapeutica é uma 

d<mendencia da clínica. 

/Pela alinica, nós vamos firmar o diagnostico. 

·)fas firmado o diag,n ostico cabe ao medico applicar, pela therapeutica, o re

meclio ncceE>sario a debellar aquelle mal. 

De modo que cu· incluo «th>C<ra<lJHttica clinica e experime>ntal e arte de .for

•mulan>, não <.:6 ne.:se a.Jt"tigo con1o no art. 193, ontJ-e se djz sómente: «therapeu

Lica e arte >ele formularn . 

êâo c.;ta" as emendaiS ~1ue -cntenui no intuito que te..1ho de collaborrur com a 

-d'igna Com.mis,ão de [.n~otrucção Publica, deYer apr!!sentat· ao J)rojecto. 

Estou certo de que a Commissâo e o seu digno Relator hão de a examinar 

cem a attenção que o ca"o pedago.glco relquer . 

A SS . E Ex. eu faço um appello muito sincero e leal, para CJ•Ue não esmo

reçam jáonais na defesa elas icJ.éas constantes do projecto. 

Com c.3tas cme .. das ou o>em ella.,;, espero que seja feito o que fôr necessa

J'io c 1oclispe>tl!'>avel com as alterações propostas pela ICommissão da Insbrucção 

Pu·blrl·oa, altet·açôos que dev~rãu ocr acceitas e a~).j)I'ova;:Ja.,; .pela Carnrura. 

J[L ê um pa,so bem salutar e bem moralizador esse que o Governo aetual 

dlá n&<>e n ·rucção util e J>ati·iotica contra a !Lei Ot·gaiüoa de 19•11. 

V. Ex., Sr. IPre.,;idente, deve estar lembrado e a Camara tambem, de que 

eu c<..tlc1ui ode urna feita, u11n dos n1cus dl~•cursos contt,a es.sa lei, !dizendo: <<,Ou 

o Governo submette a reforma ao \'uto do Congres"o para, no caso de vm·i,dictum 
fa vora vel, ·dar-lhe o cun•ho de legalidade, ou não a submette. e, nessa hypothese, 

.Jizia eu, não dl:\·emos morrer, precisa,tno.s viver para corntbatel-a, para impu

gnai-a, pai'a cl&>re~·peital-a, para desacatai-a, para es traçal.hal-a toda, e sw·gir 

uma outra lei, m.ellloi· COPl'CiJpondcndo â.s aspirações ·Jo paiz e melhor garan

tindo os intere~se-.s da Jnociàadc brazileira. 

Pois •bem. não fo;i p<Peciso estraçalhar a Lei O.t•g·anica de 1911. Ell<a cJes.fez-se 

por si, aesmoralizaalsslma . tendo traneformado o en.sino, ruim, mtLo, que ain•da 

existia, na mais completa, na mais famo:;a e na mais ridícula das bambochatas. 
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E1'a o que ti n•ha a dizer . subme tten ·o a s minhas emendas á esclarecida apre

c iação '(]a Camara. (1llt• i to bem ; m1<ito bem. Pa lmas. O o1'ado1· é 01<11tj.wimentado 

1J e!o8 D C}J t< tetclos presentes.) 

O Sr. Presidente - Fica adiada a discussão do art. ' 0 do projecto 

n. 62, de 1915. 

f:iE-SS,""O DE; 28 DE J ULHO 

O Sr-. Ferre ira Braga denwnstra quão imponente pela sua gra.nde~a de
Jica Ja pela sua extrema compl exida de, notavel pela immensa influencia que 

exerce no a perfe içoame..Ho moral c no desenvo lvimento material dos povos, é a 

in:;tltuição systematica da educação humana, constituido, ·desde o alvorecer da 

civilização, um dos a~,;umprus capitaes das preoccu·pações dos mais fulgidos or

namento· lla nossa espccie. 

1;justenta em. seguida que não foram só1n ente os genios scientHicoa, os es

'Piritos dia tnal1tinos, que n.a de.:;cobe-rta ·C a Ye r~lacle , procuravan1 a aureola fuL 

gente de .;; ua -glorio~·a existcncia e nos beneficios que ah i resultavam para a vida 

<lollecth·a, encontra 1·am o mais no•bre ·dos JJrazeres 'reGel'\'ados á nature»a hu _ 

n1ana; que .não foran1 .-:õmente os vultos inconl.pataveis .de Thales, Pythagoras, 

!Platão, Archim edes, Aristoteles, Descartes e outros que !õ'e !l'reoccupa-ram com 

a propagação e di fft:«ão das conquis tas scientificas e philosophicas, de modo 

a .po Ll Pr ccnse rvar, atra\,és dos cleculo9 os conhecimentos ad~qu iridos awg·tnental -os, 

ap~r fc i çca l- os gra ·ualmente e constituir emfim esse opu lento theso uro que ll<l'O

duz as cl elicias do.:; gere.,; pensantes, essa immen~·a riq ueza intellectual que só o 

esforço col lectil n. apús lenta e penosa ela-boração, fóra capaz de accumular; e 
que tambem CF>< homens in,-e,,Udos dfuJ fu.ncçõcs <110 poder tempol'a l, pelo m eno.;; 

aquel les que b0m compreilcndcram a nobre e elevada missão que d destino lhes 

outo rgou ~ ti\·eran1, em toda~ ar-:; phascs da e\·oiução humana, essa legitima as

piraÇ.ão. }fos.~tra que do con cur:5o de BSforcos, ela hartnonia àe vistas dos pensa

dore9, cujas luzes dcYem orientar os homens de gov~rno e da acção destes, de 

onde emanam. os recu•rsoo ma teriaes, ê que r e.sulta a solução complexa do pro

b lema da educação mental, e que de uma outra in•Elucncia importantissima. de

•pencle tambem a instrucção pt·upria a C<llda ~nd•i l·i du o : é dia eclu-ooção peculia r á 

primeira in fancia_. -da'Que lla que, no estado normal da razão humana, a criança 

recebe no ~eio da fan1ilia, ~~~..~ndo graças a es::;a educação m.ental que a criança 

consê-gu·c Jc11ar lOS .pu i m·C'iros .pas.EIIJ,:õ; no .sren t.td~o ela construiCçãoo .qe sua razão conct,eta. 

Pensa que ·uma reforma pt•ofu nda c radncal devia ser fleiba em todo o systema. de 

nossa instru cção, ma" nã o s e anima a propôl-a no momento actual. Ataoa lon

gam ente o rcg im.en ·C a ana-rchia implantado pela ·chamada «L ei Rivad a.J~ia», e 

termina. não ne.gando o~· ~eus applau.;;os ao Sr. Presidente da Republica e ao 

.Sr. 1\IIini st·ro do I ntNio r pelo inestimavel sen· iço que pt·estaram ao pa iz revo-
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gando a, pavorosa Lei Organica. (Jluito bB"m; muito bem. O orador é a braçado 

é fclioitct<lQ por todos os seus co !legas. ) 

,SESISÃO DE 29 DE JULHO 

O Sr. Barbosa R·odrigues (movimento de ctttenç<io) - .S•r . Preuiden te, 
custou-me um pouce a decidir a minha intervenção neste de'bat e. Novo .na Oa.

mara, ~~em credcnciaes no magL:;tei~io . a mi1n1ha hesitação era 111a is do que ra

zoavel. Que o era, effect ivamente, mel•hor o :;,in to agora, ven jo que, para colla

borar na reforma do ensino, sou forç,ado a collocar-m.e em um ponto, sinã;o 

oppo.sto, pelo m enos (lifferente daquelle de onde illl\lminaram a discussão os iL 

lust·res collegas que me precederam na tribuna, segu•inclo, aliâs, a direcção dada 

ao assumpto pelo brilhante R elator elo parecer, o Sr . Dr. 

Ente.ndo, Sr. J> re3iclentc, qu·e os .noosos protestos, 

as no sa.s meCL:liminações contna a. d ecacl enc1a ·d<> en&ino 

Augusto .1~ Freitd..~. 

as nos.sa:;, quebra-s, 

não terão ·fim em-

quanto nos não l'CI3Qlverm<>s a 'dar a e3t e prolblema a olução integ>ral, que 

c~l e oom~orta, -em'lua,mto no.s co.ntentarm<>s com s.oluções po::ulcmes, inoom

pletas, i.mperfc itas, porque uni-Jateracs , visando, a·penas, u.m a face da questão, 

que •ê complexa. 

Permitta-me a Cama1·a uma ligeLra dl<gressão, para eludi car o m eu asserto: 

Ha quasi trcs seculo;.o que a voz poderosa de Comenio decretou a rooponsabilidade 

<lo professor pelos in successos e descalalbros da e-scola, e pelo •desgosto do a lumno. 

_-\. pala\Ta era au torizada, a sen tença passou em julga.lo, deitou fundas raius 

na consciencia univer.sal e" hoje, em pleno seculo XX, o m a is notavel ta.vez, dos 

pedag·og i.~tas Ha1ianos, Luigi Creclaro, que fo.i um dos ulti.mo:; grandes mints

tros da instrucção pUiblica, no sC>u paiz, repet<a : «A al ma da e!!Jola foi, ê e ha 

de se1· sempre o profesSO !'. » 

:-.lão c inspiraram em fontes diversas as nobres palavra.-. .lo em.lnente !Re

lator elo projec t0. quando nos (l iz c1ue «O futuro do ensino, ,,eu prog1·es:;,o e a 

gran deza ·àos institutos d ependem sobretudo .do proYimento dos cal'go-.3 docentes.» 

?'resta ordem ele i·cUãa.s', ne nhum lh1ro me servi.t"ia de (!on curso ma:is JJrecioso 

que o tão con h;acido e justam ente afamado repo&itorio do sa'bio Le Bon, contra 

a;; i n-stituições escolare-.3 do SCI\1 paiz. Prefiro-lhe, en tretanto, ou tro livro, se

reno e ca!.mD. de pu.ra ela boração phi'losophica, sem as paixões e ardores do se"' 

c ta.~·ismo doutrinario. Já, talvez, .a Camara percábeu que m.e quero referir ao 

trabalho do professor Dubols, O p•·oblema peclngog·ico, com que elle d Ls putou a 

laurea de doutor em philorophia, perante a F acul·clade de L ettras e Sciencias 

::>ociacs. d•a Univeraidade de Genebra., magnifico trabalho d e synthese hlstorica e 

pacla.goglca. Como ~a;be a Camara, elle encarou o problema peda·gogico sdb q•ua

tJw.upla face: <0 >fim ou ãd•eal pedagogico, O pnogramma, o mcthodo e ·O ooucad•or. 

Este lado 'da questão constitue a parte central do livro, porque o professor 

Dubois o cons i :le ra o problema. pedago-gico por execellCG cia, o problenia ca-
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pita!, synthese, porque, resoJ,·iclo, resolve o problema didactico, o problema do 

prog-ramma, do mctilodo c até o do plano de estudo. 

Ora, Sr. Prc~·i<len te, nes tas condições. devendo n6é; resolver primeiramente, 

para a cf-ficacia da lei c·c ens:no, o prdblema do educador, e, consequentemente, 

os outros, nós, no Brazil, sem ino;tltuições de .maglsterio poderemos <ledicar todo 

o nos.;;o e f-orço 1i. constibuição de um plano de estu'do sem. o apparelhamento da

queDa força d e q ue depen'de a sua real . honesta e effcctiva execução? 

'Si o Br~il mandasse, como por exem·plo, a Republica Argootina manda, 

os professores se aperfe içoarem na Faculdade Internac ional <le Padologia 

de Bruxcllas ou no Instituto J ean..Jacquoo Rousseau, de Genebra, si o Brazil 

possuisse, como quasi todo. o mundo possue, institutos universitarios em que se 

adestran1 profe:-;sores. em q u.e ~c ensina a sciencia C.a educação; s i o Brazil pos

sulsse escolas normacs s uperiores, a mi11ha observação não ter ia razão de ser, 

como GCl~ia r ematada lnsen~a tez, na discusE•ão do Codigo Civil , lTte preoccupar ~u 

com a organização judiciarla. Me.s, s i oã·o temos a organizaçã-o scientiflca e 

pratica do magi~terio . do qual depende, e só delle, a execução de u'"!la refor:-na, 

eu penso que m elhor seryirian1os as esperanças que depositamos nesta lei re

solvendo o preiblema, não ~ó em relação ao plano de estudos, como em. relação aos 

consectar ios, o pro!)Iema <lo meúho<lo e, especialmente, do educa:dor. 

Que faz a reforma. q uaes as suas "Providen-cias nesse ponto? As condições 

do concurso. :v1as esta<; condições, a meu vêr, só visam apurar a oa.pacidade in

tellectual, s cient\.fica, technica do J!rofe.,sor, deixando intei•na.mente de lado 

aquillo que é essenc ial no ma.gisterio, a sua capacidade pedagogica, didactica. 

E não se ·d i·ga que, entre eESas cclldições, se conta a da prelecção. Si algum d1a, 

neste paiz, a J>t·elecção teve o destino .que a sua orl•gem. etymologica indica, esse 

<d ia j ã. vae, por certo, bem longe de nós . A prelecção, como todas as outras 

"[Jrovas dos nossos concu rsos, se rve para a m aniEest.ação dos conhecimentos es

pcciae•, scientHicos, do candidato. 

Ainda agora. c.m documento official. de a ltii31 ima procedencia, se denun

<> ia o facto de que em um concurso, em uma ·das nossas academias, certo can

didflto gastou 30 a 40 minu to , a fazer a sua auto-biographia. E' preciso q.Jc se 

tc·n~ -~- realmente. pe1'diclo todo o sen!:'o e a significação da pt·ele<;>qào. !)ara qu~ 

um candidato se dê ao luxo de fazer a s ua auto-biographia no momento em que 

devia mostrar a sua c-apacidade pedagogica. 

!Diz o art. 45, lettra cl: <OPrelecção, durante 40 minutos, sobre um dos pon

tos elo prog1ramma de ca<la uma das cadeiras doa secção, tirado á sorte, 24 po

r a.s antes e posto~· os papeis na u rna em presença dos candl<latos, q ue verificarão 

si foi incluiCo ca-da progran1tna na integra.» 
Ora, a emenda que apre:;ento determina qoue, na apreciação des-ta prova; ~eja 

levada em conta. não tanto a cópia dos conhecimentos do candidato, como 

a pn·ccis-ão ·e ordem das idéa.;, fundamenba-es, e, sobretudo, a si.mJpliotdoa.de e a 

clar eza na exposição. 
Em vez do conco1wente SUP"Pôr que, preleccionando, deve ex.hllbir transce

dcntes, limitar-!?C-hn a ser logico e preciso em pontos essenciaes, vasados em 
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fôrma simples e correntia, que lhes facilite a transmissão. Professar não é :ies

lumbt~r. como, iL1felizmente, se tor-nou •dle moda em tantas cacboora.s ... A lição é 
uma ,.;chema. Quem não sabe dc<luzir e rc.>umlr o seu a:;.simpto, não o domina, é 

dominado por elle. 

Sr. 'PresiJente, quem,_ aliás, me suggeriu a letnbmn~a destas modificações 

foi o proprio St·. Ministro do Interior. autor Ja r for-ma. ~à o h a quem não 

>1'aiba quanto de matet•ial. d ecu•nda.t·io :;e contém no l~rog-ramma(, tanto 

assim, que na-< mãos d e um bOI'll professor, todo o pt·ogll'amma é bom. 

Ora, tratan,lo de programma.<, a lei estabelece <Jue <leYem. designar as 

li~ões por meio de uma .•u.mmula tlas mesmas, e não pelo titulo apenas. Com

prehenclc-se que esta restric~ão é neces-atia: viGa Impedir o lLébonlement, o 

transbordamento pcdagogico de que prudecem os professore.s que transformam a 

lição <"m ]}at·aoda de con·hccimcntos. E' uma especie de di•que posto á oruda in 

vasora do ,-aniloqu.io, dfa parolauem, mas, não é sufficiente porque esta bar

•~gem é tran;;']>O>ta rpelos qu-e têm a mania da pat·óla na.~ escolas, e-•queciclos 

de •que a sce~<a 'inteii'a do drama peJagogico é dominada, não pelo professor, 

mas pelo alumno. 

O professor é o contra-regra, o u1saiador. deve estar no." bastidores. 

Lembro-me, St•. Presidente, de um notavel profe,:sor <la Faculdade de Di

reito de S. J-'aulo, que prelcccionando sobre direito maritimo gru;wu tres longos 

meze;; a dizer o que era e o t1ue não era navio, pondo ao lado das mais se

veras e acertadas, supponho cu, regras de con~truc~ão naval, consldera~õcs de 

<H'd<'m m.ythologiea, lúatorica e litteraria. Fazia-me recordar um celelbre professor 

do Curso 'uper"ior Je Lettras de Licboa, {[e que falia u.m cscriptor portuguez, 

que, ensinando philo•ophia da Historia, timbrava em descrever, nas mais in

significante particularidade.. - Imagnem o que ! - um castello feudal ! .. . 

(R iSO.) 

Para cs,ses profe;:aores, não ba.;;ta a restric~ão uo progmmma: «E' preciso 

im;Pôr-lhes o methodo. 

1<]m toda a obra do Sr. Le Bon, conhece a Cama ra, o leit motive é este: 

temos neces idade ab.õoluta do me•hoào: não e de l)rogrammas nem i! e planos 

de estudo que carecemos. 
Qual será, Sr . Pre-idente, o methodo que nós le;:isla.Jores da Republica, 

podemos impôr aos pt·ofessores? Si descemos a traçar-lhes a formula material do 

programma, causa que oo.tá ao alcance de qualquer capacida 1e média, por.que 

havemos (!e silenciar SCJbre aquillo que constitue a e. ·encia vital do ensino -

methodo ? 
Perdôe- me a Camara si eu, no desdobrar desta~ consiuerações, assumir o 

feitio cathedratico ... Cltando autores e livros, não obede~o á suggestão n..ià<•Sa 

de mostrar leitura. Já me não preoccupo com isso, desde que consegui provar, 

perante a comml&;ão de alistamento eleitoral do meu Estado, que sei lêr e es

crever, cousa que o Sr. Carlos de Laet não conseguiu fazer aqui no Rio de 

Janeiro ... 
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Dando essa feição â.9 minhas palaY·ras, obedeço ã nccessiJadf' imperiosa de 

pre€t1oher uma lacu na - a falta <:le autor i<:lade. (Ntío apoiculos ge.-aes.) 

Ha um ,p<rtncip·io, que ê J;.Cmon de phllooophia ped'agogioa, s·egun<lv o· qual o 

uni co n1ethodo capaz de realizaJr o desenvolvLmento, facul<:la.<les ou funcções do 

homem. como l11e,3 quizessem chamar, latentes em sua organização, considerada 

sob t r iplice aspecto physico, intellectual e moral, serã aquelle que reE>peitar no 

in<:livid uo educando a sua e&pontaneida<:le, a sua actividade e iniciativa de modo 

a fazer que elle -Pr®rio, guia:do , diri.gielo, ·rectificado pela cxperiencia elo ;m;:o;tre, 

seja Q agente .primaoia.l da sua transfo.rrnação evolutiva. :VL<MlL~u, assim, ·com a 

ve~ha pc dagogia, o conceito de um sujeito activo e de um sujeito passivo, no 

probleiml. peela.gogico: aquelle o p.rofl'i38or, este o eliscipulo. 

;\!ào: o agente activo, por excellencia, é o alumno, porque é da sua colla

bol'llção conscienrte, da sua iniciativa voluntaria, da sua cooperação espontanea 

com o mestre, que resu1ta a solução do prbblema da sua formação. 

Qual serã então o methodo <'lie <Jn&ino? E' o m<ethodo activo. 

Preci ando üc toda a . benevolencia da Camara, nãü' a importunM:ei com a 

expos ição do9 fun drum ento3 psycholo-gicos desse methooo applicaJ o ã e<:lucação 

intellcctual, unico que frisa com a naturez-a dynamica elo espírito. F<urta-me-hei, 

.atk ao prazer de patentear as excellencias de5Se .m.ethodo precon~zado em pa-~. 

ginas eloquente.s de Spencer, Guyan e Binete, e de lhe mostrar a marcha g_,;_ 

cendente, as linhas fulgurantes de EMILIO, o Eva•>geLho elo Eclluca~lo•·, na exrrJ;reSGão 

definitiva de ·Goethe. 

1Basta lêr á Camara a fór.mulá synthetica em <1 ue o enquadrou o genio do 

phyloeopho w•mam Jarn es, aqui citado, JJela primt>ira vez si m e não engano, 

pelo Sr. IDr. M:tg.uel Calmon, e que divide com \Vundt e Ribot as glorias da psY.

chologia m~dema . 

. ~NHUMA RECEPÇÃO SEú'I REACÇÃO, NIEJNHUMA J,:\fPRESSÃO SE)! A EXPRESSÃO 

CORRELACT~VA. Eis a g,rande regra que o ped~g·ogo deve te.r sem}Yre presen·te, nã.o 

na esquecP.ndo jãmais. 

Umoa impnessão vJosual ou auditiva que passe de le\ne, sem modificar, -de 

qualquer maneira, a vi-da activa do a!um1.1o, é ll!!'a impre.:;são perdida, phys:r-lo

gicamente incompleta, e que nada de novo lhe accrescenta ás capacidades ail.qui

ri das. E' incapa:<~, mesmo como puna. impressão, de tocar a memoria, pois para 

i~so, seria mistér que se insE>risse no cyclo inteiro das nos.sas operações. São as 

conscqt•e-,.cic•s motoras que operam a JJ!ena fixação de uma impressão e<>tre as 

rLcq úl~i.ções doa memoria . Todo ef.feito p~·oduzilclo no clorninio actiYo dl've voltar ao 

espírito sob a fórma de sensação ele ter a..Qiclo, que se liga ã iompressão. As im

preBsões mais du•raveis . ão as que impellem á palavra ou ao acto. em outros 

termos a qu<e produzi•ram um abalo intetrio•·. 
O ex.ame da pedagogia moderna nos mostra coono se ampliou o campo 

tla.s reacções activas pela intvoducção das licções ele causas concretas que são a 

gloria das nossas escolas actua.es. As reacções verbae:. são insnfficientes, a ·des

peito de sua utilidade. Os tellmos de que se GE>rve o a.l nmno pooe.m ser exactos. 

mas as concepçõe:. correspondentes são, muitas yezes, singularmente erroneas. 
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Por isso .<e r eduz ao minimo, na escola moderna, essa parte do ti-a•balho ãr s 

alumnos. Ao contrari o, de1·em ter cadernos, d eE'Cnl1ar planos, traça r carta~. to

mar m edid as; trabalhar no laboratorio, fa zer experiencias, con.:;ul~ar ~utores, 

comp()r trabalh'O. DcY.em, a :eeu nwdo, ·~a m edida dlc suas forças fazer t?'abalhos 

7H t t-..oa.es . 

E:ete, o unico meth'o ~ o educatiYo que pÕ(]e tornár possivel no futuro o tra 
balho orig-inal.» 

~esta m ooma ordem de idéas, o g ran.de mes tre de pedagogia experim.en tal 

na Italia, Hugo Plzzoli, estabelece como condições essenciaes do ens ino P!llra 

pro1·eito ilo a lumno : 1°, comprehende r; 2o, reter; 3°, p rod uzir alguma causa em 

consequencia do que se comprehendeu e r eteve. 

Vaja aog·oi'a a Ca ma i'a com o é r ude e as1Jero o cam•inho da verdad<e. Esta 

fó rmula, novissirnoa, reproduz q ua• i, literalmente o cc•~ ceito de Comenio expresso 

ha trezentos anno-'3 . De facto na sua Didcwticc• .il'Iagna, ao.sim dividiu elle os grãos 

da apl'encl iza;gertn: 1°, COlTI'l}l"eh en d!el': 2°, n10tar, i·3tO, ê, reter; 3°, a1lplicar. 

Eis ahi o saber real, o saber erfec ti 1·o é uma capacidade de applicação. 

Ou, como diz !Binet: "T oda a vi da Lntellectual, philosoplllcamente, se cara

cteriza por uma capacidade de adaptação» . 

Aquelle que dec()rou uma regra de g·I,ammatica, e nã•o a applica, dizia Koot, 

ignora-a; aquelle que a recita, mas a appl ica, esse coruhece-a. E C<Yl110 m a is ex

pressiva do •que uma. cxplan<açã<J the()rica, é a eloqu.enCJha sig.ni'ficativa d'e um 

facto, vou referü um narrado pelo j á citado psycho!()g>o i!lOrte -americano, e por 

onde a Camara Yei'á que os granâ es philosophos não são como os pequenos p-re

tores: para elles não ha c ousas minimas . 

. uma senl1()ra das relações co Mes·tre, de visita a uma escola, foi convidada 

a inúerroga•r oo alumnos. Espw1:a em a-ssumpoos dlidacti.c()s volta-se pa.ra as 

cria nças c faz -lhe a segu inte pergum•ta, yan.lcee, americana, pratica: - Meninos 

si vocês, no fundo do qu:ntal, caYarem um poço C()m 100 metros de ]Jrofundidade, 

a temperatura embaixo s 1•á igua l, superior ou in ferior á de cima? Os alumnos 

pestanejal'aJm e não wesp{)nderam. Picado, o prafes:eor protesta: - IPerdôe-m~. 

os a lumnos &a bem o que V. Ex. per.guntou, mas a pei'g;unta foi fomulada em 

termos inconvenientes. 

A senhora sorriu c ceixou que o professor se cobrisse de glorias. 

Attenção! · Vocês sa.bcm o que 1·ou perguntar: - . Em que €' tado se acha 

o interior do ' g labo? E a classe em pezo: Em estado de fusão !>gnea. 

Estava caracterizado o saber ficticio : papagueavam que o estado interior do 

gleibo era o de fu:eão ignea ... 

!Não m e digam que o caso se pas.:;ou em uma escola prim!llria. Factos que 

tae.~ se rc.pctem nas aoademi•as. Varila a f6 1ma., mas no fun•d<O o enro é o mesmo. 

O sa:ber real é, portanto, capacildJade de appllca~ão. Mas só é tal quando 

o in•divi- ·~ uo o assim.i!a, o. incorpora, se apropria delle, tran&formando-o em pro

ducção ;propnila. com<O s i fosse 'Uma activ i·dad>e espontanea do s.eu esvi rito, uma 

ap itidão constitucional de sua intelligencia , como se ex1>rime A•rdigó. 

E uma vez que o espirito do ah.imno, nas idéas tran smittidas por outrem, 
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põe o seu cunho, a sua marca, o seu timbre mental , esse conhecimento, que lhe 

f{)i con>mwnJcado, passa a ser proprio, com o mesmo direito com que o mel que 

as a.beJ.has fabricam com suecos alheios, é proprie<lade dellas, A phrase é de 

Montaigne. E ninguem como elle precisou a natureza, a essencia do saber ver

õadeLro, que resulta <lo methodo activo . 

«L e savoir ne vaut que &i l'on a su se !'approprier, 1'\?pouser, et faire s ien

nes les opinions qu'on emprunte à a u tr.ui. Le travail de l 'esprit doit ressembler 

à celui des abeilles. 

Les abeilles pillotent, deci, delâ., les sues des fleurs, mais ell e en foit du 

miei, et ce n'est plus a lors ni thym, ni marjolaine . . . Ce qui importe, ce n'est 

pas l'•é tendue du savoir, c'est la force de la réflexion, c'est la puissance õ.'une 

raison développée, qui pês>e et .;;cru be les motifs de ses c1•oyances et se détermine 

li!!Jrem~n.t. L'âme n'cst pas un vase qu'il fa.ille remp!in· c'e.st un f{)y·eu· qu'il

.faut échauffer.» J'ai.me mieux forger mon âme que la meubler.» 

A esta famosa p!!igil.1a do grande humanista corre&ponõe bem o retrato in 

tellectual de Em·LZio aos 15 a:n•nos, noa não menos celebore pagina ele J. J. Rous

..seau; 

«Elmile a peu de connai ·ances, mais celles qui' i! a sont v·éritablement sien

ncs; i! ne sai t rien à demi. Da.ns !e petit nombre des chose.s q u 'il, sait et qu'il sait 

1bien, la plus imJ){)rtante est qu'il y en a 'beaucou·p qu' i! ignore et qu'il peut savoir 

un jour, beaucoup plus que d'autres hommes sa.vent et qu'il ne saura de sa vie, 

et une infinit€ <l'ãutres qu'aucun homme na saura jamai.s. I! a un esprit uni

ver<;el, non par les lumiéres, mais par la faculté d'en. acquerir; un esprit ouvert, 

intelligent, prêt à tout, et, comme dit :v.Iontaigne, sinon lnstruH, du moins 

instruisable.» 

Eis ahl o fim da escola. Ante.;; jo,.,rwu que i>J-jOI"1Jut>". Não tanto ins·!Jruir, 

como fomentar a capacidade de acquisição, porque o que nella se visa e pre

para e eoll ima é a autonomia mental c]{) alumoo. 

O retnato de ErniUo, ensinado pelo methodo activo, contrasta com o de 

GaJ·gcmtua, ensinado pelo methodo vet<bal. Gangantua, quanto mais estudava mais 

fica v a jot,, n-i.ais nervewv et 1·assotté . .. 
Devo, entretanto, lembrar que o dito de Plutaroho, com que ::VIontaigne en 

cerra o trecho que li, póde prestar-se a um. equivoco, que me apresso em des

.iazer, aliâ.s com facilidade, porque o trabalho estâ. feito. Rousscau, como :v.Ion

taigne e Rrubelais, insurgiu-se contra o formalismo mnemonico do tempo: savoir 
P<a1· aoll"t>r; n'est pc•s savoiiJ·. Quebrando lanças pela e<lucação fot,mal, não pa

reça entretanto que conceba a possibilida'Cie de uma Cjlucação fO<rmal sem a 

educação materiaL Para prova, vou recordar, com proveito, uma !icção que, 

hontem •. ouvi do nosso honraxlo collega, representante de S, Paulo, Sr. Fer

reira Braga, S. Ex. nos mootrou que â. fórma. é inseparavel õa materia; o! que 

só poderemos conceber a fórma da materia, por um processo superior de el!libo

ração m enta l, que se oh ama a abstracção. 

Applica-se isto â. pedagogia : :Ningue.m consegue edu ca.r-se formalmente sem 

se ter instruido materialmente. Assim como ninguem se póde nutrir sem se 
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alimentar. O que succe<le, é que muitos se alimentam sem se nutrir, porque se 

alimentam mal, quer qua•nto â. quali•hlJde, quer quanto â. quantidade. 

Ndnguern se educa sem se insbruir, mas ha muitos que se inS>truem rnate

.1'-talmen.te, sem. se -educar intellectualrneote: o que se dâ quando a rnemo1ia ua 
criança é sobrecanregada de noções que ella não pôde assimll!vr. 

Ora, Sr. Preshlente, velificado isto, que é incontra.stavel, que é acceito por 
todos os pedagogistas, quaJ.q.uer qu~ seja a theoria ou a escola a que perten

çam, nós, que impuzemos ao profeSGor a fórmula material do programma, não 

devemos ]:}!'escrever-lhe, corno abrigação legal, no Codi.go do Ensino, um pre

ceito inconcusso de que dependem todas as esperanças que depositâmos na 

lei? Esta rnlnha pergunta é uma preliminar. Si a Carnara entende que a lei do 

Ensino conbém em si força myster iosa ca.paz de a desenvolver, fazendo-a, abo
toar em flo~es e desen.tlra,nhar-se em 1'ructos independentemente do professor e 

do rnethodo, cessa a razão de ser de minha presença na tribuna, peccam pela. 

base as minhas emendas. Mas si entende, corno não pôde deixar de entender, 
que a ess·encia, a alma da escola, o sopro animador, é o metholdo, a minha 

emenda .se impõe !\ sua ap:provação. 

Nesta conforroMade, lJt'{)ponbo que o ensino obed·eça rigoros·a,mente aos 

proce.:;;sos correspondentes ao rnetbodo activo, de modo a .suscitrur, pela colla

boração e pelo exercício constantes, a iniciath'a e a espontaneidade meotaes do 
alurnno. 

•Esba emenda é capital, 1~recLsa ter urna sancção. 

O grande mestre já. disse que a ju tiça sem a espa'da é impotente. Mas 
onde encontrar a sancção ccnveniente? 

Não confio na efficrucia das penas disciplinares impostas no CodLgo admi

m.istrativo. Sou funccionario pu·blico, estou farniliárizrudo bastante com a burocra
cia do roeu paiz, para pooer aliment,ar illusões a esse ~·espeito . 

jLem'llirei-me então do estudante, para o encaJ·reg.ar dessa HS<!alização. 
Dir-se-ba: :Mas é a anarcbia, é a egcoJa á Tolstoi, sem disciplina! 

'Não ha tal . 

Esta fi.scalização não ê policial, nem aduanei:ra. Tratando-se do interesse 
supremo do alumno, ei>tanclo em jogo o seu à·estino intellectual, penso que nin

guem melhor do que elle .-;<-< oocarregarâ. da sua defesa, promovendo a fiel exe
cução da me<licla de q,ue depende o seu futuro. 

Como? Pela modificação rrudical do nosso processo de exames. 

Ao ensino expositivo, monologico e dogmatLco corresponde o exame expo
.5itivo, moo-ologico e clognmtico: o alumno repete o que ouviu e decorou. Ao 

ensino activo, dialogico, socratico, ~orrespondc u•n exame de exei:cicio mental 

acti,·o: o alumno applica os conhecimentos que comprebenldeu e a.S.simllou. 

A capacidade intellectual do almuno formada pelo methodo activo, perrnit

te-J.be ruf.fronta•r o exame q-ue ver.oe so<bre a applicação do sruber. Em vez de ap

parentar -conhecimentos recitando lições, mostrará. que real e effectivamente os 
Item, respondendo a um quesito ou resolvendo um problema. 

E' a fecunda lição de Ardig6 e de :vra.rchesini que consubstanciei na se-
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guinte emen<da: A prova escripta de sciencias Yersa<â., não so<bre a exposl~ão do 
ponto do prog.ramma que fõr sorteado, mas, sim, soblre um thema oú qu€Btão, 

problema ou quesito formulados, no acto, pela me9a examinadora, e em cujo 

desenvolvimen-to ou solução se apure, pela assimilação da materia do ponto 

extr•a:hidü, &. capacida.tle do alumno. 

Si o alumno ap<endêu pelo m ethodo que transferia o saber em. applicação, 
iilão tem que recear o exame em que vae precisamente applicar o que sabe. 

Agora, deformado pelo metbCic1o expositivo e dogmatico, não haverã. alumno 
que quei<r>a. &ujeitar...se a esse exame, para não passar pelo de&gosto por que 

passaram as crianças da escola americana. 

Mas, quando eu esteja illudido, quando esta suprema Yerdalde seja um su
premo erro, o· que só por extl'ltordinaria condescendEncia para com o absurdo, 

dou e não concedo, dous inapreciaveis beneficios podemos auferir deste novo 

processo de exame: a eliminação da oóla e a ruboli~ão dos IiVil"os de pontos. 

O honra•do Ministro estã. na illusão da possilbUidade Ide acabar com a 

oóla, limitando a 15 o numero do:> examinandos. Illusão igual á de acabar com 

o jogo e o contralbando. 

Depois, per.gunto: Não haverá nada de deprimente neste duello, nesta luta 

secular ent<e o lente que quer impedir a cóla e o estudante que tem fatalmente 

de cóuw, pondo na realização desse intento toda a argucia, todo o ardor de 
uma inldu·stria criminosa em situação difficil? E' uma illusão. Ao passo que 

deixando o exame de se< a .repetição de pontos, a SCL11>fOna não terã. mais <azão 
dQ existir. 

O exame vai ser uma surpreza, mas só quanto (,. fôrma; quanto :l. sub
stancia, não. 

Não ha sciencia que não se preste ao propos>ito mO>ralizador. Um pequeno 

c.sforço de professores honestos - eis tudo. 

O outro grande mal, a outra epidem!a. das escolas são os celeh!'es livros de 

PO>ntos. E' positi\·amente uma Yergonha que quasi toda a litteratu.ra peda

gogica >do Brazil se forme pelo ind•ustl'ialismo d<>S livros de ponros. Estas di

visões subjectivas, methodologicas de um todo organico, systematico, são trans

formadas, pelos industriaes do ensino, em separações objectivas, em comparti

mentos ootanques, sem co~respondeooia nem subordinação Ioglca. 

E o máo estudante, em puro jogo de azar, decora meia duzia delles, sal

teados, esquecido de que no ensino não pôde haver solução de continuidade, 

graC uo.~ como ê. 

Perde-se a noção da sciencia, a. conllprehensão do conjuncto, a coordenacã<> 

logica do principio em um s;-stema '·de leis ... 

.Sinto que a Camara está fatigada. (Não a1Joiados g~raes.) 

o SR. HosANNAH DE OLIVEIRA - Estamos ouvindo a V. Ex. com m.uito 

prazer . 

.O ISR. E A.RBOSA ffiODRIGUES - 'Mas, dlentro dos 'J)rincipio.s que expuz, ha 

ainda uma conclusão, e que me obriga a sahir do teDreno em que me co;toquei. 
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Não quero, absolutamente, encau--M o plano de estudos, dd·cutir e apreciar a ee
C(Jl' a das materia , sua seriação e distribuição. 

:-lão é e ·a, como jã. disse, a face do problema que mais me interessa. E 1Jem 

sinceramente creio que as emendas apre.>entaJdas jã. esgotar-am o assumpto. 

Sou, porém, forçado a propôr a sutbstituição la cadeira de historia da 
phllosophia pela cadeJ.ra de ethica, no e:l..ume de admissão nas faculdades de 
d>reito. 

Sr. Presidente, mais uma in~ursão nos domindos da psychologia pedagogica. 
IPaciencia, <1 ue serã a ultima ... 

O principio fundamental da didactlca, formulado pelo phHosopho allemão 

Herbat, é a lei da a1>er'Cepçcio. Os italianos chamam-lhe Lntegnação, e os ingle

zes, assimila!(ctO. iP&ra que a noção antiga e a nova se fundam, é preciso que 

haja, entre ellas, um ponto de contacto. Aquillo que se ensina, não póde ser 

albsolutarnente no\·o para quem aprende, sinão nã'O e dlâ. a as imitação, a in

corporação. E' necessario que entre as noçõe antiga", jã. adquirida.;; pelo alumno, 

e as novas, que o mestre vM ministrar, haja um ponto commum de entro

,;amento ode endentação, para que por elle s-e opere a juncção do saber novo 

ao, sab€1!" antigo, for:mando-se, completando-s assim as as.sociaçõc9 mentaes. 

Oro, pergunto eu: esta lei é ou não violentamente burlada, quando se faz 

preceder o e tudo .de uma sciencia pelo da sua higtoria? 

Ao alumno que não conheça um phenomeno ou uma lei, que lhe interessarão 
acompanhai-os em sua evolução? A que se reduz esse ensino? Eu não sei phy

sica; não sei ~himica; para que vou estudar a bis to ria da physica e da cbi

mica? 

Para as dQminar do alto, como philo...<opho? ::\ão, como papagaio empolei
rado, no puro domínio do p&ittacismo, da recitação verbal, sem repercussão no 

meu ~erebro. 

C.m a hiõtc:xria da philosophia redobra o absurdo, porque ao passo que 
a hiocoria da chimica, da physica não fazem parte da physica e da chlm.ilca, 

a historia da phylosophia comple.nenta, integra a philosophia. 

Quem o diz? Um -doo granàes .mestFes do pEnsamento comtemporaneo, Al

fredo ·Fouillée: 
«A h i toria de uma sciencia não faz, ordinariamente, parte de lia: por ex~m

plo, a hlstoria da phy9ica não é ]>arte int g>rante da physica. De todas as 
sciencia.s a. philosophia é oa. unlca que, par.a. ser completa, tem que encerra-r em 

si m~sma a sua propria historia. E' que a philosophia e a bistoria da philo-

ophia têm, no fundo, o mesmo objecto: o es]Jirito que ~reflete sobre sua oa

tureza., seu principio e eu f im, Aquillo que cada individuo, pela reflexão phi
losophica, de9Cobre em si, a historla da philosophia no!-o depara, cornQ l!m 

uma imagem ampUa'<la, nas doutrinas que se têm succedido no curso das ida

des. ·"- historia é, pois, a contraprova da. theoria: ora a confirma ou a completa, 
om. }he cc:xrrige ou lhe previne os erros.» 

Logo concluo eu, si a hi toria da. philosophia se J.inúta, comQ quer a re

forma, ã. exposição dos systema philosophicos, serã tudo quanto qulzerem, me-
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nos ·historia da phiLosoph<ia. Hi.storia da philosophia sem apre<!iaç·ão dos f!YS

Ilemas, €\Stll!àl!l;da s . m COillj)aração ·n~m critica, é um trabal•ho de chronolo,"'ia., 

não é íü~toria da philosophia. 

Creio necessa,rlo um depO'im~nto pessoal. Inaugurado havia apenas lií dias, 

o curs.o de dl<reito internacional, em que estava matricula.do, obtive uma nota 

elevada em uma prova escripta, em que discmri so-bre a ·hi.storia e a litteratura 

do •di!•~ i to das gentes. Que fizera eu?, Uma compilação bLbliographioa., uma co!. 

lecção de nomes, titulo.~ e datas; fallei, de doutrinas que não conhecia, ~iz ~i

tilca transcend~nte de livros que nem sique·r tinha visto! Qual o valor educativo 

des&a prova .. , manual? C\enhum. No bluff escolar, quem foJ. a victima? Eu, 
o pt·cmilaJd~:> . 

01•a, devendo nós lutar contra a praga do ver-balb:>mo, como abrir en

sanchas â sua prolifet•ação funesta, entregando-lhe uma ca.deira em que os 

alumnos se verão obrigados a .recitar o que os mestres di"sserem? 

P~ço licença lâ Camam. para the lembrar um ·fu.cto recente, referido de 

Paris, ~elo ISr. MedeLros e Albuquerque, nos !"eus intere:3Santes - De lonje. 

O grande critúco Faguet que se julgou. e, aliâs, com toda t•azão, capaz de 

escrever o maios dH[ic il dos li q·os elementaPeS, a Iniciação philosophica, escreveu 

que, apezar •diOs seus esforços, dias suas leituras attentas, das suas •reflexões 

acuradas, não yir.t.g.ara penetrat· no 1Jensamento de !Bergson, não entender+ o 

pl~ilosopho, •não aprendera a c.oscncLa oda sua philosophia tão fe -tejada. 

Um outro critico, potavel bamlbem, acudindo, solicito, a supprk as lacunas 

espirituaoo el e •Fo31guet, m•osbrou-Jhe em que consistra o fundo, a substancia da 

noYa philosophtia. Pois bem, J3epg:::on. assit11 em causa, surge na impr,ensa., e 

declara que nenhum resentimento lhe deixara a con-fissão <elo Sr. Faguet. 'Com 

o que, poném, se não podia conformrur, era <:Om a explanação das idéas philo

sophicas feita pelo seu contradictor, pois que taoo ld•éas não eroam rubsoluta

menoo as que pr.oCessava: 

Tab/.ecm! 

'Si os grandes philosoophos ~esapparecidoe pudessem falar, assistiríamos ;, 

mai!s de u:ma lex.autora<;'ão in,teressanreo. IPois qual é a origem com·ente das 

polemicas philosophicas, sdbretudo na Italia, s inã o o desaccôr'<lo sobre a in

terpretação do. pensamento deste e claquelle philo!"'pho? 

•St·, IPvesLd~nte, a h!istoria ela philosophia é a historia da metaphy>icn, ::t 

historia das mais g'naves cog•itaçõoo do espírito humano. IPoupemo-no.s ao •la~

gosto de ver crianças de quinze annos, Haookels de calças curtas, a iallrurem 

c1e .problemas diante dos quaes esta:cou, inqui·eto, o espimifo de um Spencer. 

E estâ temni11ada a mas ad•a, q.ue d-ei é. Oalmar'3.. (Nc"io apoiacl.os ge•·aes.) 

O 'SR. Joslh IBoNIFAcro - Fez um cli curso muito interessante, ~revelando 

alta ccmpetencia . 
0 iSR. LJ3ARBOSA RODRIGUES - Ao terminar, q)eÇO 13. Cama.ra que .não !"C sa

tisf•aça oom o J)nawr •dle reformar uma lei má, Maj·or prazer, muito maio.r con

tenbaJmento lhe advieã, S'i. extir.pa•r o.s vicias que têm pen'ertrlcliO todas as nMsas 

reformas de ensin-o, amonullaoodo oas nossas melhores a"pi rações de progresE"o, de 
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civilimção e de cultura pela regeneração mental da mocidade lbrazileira. (M1,ito 

bern; ?nttito bem. PctZrnas. O o?·a<Z01' é vivamen-te teUcitaéto e ctbrcu;!i:tào PO?' seus 

co!Ze<gas.) 

O Sr. Evaristo .Aimaral - S:r. ·Presidente, •dlepohs dos intere&>antes e 

elevados odascursos de cocnopetentes e iJI.ustr•ad.os collegas nesta Casa, a pr•ooposlto 

da ,refon'Illa ·de ensino, perd()arão v. Ex. e a Camara que as miL1lLas palaw-as 

v;enhaJtll trazer a 1natural sabum•a das cou.soas inodLgestas. 

T~·ago á tCamwra, .não o valor do que eu aqui possa ,dizer, e que nada é, 

mas aquene que . resulta da docU•Il)entação em que. me irei f.uncTando, toda e·lla 

constitu1ndo, póde-•se cllizer, J)fla.ta ·de =sa, dsto é, .pTata brazileira. 

A 10arrn:ara tem discutido o Govetrno pa sado, tetn di.scutid.o a passada re

forma do ensdL1o. Da actual a1renas existem as declar-ações rle rupoJ.o. 

)E' tiacil crdóiear; •àtirficil, Bem duvida, <!D-nstruir. E •ão doifficil mesmo, 

principaliilien.te no que concElrne ao ensino pubUco que, d•u1-ante todo o temopo 

em que a chama.da Zei o?·gamica f()i eX!P()Sta á criti·ca, ou antes, a ataques pro

posibales, apadxon<~>d·OS e contiJ.'luos ·ape,ar de victoriosamente im·pugllJados sem
pre; odm•ante oodo eSISe tem,po não sei que •houve-sse sur'gido um. só plano su':l

stitutivo. 

0 •SR. FERREIRA BRAGA - NaqueHa época era ternp() pet'<liclo, pois, Si SU~

gisse, OO'Iia collocad.o no te:rreno da conftamça pol!itica. 

ü 1SR. EVARISTO AMARAL - Seria collocaclo no t:emeno da oonfiança pol•tlca, 

provavelmente para os que estivessem a ella. pres()S pela dlisciplina; ma~. para 

aquel1es outroo, oom os .quaes tal se mão dava, nenhum innopecl·imento •havia. Ao 

contDario, tornava-s~ illimitarlo o campo do exercício das attJr•ibuições paTla

mentawes . . 

Os dLscursos e pareceres são qurusi monographias criticas ela Lei Orgoanica 

e an~oorea l!'eformas, exp()sição •de abusos nãJo repúm:idas, que, aliJâs, figua-arn 

como =zão effie'ioote •nla prop'lila ~xposição de motivos da. actual. 

O ISR. VICEN1.1El PmAGIBE O Dr • .José 'Bonifacio explicou isto muito bem. 

0 iSR. EVARISTO ci>,.'MARAL Não con·heço a explicação. 

Eun fim .do anno passruà'O, já a:o encerra.r os seus trabalhos a Camara ap

p.rovou a auborll'laçã·o, cu jo obj.ectivo vrinclipal está contido na lettra a, faou1tamdo 

ao EXJeCutivo rever a Le·i 01·ganica pa1·a o fi?n ele C01'1'igk ja!has e senõll'S que a 

experi;OOCia most,·ou ex·iSti?' na aot1Útl o1·ganização do ensilno etc. 

A autorização da. oCama:ra não vJ.sa.va, poLs, reforma algunia. 

Coono não logrei tempo e &au:Pe para m~thodõ,.,ar esw ·1lr.abalho, interponho 

pedi•do odoe benevoleniCioa ,para a avalanahe de faltas ~oe que elle se vai '"esen11iir. 

Com~ço, pa.r-a que se com1lrehend~a o meu ponto de vista, oom aLguns cotnli1En

tar.1os aos diScursos cl·e hontetn e especialmente o do illustrado colloega Sr. José 

Boni.fla.cLo. 
Citando, Sr. IP.resiodente, a parte es-sencial e sutbstancial da a\llb()ri=ção, 

vejo que e11a fod •diver.saanente compr·ehencliJda m\ESta •Camrura, e;;pecialmente pelo 

honrado l!'eporesen·tante por Minas ' Ger.aes, o ST. Jooé IB<mifacw. 
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·Sr. Pr.e-sWente, <lo int·uito <la autolimçã.o !'lada pelo Cong>res.so <liz o Sr . 

.T ooé Bonlfacio : 

«Esta refomna se .itnpoz desd•e Jogo é. :milinha sympa.thia ~ I!Ileu a,ppl•aueo, 

po,·qt,e ella •·e1nuUa inteira e com1Jletc,mimte a famosa L ei O•·gan·ica de J9n, 

con tra a qual V. Ex. e meus oollegas sabe.n a:ne insurgtr tenaz " esforça-da

mente, rupontam•d'<>-a como uma fo.nte copiosa e ~nesgotavel ,de males,. !'te e:rJ"os, de 

~esgra.ças pat'a o erustno .publko Ido 'll•oruo paiz.» 

No per.icodo -9~g.uinte, IJ)or~m. S. Ex. se oonbt'l3>diz e estabelece a auJoori=

ção iJp·is litte•·i.s. Assinn: 

«Eu aooentuei tudo isto, & . !Presidente, e o que previra teve a sua con

firmação ·solemne e eloquente na auto1·izaç.:io da<la 1Jelo Cong,·esso ao Poi/Jer Exe

cut~vo pa,·a oorrigvr os senões e as falhas ela Lei Q1·gan·ica, podendo, diz a a u

<toliz.ação, poden~lo o Gov>e.roo estabelecer as nOO'Inla.es qull lhe pareçMn conven'N•

tes em •hffn .do ~n·tere...<Ge <lo en.;Lno em toda a iRepubHca.» 

o SR. JOSÉ !BONIFACIO 

Gover-no a·n•té<rior. 

•Autorização muito mais am.pla do que foi dada ao 

O SR. EvARISTO AMARAL - A autoo::lza.ção foi , da<Joa clara e exprcssarrnemte 

para corrigk as fal·has do ensinQ, e JJa parte fi-nal ... 

ü SR. JosÉ BoNIFACio - Era a:mplt'sima, ~laOIClo poder para estabelecer 

normas em bé<m dQ iruteresse do ens~no. 

0 SR. EVARISTO AMARAL 

0 .SR. VICENTE PIRAGIBE 

ncc·e.s.~ardo corrigir tudo. 

• 0 8-R. EVARISTO AMARAL 

O fim pri-ncipal foi cm~rigiu: falhas e oonÕ<lS ... 

::\ias, os senões e as falhas s<Jndo em tu.do, fQi 

A primeira parte da autoriz.ação ruppro.-ada pP.la. 

Oamrum. foOi para conigtr tc,Lhas e sonões. Do contrario a autoll"ização seria para 

r formar a lei. 

O SR. JOSÉ iBONlFACIO - E a ultima q:>arte? 

0 \SR. -EVARISTO AMARAL - A ultima parte, facultando «00 Goverll>Q esta

beleoor •normas que lhe .parecessem mais converuiente;; aos i.nJteress~ dQ <Jnsi-no em 

toda a ;Republioa», qu~· dizer que :isso se faça para corrigLr falhas e senões 

oda. «lei Qr.ga.nioan mul!s não pa1·a t·eto,.,nm· e murito meno;o para !(lerrogar a !e> 

o,-gwniOa. E' caso q<ue não comporta duas dntet1P'l'etações. 

E tanto esta ê a verdadé tntangiveJ qu<l o prQPrio honrado :M:iJnjstro de

clarou solernm.em•ent~ JJa sua <lXPO<>Jção de motivQS: 

«Esplendtida e Mlearttada idéa a ~la ldesofficLalização do <Jnsioo. P!reparemoo 

o seu advento, sem mystificação alguma.». 

IPorbamto, o principio CJalpHal, a J)l'Coccupação orgauica do ::.Oitnis·bro Riva-

àavia ficara aca:u te!a'<las na !declaração Ido 'Miillistro Max.i.miliamo. 

ü SR. JOSÉ iBONIFACIO odâ. um aparte. 

O SR. EVARISTO A.'\IIARAL - Ha mu!toa caminhos para dor a !Roma. 

O que •exls t~ ~locumEnta<lo ~ expresso. é o qwe está. na.S palavJ'!aS do Mi

nistro. Eu deduzo do que está escripto. 

O SR. JoSÉ IBoNIFACIO - V. 'Ex. como pensa? •Com o S.r. Rivadavia, au-
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t.or >da lei d<! 1911, ou com o S.r . MaXIimiliano, autor desta lei? PO'rqu ·~lles 

t>stão em pontos de vista .d1iff<?~t1ent~s. 

O SR. EvARrSTo AMARAL - Prefi•ro estar com o pon to <le vis ta constitu

cional da lei - com o en<3ino lh-re, oom a desofliicialiw.ç.ãoo ~l o ens i·no. 

-o SR. Josf: .BoNrFACIO - Qual d-os d.ous está de accõrdo c011n esse p rincipio 

constitucional ? 

O ·SR. EvAtUSTO AMARAL - Ambo.s certamenN. M a.s eu é que penoo de 

accõnd·(l CQI!ll a Con.stitudçã.o, r axl icalmente 1doe accôt1do . 

Act>edito que o n<1bre •:.VU.n i stJ•o actual faná o que dis..O<e e que acabo de cita~ 

e que coiTespryn(]c a ldenrt:ic.o perusam~nto do .reformad<Jtr de 1911, a im ex,press<> 

na exp~ção .doe mobivos ,da Lei O.rganioa. «A .pr esen te organ i zação assi·gnala 

e rte-m ern vista urna sua.Ye e natural pa.ss.a.g.ec_n ~da vLgentt! off.icialiZiaçã:o do

enl'<ino J>ara a sua c<>mpleta de&officializaç.ão, corollao~·io f·undaa:nenbal .do prin

cilpio 1dJa lilberdadoe 11110fis i<Jtnal , oon~agra<Lo ;na Consttuição da \Repu'bbioo.» E' isto 

mes1mo qtte tambem (leseja o réfonna.dor .de .hoj e, o actual hon.naxlo ·MiniJStr o 1(]10 

Interi.or, qU'am~lo declara querer a .d.esofficialização e «p•repar a o seu ad\"ento sem 

:my tificaçà.10 a]g.uana>>. 

O SR. Josl!: BoNIFACIO - Vamoo f.i•I'mar ~sses pontos . 

O ISR. EVARJSTO A:lfARAL - Não me compe·té fi 1111ar ponrt:os €8Cripboo P<>r 

outros. Quanto ao caso ou aos processos oe chegar aos ,pontos, só o M i t11stro, 

aubor e sigmatario, lJóde sabel - os. 

O 'SR. Josl!: IBONIFACIO - Qual a t~eforma, a de 19}1 ou esta, a que V. Ex. 

'd•á o 'seu a1poio ou applauso? 

0 ·SR. EVARJSTO AMARAL Estou ~ndo muito ,Pi?·t·guillt.ado, mas, Vá ]'á. !Fico 

com a d·e 1·911, em.t>o.r1a ainda não satisfaça por mão ser J-.ad,i.cai. E acct'C90e'nlto 

que ella foi mais p.rejudica:da por que o p r o.pdo Go,·e.r.no que a decretou não 

iügrou exrcutal..a . 

.AJnte.9, a golpeou, não só permittcndo a vLg!en•cia de regu l amentos ao se r _ 

viço do pr:ivilegio ele diplomas, oouno tnaos>gi.n(]o com inte-resse-:; ligaxl.os a es.;e 
priv.ilegio e extell'd•erud'o a fjsealização off iclal até os i·n.stitutos parthculares. 

Foram ~es i ·n.tewesses junto ao Govoen·no ou no se i{) elo pro1Yr io Gove r no, 

do Su:r>I'lE!ITIO T.ribunal e do J')l'{)VÍ90t'iO conselho Superior de Ensino que J)re· 

ju~l.loanam e estra;garam, nã:o a lei, mas a sua rupplicação. 

E' o que bem n·esulta da.s seguinbeos NotM j)ed"gogicas do '<cron,~tl elo Gom

m.ercio >> de 22 de mwio do C!?llltO 71as.rodo ( ! ) 
«A •Lei Organica do •ensino super iD'r e do fundamental da !Repu·l.J''t>.. :t CIUC' 

Sie refere o dec:t"elto n . 8.659, de .:; de aJbri1 i!e 1911, conorectizou larga.~ c fo~n

ld·adas asrY>raç.ões d·e libm·dade e bom sen !"o. O .regimen am•teri oT Un•ha ca.h ido em 

completa •tresmoraliz·ação; u m 'Mi ·n~tro ,ee E tado chegara a e~c t..-ver que o en .. 

sino' não 1€xlstia de f.acto: commiss~'rios especiao3 do Governo havJrun mostratlo 

com·o ·O sy•stema i!e equiparados t r a.nsf(JI'mara os gymnasi{)s em bancos d e di

diploma.s pagos sem exa.me de V'Eirdade e co.mo o God igo do Ensino c!Jesonganizam 

rtudoO. 

Ass·úm, a autorização Jgtslativa que permitt iu a refo.rma Rivada via COtJsi-
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gnava o resultado da victorra de uma tenaz propa~anda; o ensino no Brazil 

chegara a um tal estado de !lesmoralização que Ge pedia uma modoificag~o 

completa. 

O •Sr. Rinl;da,·ia CD't,rêa sou.be corporificar e desem·olver creas aspi.rações 

leg.ltinllas. V•e•iu a U!b~rdaéLe ~ o en"ino &U])f:rior ficou liv,re de to~·o o privilegio; 

o Estado 8/!0'Umiu o papel, que. asGUIDLU na gra•nde União americana, de simp!es 

est>mulador. 

A desoffLcialização in.cl•i;:ava que a fiscalização inrurecta do Estado, PM 

intermedio do ConS<CJ<ho Su1)erior, ~ ra um simples inE>tru.me.nto .ele transição para 

o caso •oopecial •doo run•tigos estabelecimentos da Unifuo. 

O ru~tigo 1°, do d<ec1·eto dizia que «a iru3t rucção souperio.r e a fundamental, 

diffu•ndiclas pelo• hn titutoo cmeMios pela União, não l;'OS-ruriam d.ê tpr:ivi·legto de 

qual<Juer •es,pecien. Ora, o que isE•O queria dizer? Qu•e,ria .dizer cvidentE!Dente, de 

um modo cla-ro, pen-m:p-torio, inoon.testave!, ·setm possibiiY,ad'C c1e duvida; que a 

Ua1ião não recon~hecia privilegio tDIOS i•n s ti•tutoo que idl€. officha.Jiza\"a; lego, a 

·União a)rc>cla,ma,·a a libordali elo ensino ; logo. a União, conforme autorização 

legLslativa, affinnava que a todm en,a lic ito o ensi•no; Jogo, a fiscalização <lada 

ao Con13<elho SUJ)<"rior t·a de<tinaàa excLusivamté nte a,os institutos que ,t;on.ham sido 

~la União e qute, •em.bora desofficia:izados e com autonomia d iod'a.ctl~d e admi 

nislu·ativa, não poderiam dispensar a ·ubnmção official e, poc~,ut·1, ficariam 

sujeLtos a. fLscalização, inherconteJ a. pro:pria s•ubvenção. 

A todos os {)ll.broo i•nstHuto.s parbiculare.õ a União reconhecia e garantia a 

liberldadte completa. A Lei Org>!4n4ca torna.va-se assim uma conqujsta :democTatica. 

Tod·os n ó..< vimo.s nella a con;;agração 1dos <princi,p.ios salutares que fizeram a gran _ 

deza dos Estadoo 'Untidos da America ~lo Norte, .na <época contemporanea e .Ca 

Athenas de Pericle~· na antigmiilja,cl1e. 

Eon>t·reta.nto. a Lei Organica trouxe um mal ecngenito : Foi o Conselho 6upc

rior consti tu~· o I]Jelos l"€!})!r,E'sen tantes Pas C()ntgne gações. 

Esses re1)re ·entantes mootraJI'am deilde o começo a repugnancia com que rece

biam a dC'ISofficialização e o anniqui llamento pos JH'ivilegios e tudo fig·UTOU para 

a·nnu:•Ia r vario' effeitos -d a lei, sran que contra eS<las tendencia;, se oppuze Je, como 

tclevia, o presi~lemte ,·o Con-"elho e odeleg>aclo .d·o GoYer,no, o St·. Bt·asilio i\Iacha<lo. 

!Porqwe, ê •precir;o aúcen.tuat· o seguinte : a autonc<~üa do .Ccnselho .esta., natural

n1entc1 re-stt,icta tá prorpm.ia Lei Org·anica que a 1reg.e e, assian como o Presildenttc 

da Camam :póde •·,e.cusan- uma aH'oposta &nconstltucional ou anti-·regimental, o 

d•elegailo do (}overno, rno Co,nse:•ho Superior IC•o Ensin o, t>ó.de itnpedir Que -os re

presentantoo tê as Cong,I·cgaçõí's JUO'cliCiqucm !Q lllroprio n~gulamento a qu1e e~tão 

sujei·tos e em ,·irtude do qual faram ohamaJdos a <leli'bet·at·. 

Não e t€1/n comqlrehend\do a«sti.m. A :divisão .Co bempo, em examoo, CQJr.so.s c 

férias,. já foi inte>io,am E>ll>te burla-da. Estamos ·em meados de abril e os cursos ainda 

não se reg.u larizaram, .porque os exames ·d·e 2• êPoca jil. tE mba:raçat·aau tudo 1de 

movo, imf·r.ingin\do viole.ntaanc;nte o esph· ito e o texto .d·a lei para os estabeleci mentos 

qllie off•rem a relati\·a fh>caliZ>açã.o od'o Gove.~no, por'Que são subvencion•a:doo. Aos 

outros i·nstitutos ê inteiramente livre a orga.nização d~ seu en.sino . 
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Vimos outro dlia como o Con&€-}ho Super•io·r t inha desorganizatdo a divisão das 

épocas e;;colares. 
Agora miO'V<l!S .re.so)JUções fizeram orear nCJvos ]J1robJcn1a.s e no'a.s situações. 

O Conselho ISuiJ)er~or modificou o progJ·amma das materias a.o cu>rs.o ~l,e ,dd!re!to e, 
com ~prov>aÇão do Sr. 'Ministro do Interior, ll'esruveu fiscaJ<izar os estabel·ecL 

mentos de ensino particuJare.s qu.e ó aerão equiparado& aos subYenaio.nados pela 

União si forem jul-gad>os i<:l>Oneos po.r essa f·iscaHzação B'!!Lgene?·is que não C()ll'lst;a 

da aei e que só ·necess~d·ad-es de ()OCasião fiz•eram ser i11011Ualizadoo pelo Gover'nO, 

e, que, com <:erte=, conti:nrúa sol.iJdario COtn os p r incípios q,ue teve ode decretar 
com o a·eguJarnento chamado Lei Organica .ao ens·uno s·uperior -e lio fundamental 

da Repulblica. 
O que conv-ém destacar agora é a dmpol't'<l!nte deliberação, approvada peto 

S.r. :Ministro .elo lil'lteruor, >de t•rear fiscal·izaçào para os institutos prurticulares . 

\No Conselho 'SUJPerior o.s Srs. D.r&. Pau.lo de Fro<n•tin e M-endes Junior foram 
os leaclm·s tda volta dos ~uipara>dos e <la fi.scalização. Emquamto faziam ,par•te ido 

Conselho os ·Srs. 'Drs. Mello :.Vlattos c Azevedo Soliflé houve r.esistencia; depoLs 

todos os membros delle acompanharam a corrente que pedia o regre o ao .re

gimen a.nterior. 
As a•llegaçõea nã,o deixam de ser fortes e merecem, ·realmente, consideração. 

A doutrina deve ser a lilberpade a bsoluta; rus circtl'mstancias exigem, entretanto, a 

fisca.lizaçào. 

A Jei orçamentaria que aulor.izou a .refonna >ddsse: 

«·Lei n . . 2. 356, de 31 de dte zémbTo de 1910, rurt. ·3°, II - Fica o Poder Exe_ 
cutivo autoriza;do a reformar a tn•strucçào eUJper.ior e seoundaria mantida ;pela 

União, :dando, sob conveniente fiscalização, ;;€m 0nivilegio d e qualquer -es
pecie, aos in&t!tutos de l€n simo superion-: 

a) personaiMade jua·iddca, competencia para admini-urar os seus bens, lan_ 

ça,r taxas de matricula e exame e mais emolumemtos por diplomas e certidões, 

a r-r,ecadatnJdo todas as qua•n1Jias vara iPl'OVimento 'Cle -'ma economia, não podendo, 
tambem, sem annuencia do IGovermo F ederal, al·iena.r bens.>>. 

A •reforma do Sr. iRivaclavia ta.mlbem falla em fiscalização. Ella assim deter_ 

md.na no 9eu artigo II : 

«Üs JmJSibitutto.s a que se a·efere esta lei f icarão sob a fi.,ca!ização ide um Con

selho Deliberativo e Co·nsultivo, com s'é>de na .Capdtal >da rR·epulbllca, no ed1ificio 

cl.e ·Um d elles.ll. 

Ora, a Lei O.rg-anka cita nO<r1dnalmemte varia.;; vezes os i·nstitutos que eram 

of.ficiaes e que ficruram emanctpados. Mas no art. 2o se refe.re «aos insbltuto.s atê 

:~>;;tora subordinados ao :MinisteTio do Inter·ion> . Mas é preciso convh· que se refere 
a estes institutos para lhes {lar •ld1berclade. _>\&sian mesmo é possivel argwmentar que, 

dependentes do Ministerio <lo tJ.nnerior
1 

emm todos os estalbelecimeutos p e ensino 

superior, que podiam ser equipaTados e fi"cali>.rudos.» 

O ConsJe111o, .reconhecend.o essa int·er.pretaçã·o, resolv·eu fiscal·izar, porgue a 

f•u·ncção fiscalizadora •lhe cabe agora. Havia necessidade disso e nós outros, 

apezar de sermos favoraveis â. liberdade JUO~i·ssional e á Hberdade do ensino. 
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não rpoàemos n egar a Jegit in1i.d'rude àQ furuàamen to das al!egações dos que eon _ 

seguiram a f iscalização: 

A P!'1nclpio, o S~·. RiV'adavlia Corrêa, então "Minhstro do Intei'.ior, rea!stlu a 

to,àas as t en tativas de donolição da lei, que a olyg>archia titulada combatia. Em 

despachos m em<Yraveis, negou l·icença para exame de sufficiem>Cda. e prura registro 

ele titu!os, vorque não •havlia m a is privil~~os d e di.plomas e, portanto, não havia 

mais obrigação daq·u~llas forma lild'<l.des. 

Entretanto, a acção do "Ministro -foi co·ntraria9a pelo Poder J·udiciario e pelas 

directotrias dos Estados. IFU•n<da rwm-se, sob o 1-egimen da L ei Qrganica, univer

si:dades e imstitmrt:os eerios, ao lado d~ maroteiras e d·a lojas de yenda de diploma,;. 

As segundas prejuclncaram as rprim eim.s ~. além odUs.so, os regulamentos, que são 

reguLam~ntos, ccn:no a L ei ürganica, n ão fO'I"am -j ulgrudos derrogados .pela reforma 

Rivadwvia. Os cidadãos d'ormadoo peJa., unive-rsidades livres não obtêm registro 

prura os seu;; títulos :nas ecrctruiias e dil,ectorias de saudc, ou não podem advD_ 

gar no civeJ; só no Rio Grande elo :su:J e •no Pará o criterio adm inistt,ativo está 

·de accõtxlo com o espLrito :da Lei Organica. 

Os ,preju::licru:los arppel'laram prura o Poder J:udiciario, e o .Suin-emo T1·lbunal 

Fed~l'!Ll, em acc&rdão solemo e, :ele 2 d~ julho de 1913, affirmou :que não wl']ia 

reconhecer a Jegi tim·i>dacle dos titulo.s de oescol-rus não fiscal!iza~las, POI'CIU·a «est~ 

-em pJeno vigor '3.l3 leis patria,s que orgrun:iza:m.m as faculdad es <eofficia.as» :e. as 

«livres», consti-tud:daJE> ide accõrdo com os decretos no<. 7. 24 7, ele 19 de rubril ele 

1879, .leis de 17 iie jruneii·o :doe 1885 e .a~ 2 d1e j a,n~iro doe 189 1, o decreto n. 1.159, 

do 3 de lclezem lb ro el e 1892, e a lei n . 314, c1e 30 de outubro cl·e 1895 e s~u r-esp.e_ 

c tivo ·r-egulamento. •Por essas leis e decu-etos é facuJ:ta,da a assoc iação :d:e partL 

cular-es pa.ra a fundação ele cu·rsos de ~nnuno sul])erior, «CU·rsos que devem eer 

organ.izrud:o odle aoccõi~lo com as normas q.ue regulam os 01·eados e mrun:tidos pelo 

Govet,non, «~lém ·disso, accresccntou o :acc6rclão, ~ neces•sario um fiscal ~ de 

recoruhec:iida com,petencia, como .p:roeooreYe a lei •n. 314, de ·30 de ou tu boro ide 1895. 

Essas le:Ls e decretos não foram .reYoga<1o.s '!)elo art. 3°, H, ela lei n. 2.3:56, 

de 31 el e dezemb:ro doe 1911.». 

_<\ssim, porta,nto, o :Supremo Tri,buna,l Federal coo~idera em vigor as leis 

que estabeleceram regras vara a fisca,lização; não ha pnivilegios: os ins ti!tutos 

subvenclona,dlo9 são iguaes aos outros, mas pa,ra obtemem equipa,ração e reconhe

cim ento od~ seus titulas a.s ra·ouldades va,rtlcula;r-es .precisam provar a s·ua iclomeiL 

:6rud~ pelas •normas que a lei el e 1895 :determinou. E' o que affirmou o SuJJrerno 

T.ribunal; é o que o Con se.lho Super.lor cl<> E nsino resolveu e o r. H erculano 
d·a Fredtas, "Ministro do ] nterior, ap:p.rovou. 

A L ei O.rganLca delegou ao ·Coru3·elho S.upe11ior a -!ncuml:Jencila <le fiscaliza·r? 

E' uma duv,ida que é lic ito ·leva;nif:~r. O Sr. l'lini tro, en1 aJviso, attoen:d-eu as 
reclamações do Con el·ho e affirmou o ·seg·ulnte: 

<<ICoan l'ef~ret.1cia ao officdo n, 47, ·d'e 7 .ae março QJroximo pruo;sado, declaro, 

pa,ra os •ClevMos effeito , que vos incumbe exercer, em n<Jm e do Governo !Federal, 

as fu:ncções fdscaliza:doras legae.;; em relação aos •a. tabelecimen ta:s de ensino su_ 

perior existentes ou por fu ndar, c!'eados pelos Estados ou por rp.articulrures, para 
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o fim d e verificar a sua i.do•nEidade e acompanhar nelles a i!'9g•uLa-t'lidade e effi. 

ca-C'ia do en·&ino, remet te ndo a este m i•nb;te r io a lista odos que j ulgardes n as con . 

dlições ~egaes para, uma vez reconhecidos coauo taes, ser€11ll os seus t itules lle 

thrubi'li-llação l!'eceobidoo a regi ~tro naJS repartições com peten te.s." 

Or~, si o su,premo 'l'ribunal acha que a Lei Ovganica ·não attinge as leis de 

1895, e anteriores, com o é que uma entidade m·ewa opela Lei Organica PaJJ.'I!l. etll 

caminhar a ~lesoffiaiaJ.i zaçã-o dos antl:gos institutos officiaes vai r,ealizar uma 

fi.Scallização, em nome de uma le'i, que não cogita da <b.1l·stencia de esta'be:eci. 

meotoo partlculM·es sinão para, imdcrectamente, reconoh.ecer_ lhes a equiparação pela 

ca,,.sação doa J)ri vileg•ios das facukla-des offticiaes? 

O regiruen que quer·em impôr ó póde existir }ustamente depois 1d·o av-iso 

do ISir . ?.IIdnis·tro do In<ten·.ior, tque, pela Jei de 1879, 1891 e 1895, é a •unica auto. 

ridade competente pa-ra .exercer a fisca.Jiz,ação, qu·e conven~encias de momento 

_ tornam im•fe'lizmente in,dispensaveL Ma.;;, não ha .au~d·a que o Ministro p&Je no . 

m ear o .corus·elho f1scal do Gove1•no junto dos ·estabel·ecimentos partioula-re.s. 

Essa füroa:dzação pa ce ag10ora necessar·ia. Em princdJpio, e pela experiencia 

recente, somos contra o regimen dos eq·uipa.rados. Vdtnos ha 1pouco o •que •et·a <CSc:ie 

re.gimet,, Os fiscae-;, do Governo eram os p rimeiro.s a exigir id'OS estabelec!vnen<tos 

que fisca li z-avam fac1l!l<dad·~s .inauditas prut·a os seu.;; p·rotegidos. &und-a, J1oje es . 

tabeleoimen:tos Tecon.hecidos de utilidade publica d·ão ponto de vespera .. . 

Um antigo e 11!Justre pe,dagogo, .no tempo doo equ1paJrados, chegou a sahir 

da a-la Ido ~eu estabelecimento q.uacntdo entrou o fisca:l do Governo. Sahia da sala, 

g>nltrundo paH;a os alumnos: Até agora, 1·ocê.;; não coDavam ... Podem col!.ar agora 

á vontade. . . O Sr. fiscal está ,Pechlndo para um protegLd•o ... 

O que a~d ia·nta então a fiscalização? A no1·a fhscalização vai ter , sem duvi·da 

inconveniente . O fiscal é delegado de um Coooclho S•utperi•or que é composto <le 

professo·res que são conconEntes dro professores das faculidwdcs <Privada.s. Essa 

conconrencia não pooe11â. m uitas v·ezes [az,er com q•ue :não se •reconl1eça a idonei. 

dad-a dos estabelecimentos pros-peros? Pód•e ser .que o3im , póJ~ ser q.ue não. Depende 

do ctllt·erio, P,a mol'alidade dos fi<>ca·es e ,do[rectO'reo3, ,mas não deixa tde ser e.>se caso 

uma. questãio .séria. 

Outr'ora era o Governo qu.e fis.calizava; o .Governo é delegado do eleitorado 

e muda de s ervrotua-rio . Agora, 'é o ConE<c1ho que vai fisca!.izar; o ConseH1o 

é delegado de .Con,g~t·cgações que pelas taxas que uslllfrucm não pQ:dem vêr com 

bem.;; olhos a ~)Q'OS!1e•rLdade dos outrow .estabelecimentos; ago ra é om.na olygarchia 

que m•ão se altera, •que v·rui .superLntendcr as escolas par ti cuJoa-res . 

En<bretanto, conv€m .reconhecer a :egitimidacde <da delrlberação do Gov·erno, q ne 

se sente cmbat·açado !ll'aJl'a re ·o11··er a confusão que a Le i Organica ·determi.nou nos 

nossos :halbitos. 
A ~iberdalde aJhsoJouta seria melho-r; já estamos fa-rtos d~S reconhecimen to oL 

fici<al ·de títulos que mão orepresen<tam estudos de ver drude e sim .exames que m·ão 

ex>amin am a capacidade dos examónand·os. Na 1Jiber~l ade, os m ais aptos pr·edo . 

.minar iam ; os bons estabelec!Illle,n·tos acabariam por cotl qu ista r um pJ·i vilegio 

natural. 
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Ma.; os nos.~os halbltos trotineioros de um lado e a explora~ão immoral do 

outro to1maram impossível ma P!'abioa O r egúm en 1da liberdade. CPelo menos, PDT em. 

quanto a.s repa-rtiçõ-es pul:>li.cas e o Supremo Tribu.nal negam va·lor aos titulos 
que não {ljam <le estabelecimentos officiaes ou fiscaliza<los. 

•De modo qu.e é me&mo de conveniencia para as eocolas qu,e se fundarem ser 0 
rcgimen da Lei Or,g·amica que alguma cousa se faça em seu favor, pwra que mão 
fiquem legalme-nte oquipara.cJas lí.s casas d•e exploração . 

As directorias, as seci·etwrias, as au<>itruia.s con.,iderariam em tod'o o iBra. 

sil, com excepção do IPaJrá e do Rio Gra.nde do Sul, em igualtJade de oondL 

çõ-es os tit·uJos <la Facul<d'Mle Hahnemaniana ou da Facul>la.dre de •Direito T·eix<enra 

de Freitas aos tibulos que exploradores sem escrupulos vondem a 60$ a q uaJquer 
ana]Jphabeto q·ue se apre.~ente. 

Não .eo·a p()J'tanto, poss ivel conrtitnuar esse estado a natl'chico. E, p()l' isso, em . 

bwa n·eoomheçamos a;; V·antagens fundamentaes •da liberdrude, somos forçados a 

conceder (J Ue, n-este mom·ento, ciroumstancias de occasião acon..<ielham a fi. cali . 

zação. 'Mas é p1·ecnso que essa fisalõzação - já que tem ,dJe ex istir - seja severa 

e séria : é •preciso q.ue não facilite :de mais e qu·e .não exaggere o rigor pa.ra im. 

p.edh· o de envolvimento de conhecimentos novos. . . Convém que 1da ]jberdade da 

Lei Organica tnquem, ao m€mos, a libend'a:de de se :t;undwr escola supe1·ior e a 

liberdade <le se ir apren<ler e ti-tular onde se quiz.er ... Ninguem, dem1Jro <la Lei 

OrgaJ!lica, e pera tque .o Conselho SuperioT de Enetno c1eseje exercer uma tutela 

sobre as instituiçõe;; 13a~·ticUJlaroo: o Conselho vai apenas ju.Igar da sua bdoneL 

da.de, que é C()(l!Sa differemte ... 

Quanto á c1l&tribulção de materias, haverá olln:igação ~le acompam:har as a!. 

terações que o .conselho tem feito nos reg.ulamentos que acom,panharam a Lei 

Orgam~ca ? E' ,)reciso que !õ'e conserve, olem1lro dO regimen ·proYúsorio da fiscalização, 

a liberda.de que a Lei Organica fa.cultou. 

E' indtLspen•,avel não esqu~cer que o Co~selho S·uperi o•r ele Ensino é pelâ re. 

forma Rivadavla ruma instituiçã.o provisoria, de ÍJnJ)les transição. Assim o diz o 

art. 5o 1Ja L-ei Organlca, que está redigido da 1Jeguinte maiTiel•ra : <<Art. 5° -

o Consetho •Swperio•· ele Ensino, 01·eado 1>elet p1·ese1HeJ lei, IS1tbslit1<irá a funcção 

fi.scal do \Este<elo; estabeleoll'rá as bigações necessM·ietB c -i1nzn·esci?u:liv6is no ,-e. 
g imen de tremsição, que vai eW. officiaUzação co1np:1vta, o1·a vi.ge'l~te, á S'l<a total 

i1tdepmUle?Lcia h•t•••·a, ent•·e a União e os este<belecimentos ele ens•no. 

!Faça-se a fisca•lização, pa.ra gwrantia do actuaes aca!(l emicos que precisam 

de .registro tele seus tltulos; mas é p.recãso não es•q,uecer (]'Ue a litberdadoe será 

a inda mais fecunda e que pe:o espirito da Lei Organica, o e'Õ.nselho Superior 

~6 ex·iste porque o Estado Jiecesslrt:a dle uma superintendencia indúrecta soi>re os 

estabelecimento;; que indirectwmente ma-ntém por imtermCJ:lio de subvenções que 

subsl<l iam <1m.d.o.» 

o •SR. EVARISTO AMARAL - Votei, o anno passa.do, contra o substibutlvo do 

Gov>ermo actual. Meu voto significou po:eferencia, que· mantenl1o, pela Lei Or

gamtioa. 
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O ISR. JosJ;: BoNIFACIO - Isso de vato pouco adianta, porque o voto do 

Sr. ::1-Iaximiliano foi ne se sentido e hoje é elle o autor kia lei actual. 
O SR. Ev,~RISTO AMARAL - O que posso a egura.r é que o meu voto foi 

o que .veferi. 

·D~sse o mustrado Sr. Jnsé BonHacio: 

«E' como V. Ex. vê, como vê a Ca:mara, 'Urna autorização ampli s.ima, de

•notando confiança no Govern<>, que se inaugura,·a denotando conofiança 1110 seu 
oriterio e no seu patriotismo pa,ra enfrentar os mais sérios palpitantes e dellcMlos 

problemas. Esta autorização, r. Presidente, equivalia ainda e trunb m a uma 
condemnação formal á famiger'lida Lei Organica de 1911, que nes e momento já 

ninguem :defendia, nem mesmo aquelles que se diziam seus apologl3tas, etc.». 

!Não equivalia a condemnação algum.a e, tanto, como a Hnda Ignez, es

ta,·am as cousas postas em socego no Congresso que ningouern se lembrou de 
refonnar a jamig(J'rada Lei o,·ganica, contra a qual "'oeni11Um movim€'Ilto se 

notlálra a1!é surg·i•r o sulbsti tu ti v o govet•namen tal. 
O SR. Josl!: BONIFACIO - Yalia a pena naquella época? Jã e:-opllqued até 

esse ponto. 
O .SR. EVARISTO AMARAL - Perdão; mas explicação improcedente, da qual 

podemos coml})leta·men te !Ciivergir. 
0 SR. VICENTE PIRAGIBE - 0 Congresso havia de va!er <de algtLma COUS<!-? 

O iSR. EvARISTo AMARAL - En<tão, quem vale é só o Supremo Tr1buna1? 

O .SR. VICENTE PrRAGIBE - O Governo desre.speitou o Supremo e exigiu do 

Cong.resso o que queria! E' cousa. sabida! 
O SR. EVARISTO AMARAL V. Ex. está mal infomnado. ,='<em o Supremo 

Tribum•al se suibm:ebteria a i -o, nem o Con.g1·esso. 

O SR. VICENTE PIRAGIBE - O Supr{mo 1'oi d.esrespeita,do varias vezes. A po

~icia rasgou seus accórdã•JS, '-l'll!v s,.c~ ·~e:.:. no caso do Conselho :Mun1cipal. 

O SR. EVARISTO AMARA:;. -· .:.-\ão P·-•EE" entender a,s cou;;a:;, conforme o cri

terio de V. Ex., nem dar pa.Ia traz ato§ v :::;.oyern.:; .:o !"r. ~ilo que foi do ca,so do 

Supremo. 
!Ma!.', Sr . J:>re-idente, assistindo a esses debates, não só ag.:.ra. ~omo em 

occasiões anteriores, a proposito :do ensino fui procurar na Constltuiçã.J F'ede:a!. 

o que havia a respeito. Encontrei quasi nada! 

!Pensei, sendo tão pequ~n~na a Constituição que con.suHava, a do Man-ual 

do Deputado, que podoose encontrar mais alguma co usa em Constituição maior ... 

(Riso.) Fui ao querido velho Barbalho, e neL!e encon,bJ'ei o seguinte: 

·«O ensi1to supe1·ior. O serviço e interesses da instrucção publica fica.ram, 

em nossa urdi'<l'llra constitucional, assiln determinados: 
O ensino em todos os seus gt~os, primario, secunda.rio, tech•nico e superior, 

é objecto ,de legislação dos Estados nos limite& de cada um deste:;, e <doo mll.l

n;,;tpio~ conforme essa le,gtlslação. 
Cabem excJ.usivamtem<te na competencia federal o ensino superior e o en

sino secunda.rio no Districto Federrul. E, sem J)'rejuizo da acção, pótde tambem 

a Urn.ião crear nellle,s e.:;ta'be: ci'm<€'Iltos Ide runbas essas na<turezas. 
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E' o ~ue result a da comb:i·nação do a,rt. 34 n. 30, art. 35 ns. G e 4 e 
art. 65 n. ·2. 

Nos esta.belectme.n•to · publicos o ensino se.rá Jeigo (al\t, 7 2, 1§ so). E é 

liv·re aos ;partiC"ulrures o exc•rc·icio da profissã-o d•e me<>otre, cO<:nprehendida. na ge
neralidade :do art. 72, § 24. 

Não é uma :5uncção J)rop ria do Estado, albsolutamente esE>sencia.l delle. 

iMas s i é preciso banir a Jd•éa do Esta!do-professot·, força é tamban re

ccmbooer que o •Estad'o não p6<le ·ser indifferente ao desenrvolvimento <ia instr,u 

cção j)lllblica, •urrn tdos ,gran:des ;o<l•em entos da p rosperida<ie nas ;nações. Si não lhe 

quadra en<:arrega1·-9e do ens1no e inwôr aos pa,rt:icula,res a sua 1(]1\ recção, nem lhe 

é J.i to ·porevêr con•ddções rcs tr.iotivas que €ffi!bara:cem ou oruerem o exercício da 

lUJerd•a>de indiv iQUal nesta e:;phera - cabe-lhe, enbretaJnto, contribuir pa,ra o 

aperfeiçnrumento e <iiffwsão geral da instrucção, indo em auxilio da inciativa 
privada, ou supprimindo-a ond·e ella não apparece.t·, e agindo com efficacia 

pa:ra que ella surja. Co.ncur. o, ruuxi.J.io, ocontri-budção, eis ao que se deve Ji.:nitd.r 

a ~·crrLO ·official, sem monopcl'lio •nem prlvi:legios. 

T aJ •eniCl<> a t a.refa do E ta>do em geral quanto ao en.sllllo publico, qual de

verá ser o E taiClo /FI€1derativo tda União? Si o Estado não ha :de ser professor, 

ta.mlbem ;não é possível admi•ttir-se a !U·nião docerute, e si a funcçã.o d<> Estwclo 

quanto ao ens1n<> deve ser Simplesmente cooperativa e supplementwr da acção 
ind.ivid•ual, não se poderia ;pretend•er mais pa,ra a União, Por mruis p•reciosas 

que sejam as vruntagens :da iru;ilrucção pu/blica, é certo que em ab<3o1u to não é 

ella interesse dLrecto e àmmed·iato da n•açã·o, neste sentido ·não é assumpto na

cional, ·e escapa por iE>so a,o Gove tmo Federal. 

T (}ca-lhe po:ném incontE'iStavelm enote a attribuição de crear e manter insti

tutos techonicos para o ;>re,a:-o de pessca: -:" estina~o ao serviço milita r de terra e 

marinha, por!<tie .;s.;e serv iço é inteiramente na,cio\tal (a,rt. 14). » 

E mais: 
C< Nota ao a•·t. 35, 3°: Ensino swperi01· e sec-umda~·io nos Estados. Veja-oo 

o que, quanto ao ensino, fica <iito no commentario ao n. 30 do wrt. H. Do que 
ahi se expõe a•oouUa qwe o ensino em qualquer de seus !l't•áos n ão ~stá 111a es

phera d a União (salvo o q ue Q·espeita á lnstr.ucção milita,r.) » 

.S r. Presidente, os ccrnstituintes da ·Repulblica, os que orga·njzaram o re

gimen, seu mais consagrad<> commenotador, estavam paYorosamente mais atra

za:dos em idêas e entendimento das no'"'as causas do que actualmente andamcs 

nós outros. 
Certamente e lles eram uns retrogrados; os instiéuidcrres do .regimen eram 

os que menos sabiant ou conheciam do regimen que 1n;;tituiram. Somos nós, a.g<>ra, 

os fieis, 013 puritanos, a ponto de pleitea,rmos aqui. para o Estado, aq·ulllo que os 

constituintes deixa•ram á 1n•iciativa dos prur.ticwares, aquillo que ao Esta,do não 

foi conferido, po.rqu e entend·eu-se q•ue o Estado só podia ser o .que ficou sendo, 

e nisso onfuo se comp.rehen:de o Estado-professor . 

.Sr. Presfdenne. ll'eprod•uzidoo n esta Ca,mara, tem <iiscursos successivos, exa

damente p elos dous d:ll ugtres collegas, quasi .unicos, si.não unicos, e e\ll quasi 
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todas as legislatu•ras e em todas as ses.sões annuas, os con.heciclos ataques á 

reforma da l•ei Rivrucla via, sou forçad~ a entraJr •na con vraricda:cle, do mesmo 

modo que elles p.a,lmllham, o .ca-minho do combate. 

O •SR. Josl!l tBONIFACIO - _-\goela é tat•de, porque a lei está revogada. 

O SR. EvARISTO AMA~L - Ainda não deve estrur porque a nova ainda pendi! 

sloo .sacrRJJll·entos •do Congnesso. Mas, pa•ra que V. Ex. atJê hontcm tratasse d-eila, 

não esta v a ·revogruda ! 

O ISR. ·JOSÉ BoNII'ACIO - T ratei dclla como assumpto conncxo ao do ,projecto. 

O SR. EvARISTO A~fARAL - Tratando rambem a mn tem}Jo de um e :de ou

tro assumpto, entrarei .meNwr na apreciação do oaso. 

Di~se 1que não hav-ia ainda coordenado a exposição do meu penE>am~to; 

mas afinal como o nO'bre iDeputrud<> lembrou que a emenda <la -q·ual su•·gira a 

refonna (fUvada;via. viera da ba·nca'J.a ria-granclense, e, uma v-ez que a reforma, 

como V. Ex declrurou mão é mah3 d<>s nossos doi•as, que não seja e! la, ao menos 

ele minha pa.·te, c~e/1tnHo _sem chô•·o. 
0 .SR. VICENTE PIRAGffiE 0 Chôro é ma] aproveitado. 

O ISR. CABEDA - E gasta bôa cêra com tão mão defu:nto . 

O SR. EVARlSTO AMARAL - A cêra não pre&ta, .mas não faz mal. E' da pie

dade humana, que faz milagres e eleva a alma. 

A lei Rivadruvia poderá resUirgir,· quando a actual não logra.r impedir maio

res abuso'. 
0 SR. VICENTE PIRAGIDE 

nados pelos mortos. 

Felizr11en te, neste caso, os vivos não são gover-

O •SR. EVARISTO AMARAL - 'Sen·á caso então dos vivo estarem mais rntYrtos 

que os mortos. O covei<ro ele S•haks•peare :disse isto muito melhor. 

O SR. CFERREIRA BRAGA - O S·r. IRivaclavia pelo m.enos não obedecia a este 

principio, tanto assim que clestrui·u tuclo quanto já havia de esta•beleci·do e or

ganizado sdbre o -en.sino. 

O SR. •EvARISTo AMARAL - Não é esse o testemunho dos responsruveis pelo 

ensino. 'Dizia o Dr. Rivaclavia, no eu relatorio de 1912: 

«Um dos p.robleunas que mais intereE>Savam e mesmo apaixonavam á opi

nião era o da in ·brucção nacional, qu-e, pelo estado de descrej:lito a C]IUe tin·ha che

gado, estava a exigir prompta e efficaz salução. 

V .. Ex . no manifesto inaugural, confO'rme salientei no meu relatorio do 

anno passado, assignalou as bases em que poderia assentar uma boa e ltberal or

ganizoação do en&ino; e o Co•ngresso Nacional, <lominRJclo peJa mesma convicção e 

orientado em ig.ual sentildo, autorizou ao Poder Executivo a rccnodelRJl' tal serviço. 

Não o f.ez, porém, mediante silmples ~lelegação, corno erroneamente se tem dito . 

alhures, no intuito de combater o 'decreto •ele 5 de abrH clé 1911, mas autl)l'izou a 

organização dentro (li! condições e bases bem explicitRJs que á previdencia legisla

tiva se afigu.ra~va;m o assento pre~iso de uma util ;refoutna. 

\Dessas ·bases não fugiu, nem exorbitou, regulamentando-as, o Poder 

Executivo. Os inimigos da nova organização não podendo atacai-a, efficaZ~Uente, 

na sua, contextura e va1or intrinseco, procuram ierH-a inldirectatmente, acoi-
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mando-a •de inconstitucic:mal 'Pelo facto :ele srr o fruéto •clr uma clelc-gaçào de 
JH>del·es cln Cungre!-·~,..;o .:\facional. 

E'c.n lJI'illlPiro lugar não se tra·ta de uma autoriz.ação IHr.ra e :-:ianplcs, e Je 

un1a núa JCh·l~gação, unas de •um prect'ito legis1a ti v o f't~ta.be leci·do m termos be:m 

<·lanH•, 1be·m exJ)Ji.citos, t'onnu J a~do em divE.•rsos p.aragra.tl'hos, ao qual o Pt·csidentc 

da iF'tt•pu·blioa devia tdarr o preciso Cl .. cn,·ol\·itl1enro c tornaJr excquive l por m ·cio 

:ele d<•crrto ou regulanwnto <=xeouUvo, na .f6ra11a <lo § 1° el<J a1·t . ·18 da Con,' li
tuiçâ 1 • 

. :\lias, quan uo fo,se pLwamente uma auto t·ização, onelto a inconstituc ionali<l ado? 

Eu1 n('nh.um artigo da Consti t•u i ção Federal Sl' depara dl&PCl.;itiv.o veclant·..l.o . ~a-c s 

aul()ri;.,.açõe-.... que no:-;; vinte annos ãc rc-gitncn •republi ca·no teem sido innunle ra.s 

Yezes ..::ot·-ced1cl~~; 

O a.rt . 34 da IConc:;tituição, dizen~lo rq.ue ao Congre.-"o Nacional compete pr'• 

YaU\~amcnte legisla r obr e os varios fu'i&U~1ltos alli eRpc.ctficaclo~, não ic:11pede .que 

o.•sa funcção que é só p.ri'vati\·a para excluir os po .h'reci cstaduaes, po::sa ser 

~·xcrci· 1a po:· meio Ide autowi.zações ·dada.-; ao P·resi,<l. nt~ da Republica, que com 

{.) Congi·e~t.;o ~aciona>!, collabora na fritura de to.das .as leis. 

O Con~r sso ::"1acional, ass im agindo, não se despe do uma attribuição pro

]) ria, JJO.rquc a q~ualquer 1nccnento pócle exer cilal-a, xevoga,ndo nle+.;mo aqu iHo _qu~, 

por •ua autorização, :houve.1· sLJo .feito pelo !P I'<'sidente ela IRepub lica. 

J;;.cta rx ces,i\·a <' ineJc"'}Jlicanl ogeriza á conce.<são i1e auto:'izações peJo .Par

lamento [az Ieuubrar o exa.ggero dos ;den1ocratas a ,Rousseau, pretendendo que a 

sob e::rania :-;e pei'Cte quan:do não directame ntc exercitada pc:o povo, csqueciJ-os de 

-<J.U"' ~l.,a sobe1·ania. conl·O diz Taine, não póde ser perdida, n ecn aliena~;Ja c. 

quan,do o cidadão d<'lega o u so d•a parte que lhe cabe, guarda, toJavia, a pro

pri· üadc $ta rnes•ma
1 

que é insr'J)aravel da sua pessoa. 

iE' o que aqui acontece : o Co•ngresso Nacional não a li ena, n em pcrJc o 

.sru ~ireitu constituciona l, c, d ·e:e.,g'andl{) o S<.'U ~uso, guanda, enbretanto, a p.xopric

,!ad., qur lhe .cruoe de poder exercitar tal .facull adc ou direito qua.ndo lhe aprouvc.~;. 

O Cong J·e.o:so 11ão a'bre mão d-e um direito, que é ins paravel d a ~ua Yida le

gal, apena.3 rc1t' lega dclle o •Uso, ..ncando-l he o ~lire'ito de approva.r tacita ou ex

pre·~amcnte ou revog~t· o que 1POr ~..ua <lelegaç.ão foi feito. 

E~tc mo•do <le l•eo·JsJar .-~re assur:n1Jto que diHieilmenre podem ser convc

ni cntem~nte c prcstC'I:nentc d i,1cutidos no Parlamento, t~m sido ael•optado '))Ol" todas 

as n ações e en1 algu~ma.s, apezar da ~liJ:po~ição const:itueional prohibit!\·a., co1mo na 

ltalia. 

O iHustrc scrlptor A . Brunialti - J.l Diritto Con.st ituzional.e e la :Politica -

-escreve : «)1a n l""l·la rnag.g-ior 1la:rt?i d e-i casi, i coclici e le lcgg.ri pill iru1p.prtarnti 

.sono Rtati -fatti dei potere e.E>eouth·o, per :clelcgazione a1·uta {la! 'Parla.ment<>, ta.l

Yolta tenendü .conto del concurso della mag i"tratura e pcrsino di ,COfl1DLissioni 

pa.rlallllCtnta ri che aYe-\·ano pnBoaJ·ate insign!i la\·ori, talvota col-colha,boraz.ionc 

· d i mem)) r i clc-l le d•uc Cam ere . . Dal 1848 al 1860 1·ennero co!õ'i promu:·gati in fie -

m on te GUlia sta.mpa, la Jeggc elcttorale, cnre lle 'u i istz·uzion ,• 

Jl ubblica r sulle m .inie1·e, 1! co ; ice penali. :1\Pl R egno d'Ttalia la gran:clc e eom-
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picssa opera ].-gi,; iati va dei 185<5 é s tato compiuta dei Governo per ue legazione 

dcl Parlacu Ento, il cualle ap•provõ la :egge 2 a prill e 1865, n. 2.21·5, in 6 an ;co!i 

di cui lu l~tge erano altretanl'i all eg ati, sebbe nc !' a r t. 5tõ dello statuto J'k.nio

d(\__'-Sc ·l'~ll) lJl' OVazi o n c di tutte, atrt ico:D per art ico lo. Cos i si eb bero i co ... li c i ci viic , 

co•mmt C' rcia ~c, di pt·oce.J u.ra ci ,·i Je c penalt•, de lia ru ari na n1CI'Ca;ntile ; cosi vetU1êi'O

J)I.rotuul·gate le lP"g.g i su l'ordina•mento gi•u:<lici•a1l' io, 6•Ulla p•ubb lica eic u•l'C%Za, sul'(.)S

propriazi on o por causa iPLllbblica utili tá; b•Ulla pro1J J'ictá. a rtistica e lettcraria 

dan·du al p uterc escoutivo le piú a.mpii faco ltá.ll. 

rv t'C.! li OS a-hi que, a dE:l'):peito d tO ll i :po.sto no Statuto, o Parlacm ento ltalian(} 

d eleg"~o u os n1ahs atm.p lo.-s rpoPe.res ao ex ecu tivo para legislar Gob·re d1~JicaJos ás

sum qJtos dizen•do com a viela, a iH"O]) ri eda l e e as r elações <le .fam ílias ~os c idadãos. 

Lucl ov ico MortaTa - 'common ta1·io de i ICod ici c d-ellc Leggi di if'.rocedura 

C ivile - c n:~·i na : (h.~\.1 gover no puó e::.&Sere dei gat.o anchc H vero e l)ll'OP L"io eser

c izio (i irt.>tto clcl la .fu11 zione J.:gisiativa .. . Bonchi, in 6'Cneral s in1ile eventualitlá non 

sh> conlemplata dell c cawte const ituziona,i i, 111é •illpawtico iate da ! n ostro e>ta

tuto, pu1·e é .un fa tto ·cthe t5 i v~r ifica n cgli s ta,ti li'ber i p er ra-gioni prati che <li 

utili tJá c t aJ,·o Jta de n ece~s i ~â. D1uc fo rm e d·e det e.gazionc :sonno 1da cons·id crarc: 

runa gcncra:e, che uole con crctau·si, nt' l 'aff i·da.;_~ncnt (( picni potcri» 

a i gove1·no, co nsigliato da ·ecoezi•onalitá (l i C'i·rcostanzc politich.c , a•dl esempio <1e l1 a 

prcviz ion c di un lung·o período d i gu('lnra o di Lntcrnc ag ita zione : l'a l tra pa!·b .. ·o 

lrurc, che consiste, J1ell'in C-aJri co ldü provvc ... 1ere, con co1np: eta o Jimita.ta cli.-:;<:re

:lionc 1de a rbi tr i·o, a·l :a tredazion e e op.romulgaz ionc d i LnO J"'n C gtiu•ridiche, it~ IU'Jgo. 

c VCC(' dei '})a r latl11 ento, sopra ca te.gOJ'ie d eteuminate dri 'lnater ie. L '·U11a t;' raltra 

f-orm a tli d clcgazione si ebbcro •piu volte in ltalia ; e della seconJa a.n oito nu

merusi l"d jn11portamti aono gli esem1P i, poichê con ~if,fata procedu1ra t 1btl i i codic i 

venero ema'•a l í. Gh e g l i a ti;. det gove rno , in q•uesti casi, s!an,a foiti cU <lü·itto 

ubbíeltí v o, non c 'é 110-'úbilílá (h! ' 'cvoccwlo in dmbbio. >>. 

E is a })a:a\Ta de aca taJiL5S im o j uri:scon,s.u•lto, cor·roborando a 01HI1 Jao da. le

gitimidade J;la.s delegações pelo Pa.r la'lll ento ao E xecuti vo e fllffirmando de -modo 

ca tego ri co que ((os ac tos ·do g·ov-c1·no nc..s-E.•cs o a GOS 1 são fontes •dle d ireito olbjec tivo.». 

IHL•leva J10tan· que o rcgin1 en qu e a actual ongta,,niz.ação vcill sub stit,uir, re

sul t.asa . prccisame.nre de uma a•utorização · ltegis1ativa, autorização não linlibada, 

COlll lbase:s rprceE.•tabe:ccidas, COI11 0 agora Ge fez, 1na:::; pura C s i.mples. 

g' no entanto, o :; fogoso~· q1u ora se a listam contra a L ei Organica já-

m a iG ·.- e lcmb t,a.raou td<> inquinar de inconstituc ional o .codi·go d e 1901. 

No caso actual , ai.nda que le-gi timamente o podesse fazer, o Cong rcs::;o r.du 

deu ao IPo,der Executi vo uma pura a u to ri zação pat~ <re.fm'!11a r ou reor,..- r. izar 

o en sino; não ; autorj zou-'0 sLm a .fazcl-o, .por€tn , dentro e mediante as basC~S e 

prin ci]JioL; que ellc préviam n te es ta be leceu, como se ev i.tj'<!ncia dos l'J1109 :!esEa 

wu torlzação, Q•u·e ;é a seguinte : 

«Refonu•a.r a i ~st t,u cção super io.r e secu ndaria ma.nticl a pela U nião, dnnclo, 

·sob conveniente fis<~a~liz-ação, sen lJ .J) ri vi iegio de qualquer espec ic: 

Aos in sti tutoR de ("ll Sino superior: 

a) per>Jooali<:l ade jurid i.ca e ccm,pe ten cia pa r a a:d mi·nistrar os r>eus patri-
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monio , la1:1Çar laxa15 ele mabriou•Jas c de cx.ame e mai;-; C''molu·mentos por diplormas 

e CC J:tidõcs, a•ln'cca•danrclo todai=-1 as 1uantias para provitm e11to de sua1 econ01nia, 

não podendo, tarmbcm. se.m a nnu<'ncia ;do 1Govet·no !Federal, a li enar bens; 

b ) COITllP'lcta libc r~lade 11a o.pg'anií.::ação dos p.J·og.raunmas r.lo.'5 res.•pectiYos cru r

Gos, 11as condiç:ões de n1atrioula, rxig in clo o cxa1me dr adm· i ~t.:ão para o t!l·gTesso 

eJn ·seus cwrsos, no •regiJnen !Cl·e exa.me e cHsciplina r-"COla r. 

J\os inetitutos {l•e ens ino secunda ri a: 

ct) aJ Jacu lda,de cO<nf0t'ida pela l ett·r a a, anteri ()r ao; inst i tuto.s de ens ino 

super ior; 

b) ao s~u ensino um cara<: ter p.ratico, libertando- o da con~lição c;uibalterna 

d e C'U r.•o prcpa t'3.tor i;o do e·nsi no superior; 

r.:) autonomia çn1 sua disci p-lina .» 

O 1Jil,usbr e ~C ivilista fra n cez ~1: . IPlBJn io1 , es CirC\"C!Hlo no BE1U ID ircito Civil S'O 

bre os actos elo pocl<:r J\C'gu<Jamentav.lor , diz : <<~E xi.stc aba ixo ·das l eis um grande 

null1(\I'O el e actos que a'1J1r ... cnta•n os mesu1os cat"'acter cs ·qu-e cllas, si ,bem que 

tt·a-g·a'ln ou tr.os ·nonncs : são os a c tos ecnanados do 1JOiter 'J'C.g'nkMIVCil t cuLo1·. !Oh a ma

se as5im o direito el e e tabclccc r p•·escr ipções obr igator i a.~ .prura o futu ro, taes 

como as ela l ei. O.s actos r<>gu lamenta-rcs teem todos os camcteres especi f i co.;; da lei; · 

t=>~Lo -cH~mo!=: i ções J.cg j . .:.::Jati\·as d-e o1rdP1TI infe.rior 'ás le is prop L·iarm e11ltc dit.al3, 111as 1da 

rnes111a ·natureza. 1M. IDucwocq 1d iz, muito b em: ,c(IE~ l C's teen1, cn11 0 a lei, a gen c

t ruliclade da ;<Hs.pos ição, a rc.~.\u l a•nentação do f1uturo, a fO'rça obri·g·atO!r ia, a sct-n

cçüo pena. /." 

I~ accr~centa ·O ill w:;tre c ivi'l i stn : (IÜ poder rPgu lamPnta<l o~r ê un1a vc rda· · 

dcil'a delegação parc ia l :do P.oclDr L egislat ivo. >> 

0/]"a, na decretação da l ei do Pns ino o Gov~r·no não frz mais do que exer cer 

e""" .f.uncção n-egu lamenta.r i a, de accõr,lo ea.m as ·ba,Jes e ~tabe l ecida S' pelo Con

gn·ps~o c com a se·g~unda parte do 1* 1° do aJrt. 4S da C onst i buição. E o seu acto, 

na conformld ruclc •do que ensin a M or tara, é <fonte de d i reito obj eoti,·o, o-u, com o 

doutr in a. DuorocQ, apoiado rpel{) insigne P lRnio1, «tetn, camo a lei, a .força ob.ri

gatod~a, a .~ancção p:ena'L )) 

.Não i nsistirei~ t llai f' , 1d ia.nte do expocüo, em d-c~m om1trar a •Perfeita . constittL 

c iona: i~lru::le •do acto executi\·o d ecot'l'cntc elo dis]){> ~·i tivo C'Stabclec i do no rurtigo 

da lei n. 2 . 356 , 1cle 31 d;e d<:> ze.m lbro de 1910, e que deu lu~la r ao d ec r eto n. 8.659, 

d<: 5 <'lc abril (ic 1911. 

Na i ntr oducção ao rneru relatorio <lo a nno passado, ex.p~i q1UC' i po.I'<!Ue d-ei á 

organ i-zação do ensino a ;<le'nc~tninação d e l.ei, o que, sen1 razão 'C um tanto a-er ea .. 

mrnle, ·tom cx·citado a su~ScepUb ili dade scr oclia 1de a l g•un ::; dos an a L-:; apaixon.aJdos 

OJY]JOE>i ci o.n istas. E d igo strroclic: S1<;Sce>ptbbUit1a.d:e , porqu;e <:>lia Gó a·gora se m an i 

f psta, t en rlo ficado in erte {ruando u rn acto execu ti \'O se ·lemlbrou :de t.razcr não 

a d~nomlnação de l ei., mas a de cOi<lbgo, 

Por que essa icl iOSy.n cr asia oÔ·ntra o denominativo L ei Orga:Jti ca elo ]]}n ... si1IO 

e não contra Codigo elo E1'J.Si no r Em que l ei é mak; •do que cod igo? 

.>\ ntes de u·e'J)e tir aq<ui as pa%v t·a.J· que esc r~vi o a n.no pa,~sa:do, para j u t i

fi cit r rs·~ clenctnl'flação, 1cm·brano.c i que o acto ex:ecuth·o que deu vida !eg·a l á or -
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g-aniza~ão ·elo ensi no 11ão traz a de•non1inação -d e lci1 c<.nno se Io~s e IUI!ll acto do Pode1· 

Legis lativo, n..na ·, ~i~w, a de de-c·reto: - ((·Decreto n. 8.569, d:"\ 5 de abl'il de 

191J - A,ppro1·a a Lei Orglanica do Ensino !.Superior c ill'un:clamcntal na lRepu

bli~ it.» Os acto~:; Je.gisk'ltivos, q~ua·nc1o ~}J·escrcven·d o non.11a.s gcJ'aes ele clii·eitú, se 

in I J.tulam - Jei - seguida da nutueração e data. O ra, n-o caso ptre~·e nte, o 

9 1Jl0 cxccuti\·o que approvou a · o rgan ização intltuJou-sc decreto e a ·sim está nu

'.fl e<ra,du, d ata-elo e publioado; a <H'ganizaçã.o foi d nominada - Lei Organica -

Cléltro ê qu•c no senti!do de no•rolla, de regra g-eral do ensino,. CGillu se ~poderia ICleno

.:r:ninar - Godigo 1d o 1En.E•ino, Hc.guJa mcnto d o Ensino, - ou .~ i mpleomentc, - Orga

nização d·o Ensino. 

lf-\_s !Palav ras que o anno pa&Ssado CE'CL"evi bcn1 e:xp:ic~tn o alteu pensamento~ 

poJ.· is~o, j~ulgo conveniente reproduzi'l-<as aqui, po,rque, a'Pczar de oeloiv•u1g.adas, 

nã.o foram JUdas ~Jclos au.,tcros censores. Eil-as : 

«Dei lá organ ização g eral do ensino, apeza.r de ser acto expedido pelo Exc

Ctuli,·o, Em v·irtude ~le autorlzacão J<ogtE•la-tiva, a denominação de - Lei O.rga

nica - po rque nclda esta-beleci a.s reg.ras ofund.;:t.menta-e~ e determinei as · fónnas 

e,;sencia.es cxtenr~ivas a todos os institu tos de insbrucção, d•eixanéLo aos reg-u'ia

mcntos esopec.iaes de ca.da instituto a sua natu.ral funcção de cstabc:ccer «o.s 

detalhes .da execução, as lJreoauçõcs lH"OI"isorias ou aocidentae,,, o~ objectos in,3ta.Jl

raneos ou ''aJ"iaJd,os. em uma ~Jal:a.vra, todas a.;; couHas q.ue so-licitam muito mais 

A atte nção :da autorid•a·dc qu·e a-d•nini•E•bra (neste Cai>O a.s cong.regaçõccl) do .qu;e 

.a intervenção •d'O pode r que instibue ou crêa)). 

1Seo.npre pensei, S.r . 'Presidente, que a actual organização do ensino pelos 

moldN jnte~ratnente no\·os fm que se ernmolt<lsura, vic::;se encontrar 1g1rand-cs diffl

c uldad;,s c até resistencia.s para a sua integlral cxcoução. Felizmente, eGSas <'lif 

ficuhdacles {) oppos ições otecm sido relativamente pequenas, g .raça., á boa l·ontade, 

AO oriterio c con11Jete ncia com que as con•g.regaçõcs !:los ·1nstitutos de ensino, 

nJór a ua:n ou l@utr.o ferremho sau,do.30 do [>as-sado, aliás tão triste e tão depreSBa 

e squeeido, te em ]Yrocurado 1dar-lhe inte1ro cumprimento. 

/Bem salbia •CU que existia a allllVa.Ta!l -a uma tra,dlção que quasi .• e ia esque

cendo nas .b.ru1uas do passa:d-o, ~Jo1s, não desconhecia que nos primeiros a.nno.s da 

lllli!Sa v~da narci.ru'lal •oo institutos de ensino g.osaram ~le uma .'grande autonomia e 

U~ei·dade ; mas, essa yantag-e1u, d'c que, por pouco tcenpo, auJcriu o ·ensino, ·dcsa}J

!)areceu, como outras liberdad e-o, afog-alla p e la rea-cção consen·aá'Otra •que anutiloll. 

o Acto A.ddicioonal». 

O SR. IFEHREIRA !BRAGA - Tela ju,rispruden-cia elo .Sr. Rivaõa1·ia, uma veoz 

decretada essa L ei Ongamhca, o OongT so não podia faz.cr mai~' naJda, tanto 

assiln . 

·O !SR. EVARISTO AMARAL - Então, o Cong:rCi3So não IJ)O•c1i·a .revogar a Je i ? 

O .SH. !FERREIRA BRAGA - 1Sogundo o .sw. R rivaclavia, não. Tan to at3Stm que, 

tendo o CongrcsE•o apprOYaldo 'llllll projecto d·e lH concedendo licença ccnn os ven _ 

-cimentos integraes a um 1H"Ofoosor .cJa Escola Polytcchnica, o ·1.3r . !Rivada-vja, 

quando CJs>e "])rofessor lh e r equereu . a effectivicla.de doa licença, indeferiu, pelo 

.seg>ui11te es·tupcn~lo fund-amento : - «In deferid-o, porque, tendo s ido clesoff>cia-
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liza:<lo Q <'n·lino, pelo .decr r to d e 1911, crt-;sou a facu ldade do Cong~reE'~O pa;ra 

concc.Je 1· licen ça aos IDII"m,b ros elo magist wio; e.>! a .-6 '])ócle S() t" conced id a '!)Cio 

Conselho S·upMior tlo E•n, inn. o qua11 t crn Kle respeitar o~ princípios ela Lei Or

grnnica)). Logo, od-e accôt:<lo con1 a~ id-êas do Sr. Riva•davia, a Lri Qr.gani-ca Yill'ha 

re:-;.tringk o ex J•cj c io .fi a a c tividadc do ongtres~;õ;O. 

V . Ex. a cha que- a Le i Org-anica era in tan&"i\"t~ l 

O .SH. ·EVARIS1'0 _ .. \..M AHAL - )Jão acho, ningu em. po j·eri a a cl1ar. 

O lSR. F~>HREIRA BRAGA - O r. Rivada via 'ent()ndia que era. 

o SH. EVARJSTO .·\MARAL - Pen;l ão; não é exacto. O ,sr. Rivada\•ia disse 

o contrari-o: disse C'ln ,.;ua pxpnsição ode rmo tivos que ((as instituições cZ~ t.nt,.Si?Lb ·re

ci<DIIl(!ln constantemcm l c " dccrctctçcio clé mcxUda.~ qne as rejnvcn(}Sçcon c hctbi

lilrm aos prc:•t /imns rlc .c;eu alto ?Hi'nls t eriO.». 

O LSR .• -\ uGu To !PESTANA - ISi a l~i c•ta,·a crn ,·;gor, o Gong1·~"~o não podia 

cla.r a licença. h•to € cl aro. 

O SR.· Josll: -BOI< I FAcTo - O CDn.'n'l':<SO polia a té r<',·ogar a l ei. 

0 SR. EVARISTO .\•l\!ARAL - T•so an esmo Kl i&:le €1U. 

O ~R. ,AucusTo PESTANA - Podia, m as o Congr·es.~o não R rcvop;ou; não 

foi na v ige.ncia desea l ei que o :\!HniE•t l'o ne~IOu a lice-nça. 

O. SR. E\'AIH~To •. A.nrARAL - D·Pixnmo:-: fr·ancczcs e ita•líano~ c \·amos busca.r 

uma compPtcn c i a brazileira, o ~min rnte profet:;SO J' da E:-icola de M e-licina .P,a B~hia, 

JJr . Pacifico IPr.rei.ra . 

ü ~R. 1.Tosf: iBoNTFÀcro - Parec<>-•me qu<> o Sr. D r . Pacirico ·Pereira con

dof'lnma a rcfottma. 

O '·"R. EvARTSTO .\MARAr. - O que Ge i é que cll e aopenas r eceiou que o Go

VPr·no não nnanth·c.c;sc o ~ e~pil· ito <libe.ral e a intuição ...:uperior in~Jispensavcis :pa~ra 

cvniS·Cl'\'a r a autonomia confr,r ida pela Lei Org·anica. Ellc disse prC'cisame·nte o 

st.guintP: 

cc.!l L.c:o.71T ?.tnjrl Leru.frchc i't, QUl' (az o pt·.ogresso c a vida int ensa da~ univ(?tt'

" iclatles alle:mãB era a a~p iração Klas nossa s <faculdades, nãl() po:clia •d€ ixar de 

causa.r-lil !'S si,nce ro ju,bilo o leitmoliv da actual r cronna "esse princ ipio ele li

b,•r,lacl€ que se '{)rese-nte na 1historia ela pedagogia bmzil eirall, na ~)ilra.•e do 

lllustre ~IInisü·o. Ha cer ca <le oitçnta annos, eon 1832, já e-sse espirito liberal 

~'\ maniftY~ ta·va, a ni~mado c IYrcc11i~13or na r e forma feita pe•los cm.inenCes csta

d i,tas ~1a r eg<>ncia. n>fOJma que concooeu ás faculdall es a li!berilacle d·o ensino " 

certo gráo de a uton o1nlia <liJ~aotica adun ini s.t ratlva, confiando-~.he~ a attlr i

'bu ição de <'lcg-rw s'!'U.< djrcctor es por UJlll p erí odo triennal, om lista tríplice á. 

e-scol ha do GOVl' J'no, conrf'.:-rindo-~h cs o direito ~-.l e confeccionatt· os ,r eg ulam entos, d 

pmpôr a r cfo,rma na dislt·ibJuição das materiM, de rupplica.r em fa,·o,· j]€ SIUa 

h iJbliotheca as baxas ele m.ab·icula euno1umentos de titulas, e d e organizar e 

m 1110l"!M' seus Ia.boratnrio c ""Ja:bi·n·etes. A reacção con ervadora. que . uccedeu 

{uqu ella phase m e•rnomvel <l e :nossa his-toria opolitica, foi pouco a pouco redu 

zindo o. meio~~ c cc rccaJrudo as attribuições conceclid,atS. 

/Foi .s.;;a corrente de libertla~le, q.u!' oo annos de reacção con~er·vadora ha

viam f<'ito clesappa1·ecer , que a R cpublica, após mais od•e Yinte annos de cx i s-
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tL'ncia. •retumou agora, convc-rtcndo em lei as ba~es de .re un·ga nizaç:ão do ensino 

que V. Ex. tão 'Patrioticamente .. .. ...... . ... . ... . . ... . ...... ..... . ........ · · 

Esoreve o provecto vrofossor: «0 Cod igo do E n · i no approva(.lo pelo llecreto 

d e 1 ele j ant• iro Ide 1901, •aboliu a li beorcla· .. .1oe de frequenc ia, e. quanto á or "'ani

zação clicl•act ica e ad·m inistrativa, n ão <1eu 1ás fa•ouldadrs a minirma ~pat·crHa Lle 

autonoauja, a ntes .n'J;du.ziu attr1buiçõ·Ps .e prcrogati\·as de que .;;•osavam a· cor-_ 

.poraçõcs ~l ocentes .. . . . . ........... . . ....... . · · · · · · · · · · · · · · · 

Nesbas Jinhas geraes .-;c deCinc !bem a actua,l reforma do en~.üno . Autonon,ia. 

di'dactica e adm in istrati va confiada ás cor poraçõe' que d i·l·i gcm o· in ~titutos ;de 

ensino supe-r ior c a consequente personwlidade jurídica, que lhe é att ri•bu ida, são 

a consagração de pri11cipios 1ibL'raoo, a que de longa data asp it~ava•n1 a::.• jnsli

tuiçõcu docentes. 

IPo.;suido <.lc sua doutrina po l iti ca e. ,<ocial o i •Hu..;.tra'Jo autor ela r~forma 

crnou a "'ua obt·a, co;mpoz-lhe ca·1·i nhosacmente a e.st ructura, infundlu- ~1hC o espi ri to 

Lle suas con-cepções mais ca ras .e, ani·man.clo ·c~Ssa organização IClo impulso dcssae 

bafej o v ivif i ca,do t'
1 

en r egou-a a un1a vtcla autonoma: con fiada aoo cu ida1:los tle 

ecluca'.i<>r cs ex·pcrumentados pelo ·labu1· e ·ckd icação de mu)tO<;; an n os. · 

'"l.,et·ão, powé1u,. as in t it ui çõe-.. ..; .docente~ a vi talidade e força ncccssarias para 

exercer esta autonomia que l hes confe r e a nova l ei ? l\lranter-se-ha no /Governo 

o ~spit·ito li.beral e a intuição superior itlJJ•ispenf':aveJs pa r a conservar esta au

tonomia e prcservwl - a ~las intci'Vcnções que a politJ.ca partidar ia muitas vezes 

ex~g,·e ·e que ten1 L5ido cana elas causas m ait3 -p~e rosas <la dccaclcllC ia elo enSino 

entre nós? li. autonomia q.ue é agora concdd icla ~3 in~tHuiç;ões <lo cn~ino su

perior j á ha oi tenta annos lhes foi ou torgada c a pequenos golpes Llésappareceu 

C(}m]>letamentc da legio,;lação do ensino.» 

·uM SH. \DEPUTADO - Isto é hd,éa ant iga. E lle conclc mna a refonwa. 

O 'SR. EVARlSTO _~\.MARA r .. - Nat•ura•1n1~nte, não poJt·ouos fazer Jci.s q1ara os 

tempo.~ co]0n1aeE~. 'l\1a..s já d e\·c t-ier occas ião ele f'aZ{\1-a. ... para o tc·•mpo da Com::;ti

tu i ção l)'ed<:>J·al. A reforma 11nan t eve o cRP i'I' ito predom inante 1111 91. Não avan

~ou '11111 1Ja~:-;o n1ais . E po1dia avançar, porque as l ei s não dcVNn s r feitas pat·a 

rum .anno, para mczes. E ll as clevran ter a 1sndi.--=pcnsa\·e1 vantag-0111 da previsão. 

O ·SR. Jos~ BoNIFAClo - Foi uma p r evi .... ão tão grande que rlla, Jeli z.tllcntc, 

cahi u lo.~'O que o Gov•,\rno que a .fc7. cahi·u. 

O •SR. EVARTSTO AMARAL - ).lão pcxlcmos ~lizer q ue foiõo,;e uma fo r tuna tN 

cahi:<l o es"a 'lei c nã,l po•-lennos d izer i•·"SO pot1:j•ue ella foi c lê app1aud ida por 

pe~soas, cuja c-o mpetenci·a e .jncleiJI.'ncl nci a não tpodcnno~ •PÔI' á rnargent. 

O ISR. JosÉ 030N IFACI O - Ha uma autor i dade na bancada •de V . Ex. que 

rn1 191.2, IH'Ofell'iu Ulm 'discutY3o i ntcrrs::;ante, fazendo a apoJogi;,L da rcfol'ma R·i
vacla'í .. .i!a. 

O 'SR. J~VAHISTO .'\~ ! ARAL - Quero rel'er it·-me 'á wutol'idaclü do •clirecto r d o 

Consc~ho 'Supel'ior elo Ensino. 
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•J-Ta cnuito." carninhos pa..ra Roma; a:-: ciL·c um~tancias Uetenmina~tn ac; con

tetllpor·i"açõe.< . 

• Nós te-mos ext'1mplo muito ·mais pratico no pescador: - ,Já a linha c dL•pois 

cÕlhe o peixe. 

O Sn. JOSÉ BONJFAOIO - Aqui não ><•i qual a linha. ( 11.isos.) 

UM .SR. DEPUTADO - E q•ual o peixe·? 

O SR. JosJi; BoN tF'AClO - O St·. m.ivadavia soltou a linha, mas n~io poud·e 

colher o peixe . 

SR. EVAHLS1'0 .\MARAL - Tal foi o enxao11e á isca, {JUC a li.n1ha '"ben•lou. 

Et11 l~e-guü1a o D•l·. •RjvadaYia !Corrêa, 1cle pagina~ 22 a 29 domon~tra, co1u 

A •maro Cava lcante e com documentos hhstol'icos dos traballlOR aa Con,lituintc da 

Rep.uiblica, que «a llberdade profissional, da qual se quiz fazer ped1·a de e~eanclalo 

conl ra a or.ganização <lo cnrJ ino, 1é uana conquista .reputblicana contida expre~sa

cnente em termo" inequivoc% na Constitu ição de 24 ~lc ,feverebro de 1891». 

O HlustnuJo Dr . Bra~ilio Machado, tPrc9idente do ·Conselho •Superior do En

sino, Nn seu relatorio d;:J 1911, assLm se exprime: «!Preparando a d ooofficiali

zação elo c11 sino supe.rior e f uncd amental, até ;:Jntão ma'llticlo })'ela Un ião; as.;e

gura n Jo a autononnia di·dactica c adm iistrativa dos in::;titutos, que serâ. com

pleta clcscle que se tornem •cli•pen_.·aveis ~s sulbvençõcs do ·Esta,•lo; abolindo os 

J)l'i\'ilegios inherentes ~os titulas ·acacl mico ; rc.stituindo ao cn.<ino fundamental 

um cal'acter pratico. ~ i bcrtanclo-o ela condição ~·uJbalterna ele cu.rso ·j)reparato

rio elo ensino superior .. a Lei .Organ ica se contrapoz ao .regi·mcn anterior, clentro 

do crual o ensino supC l'ior .e fundaanental, Getn esf-Lm,ulos, .EJOb a. ~acção contlnua 

e tantas vezes pornicio._.;;a 1da interferencia do Go\·-crno, com tlima organização 

obsoleta, ent ,·ou, com rar1ssi.mas c her oicas exccpçõoo, em franco el~li.n i o» : 

_.\ssig·nalo·u n1ais que <<apczar de 1m uitas clifficulclad C'.E', a Lei Ot~g'anica de:õõ;(1P. 

lo.:;o se foi exccutanJo e pro·duzinclo apreciaveiG resultados na .;ua exC'euçfLO. 0-~ 

]lrofe~,;;;m·e:-:; foram ·mais assíduos ás 1içõe9 c a f1·equen cia. dos alumnos fú'i digna 

ele notall . 

,~a.mos :d'eixar· i . .:; to 1bcn1 accen tuarlo. ID·izia o lBra~ilio Machado, maximo 

pontifice LlO cn.c;;Jno na IR€'IlUbJ<ica, de j 1u~-3ta fruma se-m jaça a l g·u~ma. E~ll e betn ac

crntuou não 'havC>t' «cle<lle.ntos oubscrvientemente St'1n·içaes <.'111 .uma corpoJ·ação ele 

Jln)fl?'~~o res. e dos rmais -conceituad.os, oha·mada a coopc ra,r no e1npenho de TC• 

habil itar o ens ino. !Não .sei por quae. palav.ras se poz<a melhor tra:dur.ior a di

gnidade de urm J'uncC'iona ri o de nomca~ão ~lo •Gov('rno! 

,nc todos os rclircctor-c-s e cong 1·egaçõe3 elas faculdades elo ruo, S. Paulo, R e

c ite e Ba11ia, nada soffreu a Lei Organica. Sollreu da politicagetn. no' e<>mrc

t cntc>, dos mestres não. 

·Da •Congregação do Colle;;tio redJ'O II r c-eebeu o autor da L~i Or;;>tnica 

cxprc•siya decla.ração ele a:pp·la uso deelaratorios de que a lei viera C<l'!'sol\·u·, 

positiva c 1latrioticamC'n,te o prolblea11a vibal ela nossa inç; truc~ão secundaria c 

.SUJl eriai'>L Entre os sigJlatarios desse -voto, .figura\';:lnll o nOlbt·c D eputado Flo

•·iann ode Britto c o ex-Senad_or tC ocl1ho LiEOboa . 

•Jn;;istirci, porétm, na opinião elo Sr. •Rra~Silio .Machado. 
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O Sa. Jos~ IBONJFACIO - Ha outra edição ~k- a opirdão. 

O Sa. FERREJTRA 'BRAGA - Qufon eso1-evc é o prcsi·dente do Conselho 'uper ior 

de Blli3ino, de nome-ação do Governo; não po.clel'ia es tar em clcsaccôrdo com o 

Govcr.no. 

O Sn. IJ OSÉ rBONlFACJO - tSi não es.•tivesse de accôrdo, t.. e ria o primeiro a 

cxonel'ar- se,. ~"'·pontan ~:ann cn te, porque 1é uc.u c illa.Jão de .muita Uign i~lade, alé11n 

de muito .competente. (A.poiarlos.) 

!Por este ·IH:ocesso Uc incSi•nuaQõcs dc..sta orcle.m, ning·ucalt :-i{! .,-;a J\·a. ~ós tll P"S

nlos. ro D-cp·utados, padecer'C'tmos. 

O 1SR JoAQur:vr .SALLEJS - ·E mã·o 1está actualm0nte? 

O SR. Josl!: BONIFACIO - Era o caso de pcr:g-unta.r si o Ylinhtro actual taon

b m nàú cstlá. 

O SR. 'PEREIRA iBRAGA - Os .resulta<los da refom1a forrum profunda·mentc 

i li uso rios. 

0 ISR. EVARJSTO AMARAL - Não é isto O que ~lizem a!; COn"rcgaçõc.; lla;; 

c~'Co1acl. O que succedcu c GucceJc é t.:rrua cousa prevista, c n1.uito bom. a;o .. ignacla 

por 1U!!TI ·dos nossos pensa3Q:~res, o Sr . ..-\Jbcrto Torre.-s, no t=;eu HvTo ..l""l Orguui::cu;iio 

Nc•ctonal. 

A 1lei l1ivadavia soffrcu -essatJ g·uem·ilhas toclasJ es~l3s aponta:das 11l!lo Sr. 

n.-. IBrasilio Yiachado e por outra.:; pessoas de autori olade inconcu>sa e ~lc mO

r~lida~..i.e in !\'u~pC'ita, não ~ó 'J)orque a T .fol'ma sahiu um tanto das normas Ua 

rotina, CCIIno porque affcctava situações e aspi1racõcs i n Llividual'H. 

O SR. Jos:G BONU'ACJO Contmriava a~·pkações gc•·acs. 

•O SR. FERREIRA lBRAOA Dos que favo rC'c ia, obtc\·e a~lguns applaUSO$. 

O 'SR. EvARlSTO AMARAL - iE: clamoreos tios qu~ não põd Javore<:cr. A vi

ctot~io~a campanha r;offr·icla pela lei Ri\·adavia explica uma siluaçào d e or;clt"tn 

po:itica c socia•l no seio ele cuja g1·aviJade ainda cstaono;; br-acejan lo. 

'Xa época do Terror, tm Paris, ot' úheatrn:; vivian1 abarrotruJos de espC'cta

dore.. que se tli\'crtiallll e-m suscit-ar palestr·as um procura de ind·i\· i·du o.s a (lC'nun

ciar - refere u,m hist()riador. 

:Noo no,.,os tempos de sob rana baderna, da 11/Ciis c·u m )J I xa, nwis )Jrofuncl(! e 

mMs [ff!l'a/ aesorgam.-i.::aç<clo, do q,uc se trata não é de cuorar o mal collectiYo, ma;; 

'"" rccrear-s ·rrn cxpõr a pessoa ou pessoa-s, do governante, do ministro, ~la au

Lor·ldade ·d-os que não têm mais 1mando, á t'lXpiação do criunc dessa desorgani zação, 

que de longe vinha c que es·sa p&::-i!'ioa quiz d etêT, cocn'batcr, affronta.r·, pl'ocuranrlo 

- organizarr. 

Este afan, e!lte spo1·t é ex.h~l:>iJo na arena da mo>·c•lizaçiio, cncara~la pela 

lbrécl1a aberta p lo seguro 6Qlpe do in.s ignc pensad r brazileko Dr .• \ lberto To.r 

r~s, na sua O>·ganizcu; cio :.Vcwiona~. 

«!Sob es ta .denom inação d e morali .. mo adoptaJlla acl in.;tm· do termo 

clcrica!ism.o, ·de. igno a tendencia de espirito que 1)l'Ofes.sa a ,;ul>l'€rnacia -das 

virtude.> pa.s:o>ivas e n egativas como me>licla e modelo ~lo valor soclal, de.;conhcccn 1o 

a" •nais altas virtudes do sC'nt!OJrento e do Cfu·acle1· que in SlJi-l'am a d <licação da 

vida c ·da actividadc a idl~ arf, c ca•Ul"as S~upcriores, b€!J11 como a sua graduação, c 
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Ctuc faz <lo crit rio paqucllas \"i·rtudes arma de ccmbale e instru.nento de se

Jccção, na~· r-claçõ · da viJa privada e da vida publica. 

r i~~· unna ela .. " cou:::-as conu11Uns ã.s épocas d e d ec linio c aos povos unr estadia 

do abatimento 'C~tic contra:-;tc entre dissOlução üos costunlLS e a attitu~le d e 

ccn::.'Llra. e :de condcall nação da pa1rtc de ·ll'n1 grupo de homens, absún·i,J(tS na de

fesa c no CIU•ito de &ua pureza esp i r i tual . 

.C-orn bate l' esta tendenci a , vrule por curar uma fóuma d paraJy ··ia social e 

pr·cveni.r o clccl iv, .. vara ag·itaçõetJ ana l'Cih icas c revO>lucionar i as.>> 

.. .-\ campan1ha posthwma contra o Gover·no pa.Er:;a Jo \' il6a apoderar-se do Go

V0l'no actua l. 

«?\la vida E>Ocial, accrescenta A:bcrto Torres todos OG ·ramos Jo espi•·ito c do 

caractN· C!m\·ergcm: na •pra·tica, para u~:n a a·l'te ge-ral : a politica . 

Esta a.rlc é, nccet=:-sa ria,mcnte, un1a arte difl~icil, um-a das mais profundas, 

cN11PIC'xru; c SU1bt&i ; e, 13e outras artes lia vi:da anelam ainda tão sujeitas â.:::t 

audac ias da igncoran cia c do cnnpiri:;,·n•o - expostas, com.o a ::Ykdic ina, á spe

c:tlaçã.o Je feiNccko~ e ã, critica de tO'do o ~tnunclo, a p_olitica é, ain.la 1mais q1ue 

Loda~l a.s outras, ulbjccto da. jactancia critica c da incon ~·~ ienc ia pratica: n~o 

ha senhora, estudante ou ope rar ia que não t nl1a opinião so,b t·c. os maic:; gran."\::i 

probl()mas politicru; não ha coicla~lão qua recuse uma Juncção publica, por se 

jul-gal' in c<.onpetente para exer-cc·l - a . A o·pim.dio publicc~ é_, BM HECRA, clirigiâa, 

sobro sc·us a mplos c graves 1J1"Ub l em(tS, 1J01· e8C'1"ilptm·es qne jám,ais :se (/JCtiveram no 

tntbatho il.c fornwr rcnéas geraes sobre se" conjmtto, nem 1·ett1v1~r os <lnilos ele sclt 

prob l ema.» 

A lei rRivaclavia tcYe tamb<cn os SNI · comm.;ntadorcs. 

O R. •FERRETHA BRAGA - O maior !oi, oreio, o seu inspirador. 

O 'SR. EVARJSTO AMARAL - Si C~-~aa é a verdade, não J.·egateemo::; 10ll\' ore~3 á 

r.: rme~a I c orientação -de se in~pirador. ?\Ins a verdatllc é que os C01111l1CI1tal"ios de_ 

!fent.l ei'H.'m, um a um, com força de Iogica, com força d e prova, t oda a organização. 

d e ld (]e abril de 1911, v-e.ncendo os ~seus 1m,pugnaclores 110 te rrt•no ,~a r eforma, 

pelo tque s6 lograr-am. wtacar individual mente o reformador e o commentndor. 

O ."H. IFEHREJLRA [3RAGA - Não -e i que poder maglc.o conseguiu dos tlentcs qua 

e'nsina~:c:;tm mai::; e dos discípulos 111aior ap~p'licação .o u Çledicaç;ão a s e~tudos ! 

O SR. EvARISTO AMARAL - Extenda en•tã.o esse poder magico aos relator'ios 

do S1·. FeJix ~.Pacheco~ que assignalou, E1i bem me u·ccordo, CJH doiR, '()U tres .annos 

succ ss ivos. s 1pruveito~ dia Lei Orgatnic.a. _t.\.go ra não pog,_:;:o partíc-ula ri7ar estas 

·-causas, sobretudo. quando o meu nobre collcga. jull·ga que ellas provrem aa Inagica. 

e cu não t enho a cartola elo magico para ti•·ar cle'lla ludo quanto o nobre De,pu

tado deseja'. 

O . H ill'EIUtE IR.A BRAGA - ,\ch o que foi uma. verdadeira magica. 

O Sn. EVAR ISTO AMARAL - •\'amos a este pequeno comme,ntM'io (Lê) : 

"Os clamores que são o ·co in·fal'livel das reformas, em g-ranue pa.rtc d evidos 

no u tSpeito, emmuclecerão com o af-ast:\'mrnbo propositado. Os prob:emas pedago

gicos, tedhnicos por natureza. es tão entregu<' d ora avante, aoo cuidados ele 
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pt·ofissiona~s. ·0· traço de Jnai.or relevo d.a I.Jci, OP[J_etniclt elo J!ln:sino c .deantC;! do 

qual se vislumbra.• o rl10\' el egoistico de upposicões le-va~Ii ~tadas por pt·ofesHOI•es , ~n

contra-se na ellas ticiclaJe elO ~ rt . 138 , commentaclo pelo Sr. i l~ivaduvia Corrêa, n 

seguinte topico do seu r e'latorio. n 

U:\I SR. DEPUTADO r- Ü}Jinião de quen1? 

O SR. EvARISTO . J\.IAHA I .. - A do ~r. Albe rto Torres? ~ão \'alo .. \ do 'on

Belho Su.periot· ·do Ensino '!' Não vale. 1Nenhuma va'ie: tolUn1· qucs li o. 

Con10 dis!:>e, Sr. 1Prt~:-:.id€ 1nte, st•e meu discurso 'é pelo ~ad l ecd ~lo. ,Nã.o 'l)Ude, si-

quer concatena·r, ~n, 111•61it e , a exposição. 

Dc,·o dizer agora que <JUU5i todas us id<ê.as <Ia .lei Hiva Jav ia já em t90G, em 

França, quan cl se tt,Jtou da t-.ef-o rnla de m~ino, el'am preconizai as, n§.o por .opiniõo.:: · 

sem yalor, mas por notabil·;clades, e-ntre as quaes os en1in e.ntes prof<. t<:iSOrC.~ Drs. }lu

chnrcl .e ltl·noult: iDizi;v Tienoult, no relato rio el o Con·gre so elo; [Pratico:; ou dos 

Clinico,;: 

_.>, ·qui está no Jo• ·nfll eles pmficiens. 

"L'csp:-it scicntifiClue, comJ11e 'J'éducation professionalle exigcnt cné .organisatio!l 

cl ifDéren tc de cel'le qui e't imposée à •nos EcoJe;; La /IJ?"IIl«lion inteU8cfu.el,!e ct 

tcchni.qne da• mécLecin ne 11eut êtl:e que d6/d,l"lnée JW1" l e bllf; qn'on h•i a 2JT01JOSé 

dr oonqtbéri>· </.es di1J i ômas (1/. c!"obCe?vi>· cT•es 1JI/,aoes ot< li et, lcli'cjZJpl"a'lt~re s·ialoJJlcmcnt 

1c m~ti&r m é{/,j.c~~ l et c~e d1eveni.r ·un ?nci li C'If r owvri1C1'. Ce ;-;ont J'C'S 1bons ouVJ'ic.rs qui 

fo-nt Jes maitres: J'hôpital ct •!e la·boJ·atoire sont Jes seuls atefl:e1·s ou puissent se 

former eles médecins, et ccux-là mêmc auxqucls rens(ignement será conf P dan.; 

nos Ecoles. 

!Pour ,Jever 1es difficultés que soulêvent tous ces ccrtificats et tou · ces brev< t~, 

lü Congrês eles Pmti-cic.ns nous a pr-escrit ele vou:; pmposer une solution; la sup

pre~.s ion pure et sõmple ele J'a•grég"ation <le Facultés de méd icinc . Eile s'impose 

j)OU<" les raisons 1 (3 plus urge-nte. t>t Jes plus graves. Si bons mt·a·nça.is que OlOU. 

so~·on<. nous nesommes pa.s imbus de l'cspril de sym'êtrie au point ele CJ"oire quo 

l'existence de ·l'agDégation da.ns les Fa cu1lt'és t.l'un .a.uh'C ar ~ re suf[i!~e à justifil!r 

S<'n ma,intan chH1S les ,nôtl'es. 1Les hmnm e.s qu'adm ettr•nte le Concurs d'a•g-régation C'll 

médecine sont cl'une YHlcur inodiscuta'ble, e t les o;can.clales J"égulicrs nux{]Ue ls i1 

donne lieu ne suffiraient pas à C(•naamner un•e institution ele cc genrc. si el!le ne 

fcrmait Ia parte de nos Ecoles tà. tlc.; homl!nes c1 •honne volonté, si clle n"en avail 

exclu de.,: 1hommes supé.rieurs, Ri (•lle n e pouvait s nn s cesse cn excl ure el e 11ouvcaux, 

si elle n'empêc•llait ,pas l'enseignen1ent el es ·b l'anohes spé-ciar.es dr ]1a méclicine. ~i ~llr> 

n'>solait pas tnos Faculbés du mil icu médica!, •e t i e11e <1 c l"imitaH pas !e nombre 

eles maitres au préju ,licc évicl~nt d.es éJêves. !Partout. à ]''étranger. le olll( m lbl"c <1 0 S 

J)J"émiers est trois ou quatrc fois Jl!Us éle<Vé qu'il nr l'est ici pour un même nombJ·e 

cl'étu<Hant,. Ainsi peut se cl 'é ,·-eJopper une Yie intime, une communion •'c idées !'t 

ele traYail qui so>nt e-Ssentic11es à tout enselgnement; et à l'enseignement ~-lj.l6-

ri eur plus qu'à tout a•ut1·e. La sélcctioo se fait sans douLe aussi équitablement que 

chez nou.'"': ;mais ~anf.:. que 1c tcmp~ et l'e(fm·t !cl1u fnlur n1aHre s'puise11t dan1:; la 

prépara tion cl.- concour~ et sans !(·êncr •!e l1·a va·il ct la recherche scien tifiquct;. Not•·o 
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syslinuo c•clue·l a s01n o•riui•~e cLans 1mo C>o"11btrali11c•lio>• C'xccssiv'e et qni 1·emonl o au 

1Jrenúer e?I11J1in·a et s'i.l se ?na;invtiDnt (Aa.ns ?"bof1re clémocpotie, -il est OCJJOndan.t von

tnLi·J·c it lowt 'e&Prit dém,.ocJlCUiqu.e. 

Nou:-:; ne \'OU · denul•ncloos pas, clu reste, de substituer quoi que se soit à l';;..grB

gation. Si l 'Etat, avec a•vanta·ges, confiii"Iner Jcs titt,es, donnés aux p rofcs eurs 

de Facultés de médecine, Jc recruteme.nt des profes,;eurs secondairc, et adioint.; 

peut aJ)part•e nil· S'i•lnp :,enl·ent à celles-ci. ·En cuncu r.t·ence 1cs llll1es avcc 

cn. concurrence .w\'ec les J}lJcultés ·étrangê1res , .nos !Facullés de_ 

v raie n t u tiliser tou tes Ues J'C~sourccs , toutes ,Jes rorcPs loca'les pour dévclol1r" t:! 

l'cn~eigrH~Jnent cli niqu e, créer l'enseignP·ment oélé1nentaire des spécialités, orga·rJi!51.!r 

l'cnE~ei•gnement c<>1nplén1entairc ~L l'usa.gc eles .étud iantes et des })lt•atic.i<~ ns. Les 

Gi'tua;lions acqouiseB ,Jan., J•e profcss<:>t'a>t a·e.Heraicnt acqu.iscs, tle.s modiücat ion , que 

Jes Facultoés dema:nclent da<Js % rccruteoment des agt•&g•és •pourraien•t 1SC faire, d 

pourquai nc pas autoriser un. recruten1ent tc;>ut autre, anc.tlogue à c ' lu i qui existP 

prurtout à. l'Etr anger t'oQU~ Je nom :ele Privat Do ccntisme, plus féconcl. plus largc 

et JJ;·us libéral '? 

Nous avons 1t1Jl. auf?·e 11l(t1Ulal â rem,plir: non...,. 1'éc lanLo1tS 1a. s·upzn·e . ..,·•uiun <ics 

clipt1ômes qHc cLéliiV•·ent l cs !Facn1tés, ?~lois ib!es cmx •i.?> t ér êts légi.twnes clu co1·ps mô_ 

tl ioa l. ~l cst natu•rc l qu'une vi ll c, que l'Eta.t creent c](•s cuncom-.; ~lonnant accês i\. 

des places CJ Ue doivent occupor de-; ·mé,l c:..,,: concout·s qui doivent être constitués 

par les épreuves ele titres, cléntol•tntnt a.insi q1oe les connais.,ances du candi'lat 

n'ont 1>Cl> ét é ((·CQ1Lises rlans d es /i v1·es o1t 1JCL?' l 'c~ssid11ité d e mwlquà-·wts clans eles 

conrs et ! Hwail f01·aé, mais 1JCI.!' l 'cllmliccttion d e let 1>ensée lcur "ffor t p<>rsonnc! 

cltAns l.et r/i.,·ection cMtenninée par l Pn1·s go1its, leu·r cnriosité, la forme eLe zeu,· 1>:

/ el/ igcnce. 

Le Cong rês clt•s l'rwtjciens ra. dcmandré que I' gtat att 1·ibue de . ..; son1.m.es P1 U'5 

impot~tant s à 1' nscignement médicall . Lcs raison,s tqui a~ppuiEClt cette demande !'l.e 

sont ]}JS d'OJ•clre imlll'éd iat : cependant la vic d e notre pay,;; déborde l'heurc pré 

'sertt, et les 1ntérêts de Sll vic intellectuclle et scicotifiq ue sont supérieurs à. lvu; 

aulrrs. •Le •bucl•gct de la 'ciencP es t •i·nférieur ··· ans .nott·e pays à cc qu'ul e~t da:1s 

J0s ·grancls pays voi,sin::-. Jl est n·êcessail'c que h.t• lFrance 1naricltienne le pre.slig.! 

qu'elle avait autret~oi rt JU' ei]i]e ga rd e encore; et sa proSJ1érité mabéritlle el!e

mémp est intéresséc à la con en·at ion de Ra prépondérance intél'lcctuell<', 

C'-"'pen clatnt, "'i nnus rclcmandons plus cl'argc-nt à J'Etat, nou,s lui illenul'1u1ons 

<llt:i,•d et rl'ldJordp ?J IIl .<J ele Hhr·rté : elle rx.; t JJ~lns néCCS'·'W,ire ci lll!Jnsoignement quo 

to·~tlo st•uvention pécnmi.ai,·e. 1l ne f<mt p!1t s q1te c!c8 Co•nseitLs mli•"i-' l é>'ilels, {us

·"·nt:if., com)JOSés cl c.s homn>cs l<es 'J)Ins é-'m.i ·>vents, aicnt /JOIII' !'Ôi o )J!'incipal cl 'entravcr 

lp rbc 110s Eco1es. cl-'~f'n <li.m,inul'!.,· !L' etcNvité. Nos n1aHres se plaignent de nc pouvoi:· 

dê!ibérer ~ur •l'o11ganisation rl e J'Enseignement et de nc pouvoir ngir par eux

mêmPs. 111; nous l'ont ap.pr is au moment du Congrês. Cependant. ils sont r espr'i1 -

sablc cle 1·n•n.t !l'opin ion de la pt·o-spérité, ele la< foéco:1di.bé de nos 'F'acultés de mé

decins en dem:vnd~11t compte. 'Ln ~o l ution ele la cr ise acluell€ est plus ütcil e mai-n

te n1mt CJ UQ tout le mond e en comprend l~s causes. 
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Nons avons mandett ele elconemtfcr l'ct>tl onum ie des Ecole de méll cci-nc. L'ne 

lor;iqn6 élémentetire exige q!l e nos Ecores ne scient 1Ji1ts en ttttel/c: clles sont a.ssez 

âgécs 7Jom· se go>bv'Jrne.o· clleR-mêm(.'', SOlbS ceJrla;1Hes co)ulitions t>·és >l•t>'fl s ert 

t1·&s généra/es. Une Uni1>C?'.sité es l 1&1l/C jér~é,·Mion ct nne associ'l:ltiOn llc l <'rienilé.s 

ot Ecolos libres: Ub1·es même ele ne ptts s'ctssoo;c.,., et <Lc na 1JliS ge fédérr,·. E'll<' 

n}ost 11u.s un o'?'.ffCL1li8?ne acl:mi~nisl?·ant. crPP ile tontP ,'t ?JiCCB8 tJar 1/EUtt, ct lc 1JOilvoi'J· 

ocntretl ·ve.ttt t ·reiJ Jctcii.I'Jment en .oêM:r t'expemsi.on et en ctéJormer let siructure. Le 

clévolo2J1JI'•ment ele nos Uotivers>'!és lloit. mai?oi6'>Ut111 •·és•ttlle,· elu li brc ien el e In 7JM1-•ée 

scirnti.Jiquc, !ibtéra·Bo<e o!t a>·tisliqne, .ele !'initia.'tivc c<.es i!l{Liv·idus et eles uorps lO

ca><x . Le-tw bnt doit ét>·e de c1·éer dcs ho·mmes ct eles tcchl,tic iens, /e !'Ô~~ fJI'i /1'!11' 

cst attribué ele fa.id·tr pf~~seo· eles exmwe11s et ele <léliv•·e•· eu·s eliPl611tes cst ·!In. ,·õze 
acccssoi,re. Nous ne demanclons p!ls la séparation de ·~ n \VI' leci-nc et de I' Btat, mal~ 

s-1, grâc>e au syE1têmc actuPJ. 1' Ebat n-c prut o1·ganiser J'cnselgnemcnt té.chnique, 

~.ans lcquel l'enseig.nen1ent n'a qu'une valour de façade et d'apparence, nous lui 

demnnelons de lais,,er l"s Fncultés Iubres de ['o 1·ga-nõser enfin et nouti dC•fendons en 

ce momc·nt les iCJtérêts des étudiants, eles futu1·s médecins ct même ele la santé 

pulJlique., 

0 I.'::IR. Ji'ERRE>fl1A ,BRAGA - V. •EJx:. é· Contra.ll' iO aO:) C011CU I'SOI'i? 

Q SR. EVARISTO AMARAL - rNão ~OU contrario; antes, fa.VM'a\·el HOS C! ncur..so:;. 

Mas, estão su•jc.-ito~ 'ât.: mes1nas fr .1udC"s e a pfores con,Hnge.ncins que a~ nomc·nções. 

O que se dá aqui dlá-se ·m tocla a parte; tod·ar; m; instituições teem 1·irrudes " 

dPfr ilos. Si os coo cUJ'SOS forem bem , acceitemol-o::-: ;-;i não. corrija.mÜfS ~ ü.busr, .~. 

Já li 'Renoult; peço licença para ler o Yelho .Huchal'Cl: 

".Te ne ::levais pns, je 11 e pouvais pas faire partic de cctte Con:•nission , p&rce 

que j'y f'e.t~ais arrivé un mandat cxtrêmen1ent in1portant, donc puissant, r1ue je 

renais elu r ef€rcndum ues pratioi "''. rc>~ert-ndum elont le,; r:.sultars (JO?tf'll(tC el es 

Praticiclos, lõ dié{!t>mbre 1906), étai nt écra·~ants pour tou,; ccux qui \'<'Ul<!n t con

serve,· les a'bus. pu isQ·U1 i.!s en vivent. ~u1· notre drapenu étnicnt vigourcuse1r.ent. 

in.~c,·ites , par 1.100 â l . ~00 ,;ul'f-ragés contre 20 ou 60 st·ulement, lcs réformes 

é:iuivantes: 

S1l•JJJ)Tession absoll.te dn ci'T/ iificdjt <l.'él !b<LP& mccUc<ales s11J)(Jrileltl.cs. moeli.ft~athms 

cln P. C. N., enseig1l e>J!I\l1tl ]Jp·aUqllle eLe let mé<lici-nc á il' h6pita! et c/a.ns /es c liniquea 

de /e' ·vmc, S117'1JI'es.,ion lle b'ea11COll1J etn !"Onconrs et sJtrlo1lt ele l'agrégMi-on qui eBt 

so11vent 1m scaneUtle, SltJ;J>ression cl~ totts ve.g cow·s t1véori!q1~es <!v la Fewnlté, paye

mcnt eles )J>rofe.•srmrs pm· /.Ps éievds devenus lib11e8 ele olloisir /.e111·s maitrl>s p(W>ni 

lc.~ plns digne.• . ,-étalbilissemcllt ele l'enseigmem.ent mé<liC(n/ /i.IJ-re. sé[}{II'Ctt i.on c/n corps 

en.•ei!]!lant ct dto co•·ps exami.neml (1). mekUficcrl ion.s 1JI'f>/on,flf!>.s d<oll<S /e mocle de 

nom intations des 1Jra}essowrs. S? laJ1Jt'e-'sion de let pérennité c~es JoncNo!M 1J1'01fCs

somte.,, etbo/.ilion cDc.s conyés ,].J/inúl é", etc. On savait que j'étai à combath·c éncr 

glqu~mcnt e·n faveur d'un autre programmc três sérieux c1 ré(orm es, ncce:)t~ 

---.-4-

(l) X'Ml étant J)oOint parti a•n, je ll <' pat·Jc ,pas de la c t1éation ~<d'u n p chai·t·p de 
l1hérapEJutiqua J)a•r les agent., phy~ique><>>; quoiqup 819 1·nix cont.re 189 Sl" sc ient 
pronon c ée~· .cn ~a fa,·eur, dans not1rc r cfr rC'ndurn. 
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ég:tlc m enl par b eaucoup de m(~s amis: acccos ion á l 'G•nseignenv~n t ele tontes Zes 

1J:'J'son,n os comlJe/ ent rs, CL}Jr8s e:cu•m (;'ln }Jrd"'JettoitJ'e _; pe1·mutations poss ibles d'un:. 

l "aC'ulté à I'.autrc pour la ·m€:ênc chaire el n on l)(lUl' :el es chai•r e:-; rí.lifférc-ntes•; inter 

t.liction eles permutations d an,; la même IFacultê pou r l et; chaires qui n~ ;;ont pa'S 

simihtln•s au po in t de vu e d e- J' Ut'ci.g-nen1 ent; tnodifi cat ions ·.d u evncou r s •lt:<; hô

p!taux, de f açon à assurer plus cl "éq ui tlé dan~ les épt· ·uvc., el à ~ugmen•er Je 

nonubr.e des pl'atic i en s qui pourraicnt nspin·r au titre de n1 éd cin (les hõpitaux.; 

intm·dic /ion 1J01bi" l"i,.xp/ec h&tt,r gánén~l üe l' ~'""e.;gnem ent m édiac•l ,....... d isposant ,can

ualeusem~nle des placeo< . des l101101ellrs. de., il'aveu r s - de prenJ r e une pa•rt <tuel 

conque à lia ncminoatitm des jurys de concours, etc. 

On !e v<>it, j'élai.,; un g•éneur, prcsque un r évolll'tionna.ire, en prcna•1t la de[<:n~e 

dP1:i prallc i ens, en voulamt Bllj)Jl l'hn'l~r •tous ll\~ afbus ('t ](\S t"7Ca ndal1-es . e.n voulant 

rel cver notre pauvt·e < <lS~ignement m é<:l icu'l et y mettr un peu plus de justlce. 

En pr<'111>tn1t soi n de faiJt'C ·élo:un'i.ner <le cette co.mmissiun presque tot:s Jes 

hommes indépcndants. !e ou Ues profesc'!etll"S três solPn<lelR d'etTeurs thérapeutiques 

d d'erreut-.' pabho!ogiq u es ont mon tt·é, un e f ais de plus. qu'Hs saya i ent aussi COD'l1 -

mP.ttre dcs errcurs proressionn eJ,Je.s ou d<'s fautcs de taclique. C>1 r , en dPhor,.· de 

c t·ttc ccr-nmis::•ion n1ort-nl~-e: J'acfiõn fif' r a plu · ef( i cacl', el lc ~era ex ercée dam:; 

toute sa force ·et son in jépcn!da•n ce .aru Cungràc; des Piraticirn~.~, comme 1dans ee 

j11urnal . ainsi que n<~u. !'avons d>éjà fait i! y a· 17 ans, en 1890 . Sans Jnut~, Otl 

voudra r&sbter quelqu • t om ps <>nco r e au surfrage uni verse! d ~s llléJecins; sans 

doutC', jJ y au ra toujour1:i , .. -es pontifes au~si dlécora•t.:.fs que décorés, d'l•n corrlgjb.:-e.-; 

mandarios qu i. vouhmt s"lé!evcr a;u-dessus de ·nous, re.>teront lec; cour·tisan' ('t se 

J•approcheront sans cesse eles puissa•nts du jour. 

1Kous préféron, nou s •l<LP lHocher de. puissa.nts (!·e dem ::tin, eles pra ti c i ~ens, de 

c ux q ui. éht.nt à lw peine. doivwt être à l '•hon•neut·; et n·OUS ·pensons qu'i'!s >LPPJOU

veron t notre cond u i te." 

ISr. Presicl~nt~. •de nhma aberta, conf,i o eu que o S·r. )fini,;tro COlU '\ sua de

cid>da acção. ,, ua capacidade. seu trabalho, s us es forços. cons igw o.; r esul l>tdo" que 

esp~ra. cnrt faina· a.cc idec1tada e ing L·a~ta .de melthorar i nst ituições c costu :ne-;. 

T extualmente citei a Constituição, que dá ao Gove rno ·FeJentl, con·n uttri

bulçã.n, no ctue con cernc ao ensi,no, sómente n de ·cuida r do -ensi no su pf' t':or e pri_ 

mario '' o Dist<ricto !Fecl·eral. 

E, r ra-: n1 ente. o qu e in1t}.) I' C'5S i0na os O():':Sos rcfonna~l o re.s parece não GE"J" ·tan to 

a questão (não d'irei - ])rr1!JI<:>ma, si bem que, hoj~, tudo ~hamcmos pr oblema) do 

ensino ·ent si , n1as o q ue occon~ com o er\Si no, no Rio de \Janeiro , oncle, infeliz

m€fn t e, por circun:fitancias ilflnun1Cn1:S, h ' tn-se vi:-;·to snb todas a-.; l ei s, sob to.lns os 

J'le.gimens, escanda·los e wbusos, !'i~11 re. e rn1s nem frontei r as. 

SR. VICENTE PIRAGffiE - Escanclalos maiores fo ram os dos Esta-dos . .As 

acaclt.·mias daqui d escabriram atte;;twdos falsos conofc ri cl r s n<~s Estados do J':.io d,, 

.• ln'l1 ·~iro e A ilngôas. 

o SR. J osE ' .BONIFAcro __. '·' lei Ril"a'JRI'ia bateu o , .cco,·d do escanclnlo! 
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o SR. Ev-ARlSTO .1 MARAL - Foram O<! €scandalos. anteriores que indicaram a 

nece':isidatle da rcfo u11a. 

O SH. .JOSE' BONJI'ACIO - Ainda• não foram rclacinnaclos os ela lei Riva clal·ia 

<:11as já se sa b e que bateu o recorc~ I 

O SR. EVARJSTO A .MARAL - Si aindao n~o foran1 r e lacionadoR, só n1estno muita 

pa'ixilfl pócle confe•ú a cl i plomu do neco1~L. 

o Sa Vrc1~NTE PJRAGJBE (CI·o o?•CI(Lo •• ) -' 'V: Ex. não conheceu a .\ caclcmi:t 

L:nvrence, RQui, flO 11:io, que ven·dia titJJJO!s a sessenta Jlli! ré is '!' 

O SR. EVARlS'l'O AMARAL - E qurunto custam os outros dip:omas? O ele phar

Jnaceutico, poe exNlllplo, custa 32$000. Hoje, o · as ucademia .. '5 livres custam os 

ol·hos ela cara. 

O Sn. I'J CI~KTE PlRAGlBE - A<'JUelles não se vendem . 

.o SR. EvARISTO AMARAL - A questão de cu~ to ê questão de co"~orreocia 

O SR .. TOStE/ BüNJFACIO - Pa.ra ser Jogico, ,r_ Ex. deverá .r n1i nar .snu d·.~-

cur~so aprescntnndo uma en1enda: uiFica c1n vigor o clect·eto de 5 d a·bril de 1!t ll". 

O SR. J~·VARISTO ~\MARAL ---1 V. Ex . . para ser-m e agl'n'Clavel doeve apres o:. tltaf! - n 

por nlim. 

O SR. JOSE' BoNIPACJO - No S<''ll ponto el e vista, é o <ill e ha a fazer. 

O SR. EvARlSTO ..'·\.MARAT... - No meu ponto de vista, quem sab o que ha a 

fa'ZC •I' sou cu. 

O SR. JOAQUIM DE SALLI~S - .I v edacle é <]Ue, me~mo com a lei aclual, es~as 

academias poden1 cont inua1r ru v nder titulo .... 

O SR. JosE' BO>JIFAClO - Mas não teem compradores. (Riso). 

O SR. EVARISTO AMARAl, ~ 'Fundam-se escola1s, faculdades ele todo> os ma

-. ihes, conce ituadas. ou não; gymnasios equirparados, 11n s bons. oulro-; não ; ma.s 

toda e {1uru:(1u er lei ne!3se sen tido, esta~ mestna r forn1a actual, todas as Inodificaçõp.:; 

que constan•ten1ente .se fize1·eln hão de 'levar o ensino ft mesn1a barrela . emquanto 

o ensino, pe:a Ji\Te conCO I'rcnc ia, não libertnr""'Se da officialização e do pdvileg,io. 

1•:' a liv>re concorrencia que p6!de m elhoJ·a,·. Sõmente ellla. EnBin e quem quizer, 

como qub.o:er, com os len·tes que qui•zer, e por qua·nto quiz.er, nal cidade ou 11 a aldeia; 

fHçam os cxamés qu e quizerem, não tantos e em tanto tem1JO quanto o Governr> 

delenn inar, mas quando se julgarem h.arbi'iitados; não percam tempo com estuda,· 

!Htim, ]:ihilosophia, h isto rill universa•l·, ve!ha ria,; de a utores cln~sicos atê em linguas 

<-:stra•n.gciras ( !) c só c•sa li v·re ~oncor'l'rn c i a. e o en•>ino universal solb <> ]Jonto d·e 

vista dw v ida ho·cJjer.nn, farão w selecção e o b em, [ica·n<lo o qu ~ b om e cahindo 

o que não presta. 

O SR. JOAQUI~ DE SALLES - Antes clLl l' l•~or ma: R ivadavi a os alumnos não 

c~tudava tn c fa7.iam -éxam es dura.n1te o a~nno inteiro, ao passo (}Ue co1n a reforMa. 

não ('nt assiln 

O SR. EVARISTO A111ARAL - Foi .justamente a época em <J u e o en sino se nor

m:llizou: fo i con1 a· lei Rivadavia. O.~; aJbusos são e serão in ev i taveis. 

r(] '! SR. DEPUTADO - Havia un" <'S']Jertalhões. 

O SR. EVARISTO A~<ARAL- E onde não os ha? A reforma :Ri1·ac1av'a não podia 
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d·e:xar (! respêitar .a libe.rdacle, que nos obriga a deveres ele ordem moral e tk 

orJ.cn1. social co1n-o outra· qualq_ue1·. Porque, si o indi\·iduo, com a li'bcrJacle , torna-se 

crhminoso, flàü tê por isto que se cle\·e sup•prirrlÍr 't IJ.i·berdade. 

O que clevewo.s fazer é cot~rig;ir · os ·abu:::;os, porque abu~us tcem continua · o a 

occorrer e1n acadtmias e institutos el e en~ino. E' qutstão <le costumls e não de 10i. 

A ruoraljclaJe não se impõe por fot'Ç;t ele le·i, ella se estrubelece , eJ\a se rea

Jizt" pelo influxo de bons costu m<s, da mo1·al e da ed ucação. 

Nom.eaçõe:s sen1 ccClcur.so sú11prc houve. Os mais enlin.entf'~ n1estre~ fol"am no

tneados sem concurso. 

O SR. JOAQUIM D4E SALLES --1 O Dr Francisco de Castro foi nomeado ,;em con-

curso. 

O Sn. FEHHElJJtA BRAGA - O Dr. IF•rancisco de Castro entrou em concurso p~ll'a 

adjunLo da F<!culdade de Medicina Para ca:thedratico é que foi nomeado se!!J 

COClCUl'SO. 

O Sn. EvAmsTo AMARAL 

nmneaclo scn1 concurso. 

T€mos um exemplo no Dr. Coelho :;-.J"etto que foi 

UM Sll. DEPUTADO - O Dr. Coe!lho Netto foi nomeado para a cadei ra dO co!-

J.egio de Campinas por mêio de conçurso. 

O Sn. EvAHISTO AMARAl~ - Nii.o me refiro á ele Campinas. Temo; muito·; 

cxttn plos de tentes sem concurso e isto não prejudica• o €nsio o. 

O SR. Jos~~ ' BONIFACIO - V. Ex. lembra o;;; nomea-dos bons, mtts não lEmb1 a 

os máos. 

O SR. FERRElllA BllAGA - Eminentes notabilidades como os Drs. :Vli;,;uel Coulo. 

).figuel Pereira, Pedl'o de :VIagal1hães e outros e·ntraran1 em cçncur s.o e ag·ora 111C'.'.:mt~' 

t emos o Dr. Ma.rin·ho 

O SR. EVARISTo A 1MAHAL - Si esse~s nota,bilidad-es tivessem sido non1'Nt'\:las se:n1 

concurso, cl~ixa>t''am de ser notab>lLda·de.s? E o que sei é que os concu rsos Klesti

lJam-se a a~purar ca1)acidades e não qualidades. 

UM SR. DEPUTMm - Nós temos concurso atJé peramte o Supremo Tri'bllt:.tl 

Fed ntl e a Côrte de Appe1'lação e sabemos como se ananjam as class :Ofica~õc; ... 

O Sn EVAHISTO AMARAL - Bem leon'brado o SUJ}l'Emo! Si o concurso ê a va•·;t 

ele condão para a• escol ha n1 eH1·or, como imagina r que a Constituição a olVJda~~e 

pn r a a nomeação dos 1TiaJgistrados sLqJremos, co,'llferindo-a ao rresiclcnte d::l Re

publ·ica med iante ll •pp rovação do Senado? 

A libet•dacle .profis~iona•l e.:xL>ti-u, existe e existirá. O costume é a lei elas )e;s . 

Ko imperio, tinhamos os ac~vogacl.os p1·ov·is iO?L!Lf7os. Em ca:da um tle n.ós, ex·ste um 

cu randeiM. Sanccione-mos os costume por l<:L~ e nii.o façamos leis contra costumes. 

O · SR. JOSE' BoNIFACIO >-/ f'\T. Ex. não apresenta n enhun:::'. c:n -~nda? 

O SR IEvARISTO A.MARAJ .. - V. Ex., ,pelo apreço, pela .s;yn1J)ath~·1 que tne me

r €cc, p6d e esta·r 111e interron1.pendo, mas não vaUe o::t pena quen)1· c.lictar a nli'nha 

'1:on clucta. mesn1o disUnguind.o-m e quando gracejn. 

O SR. JOS.E 1 BON!F"AC"Io - Não es tnu gracejando; ê umn ~J-2J'gunta. nlllito sin -

cera . 
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o SR. EVARISTO AMARAL - r ... ; o discurso em que "· Ex. pt'la Stgltn<la. \'CZ 

estraçalhou a antiga •·eforma. 

O SR. J osg' BoNrFACJO - Eu n'ão n· e.o;traçalhei, dis"e que ella se desfaz por sL 

O SR. EV .. ARISTO .:-\~JARAJ_, ~ Nó· s~:~lJWHO!::i, e-ntretanto, que da Can1ara não 

sa,hiu essa reforn1a, foi o Guvt•rno quem .a (cz. ~ão foi, por con.-:;egui~nte-, no Con

~resso que della se cog itou. 

O Sn. YJCgNTg PrnAGIBE- O .S•·. Prefeito 1111a<1dou reproduzir n·US "A lPe-jJdos" 

elo Jornctl do Commú•7·oio os artigos elo ::ir. Carlos :v.I:aximi!ia n•o e isso á custa• dos 

cofres munichpaes e só cessou eo;sa publicação depois qu~ o Sr. Presi :lente da 

Rcpublica deu ordens terminantes. 

O SR. EvARJSTO A'MAHAL - Com que facilidade se ~·azem estas affirmaçõês! 

Eu. não a•rgun1ento CO!n n1exeri-co-::;. 

UM SR. DEPUTADO - E' po1·que lClll motivos para a,.; fw;.cr. 

O .SR. "i'rcFJNn; PIRAGJB~J - O Sr. :.\1axiuli•liano esme,· e u ar li·;, os de upplau.XJS 

á reform.a J.=tivaduvia ... 

O .SR. EVARISTO ·.-\MARAL - ::\'ão funlnl al'tigos, foi um artigo ... 

o ISH. VlCgNTE PlRAGJBE 

nobre o•·ado•·. 

!Rectifico, .foi un1 al'tigo só: segu11do affirml3. o 

O SR. EYAHISTO AMARAL - . . . r-o quaiJ chamou o :.\iinistro de reformador 

energico e se não pôde contesta·r. apczar de todo esse temporal que se tem feito 

em torno da pe,soa do Sr. Riv;!daYia Corrêa, que S. Ex. Coi um ro~or·mador cner

gico ... 

UM >=R DEPUTÃoo - Tinha energiru para o mal. 

O SR. EvARJSTO A~fARAL - En rgia mcdita c1.!
1 

denlrn de lei, que ê o bem, e 

de accôrdo .. . 

O SR. FERREIRA 1BRAGA -'!Para nrruinar a instrucção publica ro Br:IZil. 

O SR. EVAR!STo AMARAL - ... ctm a boa .Joutrina. 

Sr. \Presidemtc, úique, pois, evicle-ntis;.:.:mo que, tanto PL'ht1 letlra da Constituição 

como por força da lHCcisa historia do ensino n<s dE'ba tes c trabalho() constituinte;. 

a lib erdade de proYer ao ens i<10, ficou facultada á "Cnião. ao; Estados, aos munL 

cipios € a quem quizcs.se: com a unica cxcepção dO Di~trictO· IFederaJ, quanto ao 

cnsiro s uperior da Capital da mepublica. 

Como, rjlá não direi as inciativas part icular('f.', ~nas s Est·uj o podC'rão livr·~ 

mente cuidar do ensino quanuo a União, pela offioia·lização e pelo privilegio d·> 

diplomru ofricial lhes arr bata essa autonomia constitucional e os colloca n·o cli

lemma elo se sonmeth'e ou Sle ã>emetre. pntre a• demh ào dt'S.'a fnculclade e a ub

nli Rsão ao typo ofJ\;cial dO cdllegio o 2• ünpcraJo,· c d •s academi as officiaes do 

Rio? 

Con1o poder1á um Estado, e para que -organiza•r ensino securdario e supcrtor 

si os alumnos preparados nos seus €Strubeleeim~~nto,s ::ão deverão aspira1· aos crtt·uos 

Jlltoli cos a.oossiveis a, to'rbos os brc•úbei,·os uma Yez que as condlições c~ cci!Paci

clacle especia l. (Const., art. 73) fiquem dependendo do dip!oma só valioso qurun!lo 
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~ún(Eri o po1· Ln,;tituto or~:cial d>l Un iào ou estadual equ i.parodo ao da 'Uniã.o e 

ofi[ioialmente fi •calb,a do ? 

De modo que unn E sta'(]o que queira progr.edh·, canünhar~ crtar e1:-:ino .!llrJ

dcrno, bara•to , completo, panülelo ~s n<>ce"sicl::ude,; dw vid>L !J o'Cl inna, pl·evid<>nte 

<Juanto á.s do dia s •gu i n·te , esse Estado c.sta,rá ,· e pe•rnas quebndas; não póde: 

'Pvrquc os a!l'llmnos habilita{)os, .possu:n do j)rova de o ser m, podendo d•aLa.s, u

.contrarão a j ornada impedid.a rpelo tram'bo'l1ho du privilegio e da officializaçã,, que 

ao ;.!.ltunno pr pa!·a•do não pemnittc IaZier os exa1n que quizcr, porque a officiu

.!i z.lção bitolem a sua capacida<le e o seu tempo: só pó.le <fazer tantos em um flnJrll, 

Jnai:S tantos em outro, etc. , quando a J i que mw:s se in1põe r.o pre en t e ê a. do.; 

ing:ezrs: - fj11.,e is nw?t.ey. 

A Co n.•tituição f.acul ta ao Congresso animar o (~es envo!vimento ela_. tettras, 

fl 'rtes e 8CbEnoia.s , i1U:Z1MtTia C C01n'H1Gr cio SBM PRTVILEGIOS QUE TOT.Hl:M A A.CÇ.~O 003 

{;OVEHNOS LOCAIElS. {Art. 35 . ~ 2•). 

·Não é p o.~s i vc l Lmaginar 'C(U C, arpús 24 a.nnoti !la Constituição, 'l ~t..ando pa·ra 

an 1/lna ;· a ·rtes, indili~l1'•ias e oó?JHn&rcio a União mão pôde petnüttil· p ri vi legias coer

citivos da acção dos ·Estados, ten·hamos •·etrogra.da<lo tanto a ponto <:lc tolher

mos aos •Estadoo a sua a·utonoonia constitucional para prover, livremen te, á or

ganização 'do ens inú. :Portanto ojjiaix:vlizw· o ensino nacional é in füngir a CO'Tl

stituição. 

Na1,; g randes cida•dles o~• ~~·a ndes C "' tabetl~imcntos .d ~ nsin o Gão. de prefc-

,·encia, localizados ·nos am·abaldes c subul·[}ios. Em muitos 1)aizcs, as gra.ndcs · ci

dades não r.;ão as prefer idas pa11a a l oca•liza ção de acadEmias. Entr. tanto. a 

nova lPi lbrazil cira ·'<et:e"mina que não será cqu ipara~la á"' offici a<>S a aca.dooúa 

que f uncc ion·e • m C·Lda<l e •de menos d cem mil habitantc.s, excepbuadas a; ca

pitaes de Estadús cu j a população exc-eda a um milhãú c o i n.-.tituto fô,r fortc

mcn•te ~ubvencionado pel o ogovenno "·egional. (_c\Jrt. 2•5.) 

N<'Sle ponto. a Un ião ca lca a mão n os n •gocios p ecu.lia,·es aos '&Jtados _c 

impecle o surto d e academ ia••. com eapi trul prop•rio, que <J.ispenscon ;;ubvençõe.;, 

N<'stas eon:cli çõcs. o J)roprio tCarnegi c, quando m es.mo se conv •J•tessr, á o rfi 

c ialização1 e, wc.gwndo es ta fundasse nas capitaea ldos ~nossos Estados, acaclemlas 
-aptas, não p ara •·ecebct•e<m 1'ortes subvenç5es dos gove.,;r..os locaes, mas !Pa·ra COII1-

LI'ibuit•cJn com sub venções pa~ra o en ~·ino . Carnegic, digo, não pod-eria <'QU iparar 

a~ suas acaderniaiS! .. . 

Ao termina•r està pale~•tra sert.aneja (n.c7o apo1aLlos) obseTvare i que os nO

hn'S Deputad os a.;sunüram no debate sobre a actual reronma, pel o que t en•h'• 

l i~lo nos cli~curso.s d o&3 1Sr.s . Jeronymo Monteiro, lJosé Bonifa·cio e Ferreira Braga, 

·un i cam~nte a [)0 i ção •cl~ co.m·ba t e á. l ei anlCirivr, 

o SR. J osÉ iBoNlFAcro - Não apoia do. 

o sn . EvARISTO ,0\.MARA.L - N. Ex. a1pena,;; accen•tuou que a lei nova eo~nci

<lia ccn1 ai3 idéas d t' V. Ex. Foi a concessão que - f!.t z á refonma actuaf: - -, 

0 ISR. JoSÉ IBONIFACTO 'V. Ex. l eu elo III CU discu rso sóméntc !\'l topicos 

<lo ataque á l ei oTiil·aclavva. Meu dhscurso foi d e coJ.tabo•ração â reforma ' actua l . 

0 ISH. @i>RJU;JRA "!BRAGA - 0 meu. ta li"l>b€1111. 
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O ,Sn. IDVAius~·o AMAHAL (<l·i,·i.!J·iJtao-'sc ao B1·. José Bon.i.Jacio) - 'i à r· ·

forma -coincid e com as idtéas d·e V. ·Ex . , c·ntão o doiE>ClUI'so de V. Ex. fo i uma 

v erdrud·eira aJ11 c1uia, .uma alegria gloriosa , cantant-e, porque a 1lei H.ivaclavia. j á 

.es tava r.cvogada. Não va1ia a !}ena exhuu_uar p ~~ lo prazer de profanar. 

O iSR. \JOSÉ •BONTF'ACJO - V . ·E x. não J.eu meu cl iscuTso. Ap•t'es rntei u.ma 

série de emendas, t n.do j ust ifi cRJd<.l ~liversa.;;, deixando de faze l-o em .relação ·a 

a,1.g:ucmas por •€Ettar rud·ea;ntada a hora. 

O 1SR. EVARISTO A!MAThAL - Lon·{;l>" d.e mim a intençã.o de a poucar o m-e re

cimento do disCJUrS{) de iV. Ex. Nã'O v•en.h o tratar da. actual •·e.foTma. Desejo 

apen as ponde rar q.ue os nn O'tivos ccn que .elola s-e ·funda são Ck3 aobusos p raticados 

a nberior.rrlente . ,Si a•busc.s cd' u1roga m J~s. nR!doa. valem nas leis ·e. na autoridade 

de poc<l cr pubtHco os r ecuu·sos ·e o ckv<;o· de cor.rigil.os, !d·e pu.nil-os. 

En~ão ter·emos de mudR!r as Jeis t odm os di as, ·po·rqu e as •l•As são constan 

tfm cnbe desresp eitaõas. No que -concern e ao ensi!n o, el!t~ continua subordinado ao 

l.lt esmo meio no qual as Jeis ant·eriorc9 •naJUfl'l8Jg~rarn por •ca·usa d.J~ abusos ... 

N ·ão ten~1o ~~n vista -censurrur, Jnas não vi surgi,cla aqu i urna eX·l)OSição, um 

plano remo:d·elador e m s ubs·titu içã{) ao que n ão existe mal·~ ... 

O :Min is tro, sim, t.em o 51 u pla.no, e: ·para .mim, a pu.~a.vtra do 1\IIi.nistro, 

. l eal, .d igno, .enm·.gico e estudioso, ~.1albendo o •q.u-c quer e con1 o quer, vale m·uito. 

S. Ex. -de-cllau·a que s ua orefoNua porepwra o aõ ven to d·a dcsofficia•liziaºão de 

ensino, s-em !lllih3tificação a'ig\Ulna. 

Não apresentei emendas 1JOrqu e prefiro ver o :M.inistro agir naquillo q.ue é 

ob ra s ua , do que v<-1-o toJhi-ào pela rêde •d•c a.r·a me .farpado que as em en:da;; <lu 

C{);ngresso estenda m em torno õ c sua acção. 

O :SR. J OSÉ BONJFAClO - Mat>, m esrruo com essa 'decla raçã.o do :S r. Ministro 

do Jnt.eri'Or õe q•ue esta reforana p•rCpa!l'a o a dvento da drt:;offic:ializaçã.o do ensi'11o ? 

O Sn. EVARTSTo AMARAL - EStá, rea]men te, is to dcclarao<l·o, esbá cxpress\l. 

O .s n. F ERREIRA iB RAGA - Nes&a>3 corudoições, e~·tamos todos de a.ccõ1-:cJ.o. 

O 1SR. JoAQUI•M DE SAU.ES - Mas, o nobre Deputado já disE>C, não ap~rova 

o d.em•eto nem emendas , nem substiotue poJ· ouüo. Quer 'clize 1·, a outra •reforma 

fka de pé . 

O SR. EVARISTO AMARAL - S i já não ·• stá el e pé, de J~é não fica.rá. a m e

n os que, nova Phen ix, n ão rc urja ela s cinzas envoHa ·nos resplen d<.l r cs ~la in

tcg,ra l liberda .d.e õc profissões c •cl•c en<' ino, nos termos d<>s a rts. 30 e 35 (la ·Con 

.s tituição õoa R epu b•lica. 

Para 'e'Il.CCJ.íl'all·, C01ll1 •loaço de seda, ·a ,pdbreza do meu discurso, soc-con:o-m :e 

des tas palavras recentes de Alberto Torne : 

•<co\.s olbras politicas ~·êrias , sã.Q forçosamente cddf.ficc13 e tanto mais dir

fi.ceis qu a•nto m a i.s praticas.» 

~<< O ;pape.! dos goYernos con temp()Tan eos co•ns istc t amob.e m em faz~r a politica 

d1a v i:d a .nacional e economica contra os prúY.i·!egúos, <JS monop-oli OIS, os aç.a..mbar

camenbos d09 !I'eiB .d·aG solJer anias argentariaS.l) 

'I s to q'lle A J.b er to 'l'ort'ês •recom.m.encl a contra a a mbição do individuo, do g rupo, 

<lo rni11 icmario, do syndicato, do h~t.st, ·de u.m Esta:do contra os outrcs, a!)'p_Hcaria 
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eu con tra o Esta(! o ou. J-.!ação, quando j á tendo tau to em que cuidar . porventura 

quizes.:;e r ctirrur ao individuo as lilbcrdad 9 da c ida~lan i a lll1 uma Itepublica 

mol dada pela !Constituição d e 24 de feverei ro de 1891. 

T cn·ho con cl uido. (1J!Ittbto b €111 ; mnti.Jo b e nt.) 

O Sr. Elias Martins - t·. ·Pr·ctii dcnte, deu-me o Exano. r. Arcebispo 

ua Pa,rahyba, D. Adauto, a honrosa in cum!bencia. d e encaminha·t· a V. ffix. uma 

r e·pn.,;entaçã>o con tra o rurr. 24 d o projccto de l ei em ddscussã·o. 

Ccmo •r<mrcsoo ta•nte <de unn par tido ca th oli co, •Sr. P residcn·tc, sin to -111' ' forte 

f<allan clo 'J)ela boca de um dos matJ distinctos pl'incipcs da Igreja brazileira, 

(ligno el e ser ouvido não ro pc:a subli:midad·e <J.e sua,~ doutr inas co rn o pe las sua,s 

(:•xcelsaa v i~r tudes. 

Teço 'licença, 1ST. nresidentc. para IN· a r epresentação e r quciro ao m eomo 

tempo que e lia seja pu:blicrud•a n os A?Mtaes do <Congl'esso : 

«Exmo. •Sr. Presid>; <nte d a Oama r a J!'ecleral - !Duas escolas disputam entre 

s i o clireHo c1 inE"trutr e cdrucar a .mocidacl.e patt·icia. U ona assenta ~;obre as 

eternas verdades ~lo •Evange.Jho c estuda a mag•na questão do ''n1suno <> Ob os seus 

multiplo.s aspectos. r csolv.en do sati.sfacto ri a rn cn t c os mais a l tos p•r oblcmas acer ca 

ela o·igeon '-' -elo fim .d·o homem e offerece os 1J r inciJ} ios scguro.3 para a solução 

ele toda,s as questões sociaeso. 

A outra, nuli-a.cl.a das falsas thco•ria;; dos encyclope<1istas e das errone'as 

doutrirnar; do rnateriaJJiEtno frJ·amccz, lança suas raiZ'e9 nos d e-" varios da razão 

h'll ma<na, <nas ab' •nações do CS1JI•rito e tem por fim rE'IInovc r do cno;ino o funda

mento rclig·ioso. int!mam ente liga-do âs nos::;a.,.; t radições, ás n OS.'"I3S Ol' igcns.•. aos 

nossOt3 doe.s tinos, â. Tiossa vida, pan:a l nl ·pla~ntarr o \·exatorio regimcn do la i~C io$-mo

na eilucação, im'J)on~lo, em sulb.:;ti tuição á m ora l chri>&tã, eminentemente pratica 

e de val or d·ucativo incontestc, uma moral sem sancção. ei vada de itTell.gião 

e t! cl:.,'l:ri smo, d~sh.umana c mon struosa. como diria Pascal , attentatoria contra 

a libcr'da.de .de consci en cia, con tra o inviol avei s direi tos da fami'l ia e elo indi

v iduo, propu13ora rd•O crim e, a:tn o•t·pha .e paradoxal. 

Aquc<lla, el emento ccl e paz c o.rcl •m. ~a contribuído, em todos os tempos, 

para a g rand cZia m •oral , ·pa.ra a prosperidade e paJl'a a gloria das nações. e .entre 

nós p r·esi~liu á formação rde no•sa n-aci ona•lid·a cl e c ás conqui•stas (!e noesa ci

viJ.ização, preparando a inteJI.igencia c o cor ação ele noo:;os patricios, cu l tivando

Jhcs Q caracter e o ver dadeiro patrioti~ano. abrrndo su:cos d e luz e semeando 

b' nçãos por tod a a prurte. Esta . que .oó t em dado fructos f.uncstos e penniciossi 

mos, c, ant<.'S de tudo, como bem dicse o c.scr iptor ·americano .S. rColer, •<<Uma 

estran~•ulação» : diE"sipou tllcsou.ros e rr i qu ezas amon-toa·das n o ]Jassaclo. destruiu 

a paz c a tranquill ida cl e .da Qr cloem , <', préga<ndo a anarohia e o desre<>pci bo li 

a utorida-de c dand o larga,s ás paixões :humanas, tctn augment·ado, em prQpor

çõe-:; asson~rosas, a -crilllli'nalidrudc juv~ernil, p reparandQ a r·uina elas nações . 010-

• cl·ern aJs, c agona a m eaça o futuro ele no>esa 'Car a Patr ia. !Sim, E x mo. s,·. Fresi

clcnte, é cE" t a a escola, cons trange-me dizel-o. é esta a escol a qu.e ora ameaça 

o futtuo !d·o no~so Brazil. •E' es ta escola a que agor a se quer impór aO;; catho-
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ilcos brazi.Ieiros ! Out·ra cousn se •não dep reh llde elo a<rt. H llo dec r" to n . 11 . 530, 

d e 1 ele ma rço d.e 1915, que •rem,ga niza o •e n sino sccu·ndario e o &upm·ior d:i 

.R.cl>ub lica. T a•nto importa ncgar-:e aos csta·bcJ,ecimcn to.s caLho licos a equ ipa

J·ação ao in S~tituto official, so.b p retexto doe p ropaganda philo ·ophi·ca ou t' ligiosa. 

E, quarnd.o a opin ião escla'rccida e autorizada dos mais abalizado&J juristas 

JJatrios que r a nossa Consti.tu ição in t rpretruda segund o o.; 1Jl·uncip ios li be racs 

.n cHa ·consa.g!ra dos. :<te •modo ·a ·pcrmitt.hr- se o \. nsino t~e.ligiu~m, <te accõt·do c Dll as 

~ren ças do1:; ·pae.j d os a lu mnos. nos 1lrop rios eaStabe:oec im.en tos officiaos, a exem 

plo :do que se plt"tatica nas democraci.ru cUJibatJ, J)unge-cne ver qu·e se rccol'l'a a 

uma hcm1emoeut ica :ferrcn~ha e sectaria , para se neg~r aos cat:holic.o.s o~ ,ben< .. Cic1ns 

d o enc;ino ou ob rigai - os a frcqu· ntrur as cscolas do a the iRmo. 

Etn tacc ciróumstanciaS', ianpulsi ona<lo po.r gravissimo clcver de consciencia, 

em Ol'Ome propT io e dos paes d;, fam i lias catholicos CLe 't lDn m i I hão ode ha blta n tes 

{).Ue constitu•, 1n a circum"cripçã.o ec·cles ia.stiea da IPa rahyba do Nor te, com a 

f ranqueza e o desa.ssodn•bro .legados aos seus s•uccesr:;or.es pc-los Aposto los de /K'Os:-;o 

Seruhor Jesus Chri,to, venho p rotestar perante V. Ex. contra o artigo em queo.;tão, 

!und,arnentalludo esta Tec!amação nos segui n tes pondcrosoo moti vos : 

O citado a,rtigo attenta contra aS! bases da fórma d gove t,no ( ~taJbe lccida. 

1110 paiz a 15 d·e novem br o d e 1889; iaupl ica .d i l'Cc tamcn te co m o espirito da Con

stitu ição ~te 24 dc feverei r.o d ,, 1891, que ao Governo incum·be defende r c cum

]Jr i·r; viola a t>ropria le'i natu.ra.l, Que dá ao;;; paes o d irei to ·sobre a i11strucção 

.e educação •dos .fi lhos; e fe re ~e fa·en t e a j ustiça di rt>ribuidora, que ass:.;;u~a a.os 

';'.Cadãos da HeJ.)Iubl ica o <1ue por dkdto lhes é d'evido. E' o que passo R dle_ 

monstrar . 

O regim en dc.tnocratico, •EXQllO. s nho rJ •ê u1n p r incipio r udi mentar .P, c d ire i to 

<publico. assenta as flUas ba,;cs 111.a vontade do po1·o, expressa p lo voto da,; ma io

r ias : é ela e.s.sencia {las t>t·oprias instituições. E fo i em nome do ptlvo que se 

proolamou a Repu.bl1= no Brazil. -E' c!ao·o, portanto, que. na 1·igencia Ide um 

regim·en dcmocratico, ·a~ }eis c os actot~ do poder publico se 1hão de inspi rar na 

vontade do pov'O, o·.espcitan'd o-lhe as orenç.as e as opiniõc.;.. ·Ma is do que em ou,tro 

J!IY~stema polltico, é nas R ·ep•ublkaoJ q ue e ·ha de verificar o ax ioma - os {J ovm-nos 

~e cDCIVen> conJo n n.a,. co n, CIJS natun·ezGis àos hontens {JOVIJ'I"'W.cLos. ·E cst axioma 

nos mostra como <<JJ€1!:a natu t•eza da;;; cousas ·humanas e civ is a mora l 1\los povos 

<leve ser a escola publica dos go;·ernantes» . Vicq , Scie<ncia 'Nova, L. 1°, axioma 

~9. p. 60; Pc•ri.s, 1814). ·Parece eocusado affi rma r que o pov.o 'brazilci ro ' 111 sua 

q uas i tota l iJdacle é catholi co. E n ing.ufan ouc:;ará d izer que o precitado artigo cot·

l'CS]wnda a01~ d ictam•es da consci.encia catholica naciona l . 

A l überCLade de consci nc ia. Exmo. Sr. P.rc.sident<:, é um coro:lar io que 1'c· 

alta d.e quasi todos os pa.ragraphos d o a 1·t. 72 da onstituição de 24 ile feverei ro. 

O brazi,Jei ro lê livre em J>rofessar a sua J'eligião e nã·o · pódc, •por. motivo ·d~ 

orenç.as, .soffrer nenh uma privação, coacção ou vexame. En tretanto o art. 24 Ida 

nova Fcfo 1~ma do c.nsi-no, exop ressa m en.t;c por 1notivo de n:·cJigíão. lintita aos bra - • 

2 iJ eü ·oo o exercici.o .ao ID·ag.i&berio e o acce~so âs carrei ras l ittera rj as, vi.·to co1no 

B1os collegios de ensino •re li,g•ioso mão se pod<m lla·b il itar a:•unuió"' para a ma -
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t;·Jcu la nai:; .escolas supcriorC'~s, o que importa uma contingencia vexatoria par~ 

os .ca;t!ho1icos: oru a e;·oola ·le ig.a, que a consciencia rcpeDe, ou a .rcnunc.ia for 

çada do 'di:reito dle ou.n•a,r oas aca~lemi.as do paiz. Não é mk;ér con<:l uir. E,xmo. se

•nhor·, qu e i •so é um attentad·o á Ji'bCI'dadc d·e c<>nsciencia, asseg>urada na CQoll

stituição. 

-~OS paes cabe PI'Í·mari:ament·-, rl)Ol' .Jei natural, o JdireHo d·e e!Juear o ( il_ho como 

bem lh€s parecer, uma v,ez qu., e>te por natwrcza lhes pertence .. E; e e djr~ito .é 

anterior ao Estrudo, porque o Estado já >'u·p;Põe a 1\anülia. ((·Ncga.r esse direito, 

diz !Scrtil1anges, é .t.nna viole ncia q·ue ~n1 o caracter ile um roubo morêlll. 1"EY o

·rom1JIDH!•nto .d eosa. trama d·e•licada c poderosa, ao mesmo tennpo corporal c :(sp}rl

lua:l , em uana 1Jal avra - humana, que liga o filho, ·para nellc comp:€tar o lbo

me&ll, ao corpo e á alma ·d-e tSC' UIS .ge-nito•r·e5.» O art . . 2-l, Til\ga;n;CLo a.s •garantias . 

o ffic"iacs aos estab l ecimentos de p.ropaglanda religiosa .e p ·L-estigütnd o e.cxcJ·u lva

m c•nte os institutos de en,<i•no Jei go. solbrepõe a opinião odo E.;;ta do a.o direito pa

t~ ~r:no, .C()ag.ido moraJ.ltm•eln·te os1 ,paes a adoptnr o syr:Hema oe{htcart ivo do laici.s1no_7 

er3pccie Id-e religião ~n ova, que á into.le.rancia d·o IG-oYcrno aprouve .estab.-tl ecNr. 

<<0 EEtbado, ~crcve uu1 a utor conterupora.meo, 11ãO tem enais direi to a Jixa.r aQS 

pacs a escola ond-e cl vem educar us fi-lhos, do que a dcsig>nar-ihes a mer ceruna 

onde ldeyem comp•ra.r-lhes os a lim.cm.t•os. E ' indubitavrl, co•ntinúa o mi'f:m .o ·rs

cril)to.r, que e-stá nas attribuições Ido Estado protnov~~ r a ·instt·ucção 111aci·onal, 

que é ·~1m do., fu.ctor eE! .mais jmportamtc.s .da prospNidade couwmum; todavia 

essas attri·b<uições têm d .- or ec;pcHar a lilbcrtClade elos cidadãos e da familian. 

Si ao~ paes cabe -o •clircilo e o dc v.er •de ed.ucar os filhos, ao Estado incumbe 

a rru->são de .supJHir oppo•rtunallJoent.e as deficienci as de educ•açã-o. onde qu. "' ·que 

as hruj a, faci-l itando ao.;; paes o cumpri•n11mto do seu dcv,er , offerec.endo-lthe.1 an elos 

c t·. movem~lo obstacu:os. aJ~P·li cand·o, desse m-odo, as .r endas doa erari-o publico . .em 

benef ic io Idos memb ro da collec.tiv.klad<:>. A esses •auxilias, que compr chendcm 

tambean a ass11t-e ncia, ·protecção e garam tia ele di-reitos, fa:oetm jús todo.s os ci

dadãos, por iRSo qu , são contribuintes d-a 'Fazo111da .Nacional. q.ue é corno o 

Seu thescro•ro co1n1nu~m . O EE1tado, 

negantd·o aos co l :cg.i o~' ele ca nacter 

PoJ· conseg·uintc, CO&"wmette .gra\"e i1njustiça7 

re J.i.gioso o que QffereC<> aos institutos sem 

''cligião, difficulta.ndo, ·em vez de racilitar, a inst11Ucção dos catholicos, injustiça 

tanto maio r·, quanto constituem est~s a quasi totrulildla.de da Naçã-o e .são, em •ge

ra l OfJ swbditos mais ri.ci.s e os melhores cnntribuin~ · s . vi,1tO a formação ode sua 

consci e111cia pe:a •moral christã. 

Assitnl pohs. 'Exmo. senlhor, faZ.emd10 c.hegaw a (\T . Ex. o brad1o de n1inha 

conse icncia de bispo catholico c de ci!ladão lbrazil eiro, com o .grito da alma d-os 

meus ·pabric i o-~ e rdioce;-anos, ruppel lo para o c!:;,pi•rito .d e justiça dos altos N?PL>e

sentantefJ dos pold.er.es pubH.cos. afim ide que osej•ann •l'CSJ)eitad{ÀS os sagrados e 

inviolavci.s direitos ela maioria catholica do paiz, e 1Jedi·nd-o instantcm·•nte a V. Ex. 

não p rmitila o vil1ipl'11'di·o 'd a Patria com t~osas m edjdas de persegu.ição religiosa, 

declaro solemmcmente q'lle, t~mb!'m !l"CS·ponsavel pe:o bc011 cspi·ritual e moral de 

um milhãoo de fiej,;;, â Crente tdeste •divino rE1baml1o ao l ado dos m us Yeneran -

. dos oirmãos 'do Eptscopado, em qualqu er cmt'rg•encta sa!b<>rci cumprir o !dever de 
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ói.-;llO .brazileiro, orando e ba t ('>nd-o - m e pela li berdade ila conscLcncia catllo!jca, 

affirmada ma C on stitu ição ~la R epuhli ca , c pela •hom·a da 'Pat·ria, que, do€6CO 

berla á somlbra da c r uz 1Je J e»us Ch•risto, tõó ;poder á sor fot•le, morrulmen•te gran~lc 

e desernpel11har a sua clc,·ada crulssão .social mo concerto das nações 'á SCl!n'bra 

del:i!;::a n1.e.H11 a cruz , coma fic·J. 'des in tcpe.:-:sada e generosa cooperaçàJo de tOid•os ().':) 

seus f ilh os, maxime daq u e•ll ~< que se acham inve.stidos da .summ·a r espon ·abi

lldrude d e J•cpre<'e.ntantes ~los poderes nacionae e neceJsiJ:la:cl<!. Ida IPatri.a . 

tPara·hyba, 14 d e jul ho d,- 191 5. ·;· Adaucto A .. ele Minmcla Nem·iq1W-' . A •r-

cebi,po da !I rovincia da Parahyba do N'n·te.n 
Ahi estão, Srs . r e]Jm·entamtes da Nação, a.;; observações· d e n•11 doo m a is 

cl i stin ctos m embros ido c]l'iscopado brazileiro. 

Certa'lnernte
1 

-está n a consci·cncia da tCa1nrara a vlole.ncia que . c pretende 

faze r ao j:hreito dos catho' J. i cto.~. mas, acr~clLlo qu e o art\.go em questão nã.o 

y irá a ter força. de l ei, não só porque o P·arccer •do IRclatO!r da Cornmi.,são 'de 

Instrucção rub1ica é con t l'ario rao referido artigo, cQimo porque ê combatid o 

pela maioria .da Ca.mara . 

.Submetto á .Ca"a m a is uma em cn•àa ao pr.ojecto ele lei em discw:,,ão. 

O Sr. Presidente - A r ep res nt•ação vae á C:omm lmão de Jn<>t rucção 

. Puib lica . 

\'; .E. SÃO DE 30 DE J U LHG 

O Sr. Vicente Piragibe - \Sou o pJ:imei1·o a t·cconh ecc l·, S 1· ;pn·sidente, 

(! a. lJJ'OCil.amar a affouteza do n1: 1\.l 1110\'.Lmento, vindo á trilbuna '!:"liscutir o a~

su mpto em d ebate. pt1m cipalmcnte depois ele, so,bre el lP. se terem maniCes•taclo 

reconhecida" compeb 'l1c ia<. cr•no os nobl"es D eputados Src;. J osé JBorufacio, .Jc

r onY'mo :Monteiro, Fenci1·a Braga . c, ainda h oj e, pela palavr·a brilhante do 81·. 

lBarbo:~a Rocll"i·gUeu . ·não ld \"Pl1cl•O csq.u.ect'r () ae jJ?"()j'tlhl~lis ,' entoa~to á f i nada L ei 

o .rganica. da t J·iburrtc'l, pl l o nobre !Deputado ·p elo Rio 1Jl'ande do s .uJ , o mO!'i~O 

hont~clo c.o ll ega, .S1·. E,·al"jsto An1·a1ral. Reconnw·ccndo embora a minha incom

Íletencia ( u.üio CljJOfoclos [}e'raes) ... 

O SR. !FERREIRA IBBAGA - V . Ex. é sempr.e um c.sp i1·i to b l·il hantc. 

UM ISR. IDEPUTAiflO - Cu l to. 

Ü ~ R . rV -i C I!>N Tlil fPIRAC I B•E - ... quero trazet• O •lll C'U fl ]JJ)' aUSO á t' l?<[ ():t'llll a ::l.l)l'C

st•ntacla pelo S·r . Mi•niE'tro kla :Justiça . 

_-<\ lclv(\r..-aJ·io ·pc•litico d l" · ~.'l. ·lTix 

esqueço f"Sba circ nmstan cia para t1·az r .o·3 nlC'Ul'i elon ios ao servi ço pr8stad<> ao 

no,so paiz. Sl é ceorto que esses applausos não cab em t odos a S. Ex., que, como 

Oonfpsscm, consu ltou uma .c ommi são d e compet<'nt c::;, ca.b enl- ~11€", em todo CMO, 

an glorias ela iniciativa n('S ~E" s(' ntido. 

O iSn. FEH.R•ETRA BRAGA - Foi etita un1a. l' t•fo rma innprs..:::(lal, en1 que ~e 

p1·ocurou, sdb rc-tu:do a.tlPncler aos interesses do en,; i no. 
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O SR. VrcE>N'l'l!l l'fHAG IBE - Es·t e ge:oto C.o Sr. Minii:ltro ela J ustiça é tanto 

mais n obtre, é ta nto m.a is J)'abriotico, trak1·uz tanto tnel'hor a elevação , de seu cs

pirHo CJU•anlo a refo•rma contnl!l'í'a iJà•éas por S. Ex. su st entaJdas aq'll·i, da tri

buna -drn Ca['ll a r a. 

•Q,.; .m (\~ 'JH'üneiros WlJJ)lauJ.Sos, tS<l'. P.reE~idente, do_u - os, em l'el ação á re(ornna, 

na pawt1 expos it iva, en1 qwc o L3r . Ministr.o da Ju s tiça op i ~na .pela SUl)P l'CSsão 

c1.o {'<TlSi·no d.o g.r ego no IGymnas i.o Naciona~. 

di}u t.ivc a ventura de c ursar o.s sete ann~1 do Gymnas io )Jacional. e poE'So 

aff'inn ar~ de sci enc.ia pl·o_p'l'ia, o ·Sfl!Cl'ificl.o i'mmenso q1u c .r E•P.rooenta\·a o cstut<Io. 

de(j.>;n, 'd i sc iplina, .sct.n que cliss:o a dv.iJ ssc n enhuan r e.:;.ultaJdo ~p.r·a'ti-co. 'Dura11te o 

p rimeiro anno de g r ego .pas:ravamos, suppli cl ados. á •!Jil'Q~ura de sig·nificadocS, 

prur·a no Ji Jn conhecermos {lc pb.ra.:;cs ·inuteis, sem_ nenh.u·rna s ig nificação, cotno 

~s tas: «0 ca mLn ho l Ja.l'a as ilhas é através d o m at'». «Os (}racchoo er flol! fi ' hos 

de Cornalia)) - c ourtt'as crmelha.nteJ. 

:n~evo calicn ta r uma ch·c umstancia c.uriosf\.1: n1uitas vexc9 d e.scO'bri.an1:0s o 

~·~gn i f i cado das palav;ras cxac ta:m ente p·el o portuguez. V ia mos «anthroPO!'»; sa

bíamos o sLgnifi cad o el e ,(<V1hilantrop o>> e por ell e enconbravam os a traducção. En1 

vez o~.lo @rego se rv ir ao po r t ug·u ez1 o porbuguez é f1UC servia ao ~rego. 

N'O se_g•u n:clo a nno ele g r ego, j á era mos d o 7° anno, pa~SSavainos tO ito m czes 

tOI'tura,dos, prooupa.ndo brad,uzi r o ~Dial og-o ·dos Mortos)), ~ «Anabazi~)), sen1d-o 

pa•ra notar (J ue m rtütas hOT~RS !destin adas ao nOt::so recreio .eram ·co·nsumidas na 

c a ta d(ls s-igni (i.ca dos. 

Outro ponto em que e<>tou ele pleno accô['j:lo com a r eforma Ido .S r. 'Mini str ó 

;c: a cl-u ~tiÇ•a é n o que se r efere à eqt.Uparação dos· collegi os ,;svaduaes •e parli

éu l ares e á fó rma ele flscx'llização. A cho que a emenda aprcsen·tacla pe-la ih!u,:;.t r e 

Commissào não pój·e s-e r acceita pc.la Camrura, porq(uc faz vo1tar o ensino •ao an

tigo c conclrmn aclo systema •dos eq uipar ados. 

AJSsim é, Sr. Hreeiclente, que, su:pprimid a n a reform a a equiparação, o.s 

alumnos .los •Col :egi·o-:; .particu1rurcs ficarão obr.igaJdos a 3)r estar exan1e de rp.rc

paratorios no ICo'llegio P{)d•ro H. ::\'ós sabemo, quaes •foram oo resuHBJ,Clos cl·esas

trosos :clP.sses prepar.atori~.::;. A1gunG pro(C'~Qires tinham cursos pai,ticu1aTCS. 

Os alumJ1os p r estruram exam e perante mesas constiluilàas por aq uelle.s pro

f e,sores. q.ue, fatalm-en be. sy;Jt ·ematicame.nte, approvruram o;; seus <lilsci pulos, cli

zen<J.o-sa n aquella occasião, t:ão sei com que f undam en to que clete r m in a'd<Js •lentes 

I'Pprova vam os can d·i·clatos qu e não fo ~em a1un1•nos cloL~ Cl,H'SOS part1cu1a i'E\S. 

Accresoento rm ais : nro.f·e-· ,.:io r es havja Q·Ue garantiam. os cxa·mes .tlenbro de dnu,.; 

m ezes c1c e~'tudo, me' j iante clet-ermi·nacla somma. 

Tf a. •um p ont(l da r efo rma em que estou em clesaccôtido com o Sr. ,;vnni.;tro 

d•a J <UHtiça. Ass im é que. n 'o a r·t. 82, · ld<i z •a r eforma: 

«0 exame yesUbul a·r !'Corá j ulga~lo por •u ma commissão d-e :professores elo 

Cohlegio !Pedro •li, ou two,f\cs>o r e> •õe r~conh<:c i da co mpetencia. ~ob a presi!l enci<t 

Klc ur:m prof.essor rdo collegjo, )) 

Os al um-nos d·o Gol 'l eg·io IP etd•r o ],1 ;pwestam ·exam e, por exemplo, àe ph;·sica 

0 chimica · no .5n aHn!J. no m cz de dezen1b ro, e. en1 ab ri l vão Ill'estar o m0smo 
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e'xamc ~t~ ·phy.'-jca <~ chinüca. perante o rnestn.o p1·of·essor, para ~Pre-m aclrhitlido 

em uma dat• acadrmia.~. 01·a. é poo ivel que &se profe&Sor ·ele physlca ~ chimica, 

qu~ approv()u o ·eu !di cipulo oem d·ezemb:·o, pos. a rep•roval-o em abril? \' ê V. Ex. 

que é uma excr.escenc1a. :\'ão é possh·ei . 

O SR. FERR»IRA BRAGA - lDe perfeito accôrdo com V. Ex. 

O SR. 'VJCENTE PJnAGWE - Substituo-o: O exame ,.e,.tibuifll' será prestado 

perante run1a con1missão rdc prQif{'SSOrres .ela acaclem ia 0111 que fôi' r eq u e1·icla a m18.

.tricu1a, ou perante uma com!m.iJEsão de prol'e.sso·res clP .recon~hecic1a. co rnpctencia,. 

~ob n. JYrcsifl ncia O. o \J it·e.cto 1· da n1t.\sma aca l0mia. 

O !SR. FERREffiA BRAGA - E.'tou de perfeito accõrdo com V. Ex. 

O ER. SOUZA E ~li,VA - V. 8x. pe1·mitta-me um aparte. Para comp:etar, 

devia prohibir que de~,;a..< me.:>a;; <'Xaminru:loras fizesse .. n parte os profCS6ore8 dos 

alumnos que tlvl'SSem ele !>restar rxame. Pócle haver professores elo collegio que 

o E'<•jam ,cla academia. (Ha o11tro.• (tpm·tes.) 

O .SR. "''H'ENTE iPIRAG JBE - Ha um a outra razão que justifica sta Pm nela: 

é quo o pJ·ofes::;o r de um cu r:::so de humanic1ad - , p c-n . ..:Q eru. não pôde ter compr•

lencia pa1·a jUlgar .._;; i o aUumno traz o preparo nPCcssar io prura entrar en1 

xan1C' de chimi r a mP.lica. Só o proft .. ~sor d·a raculJad-e podt'rá sa1ber si, o a~ umno 

está preparacln 11ara aquelles en inamento.<. 

Tma outra emenda, que a]Jret<ento com os nos.<o.J coll ga;; Jo·· B onifacio 

e DunsheP d~ Abranche", estabelece a itu3trucção militar <Yorig-atoJ· ia no Gymna

sio Xa.cional e: por con!'iequencia. nos co l 'egio~ a elle equ iparados, :do IJI'illl1'iro ao 

ruJ.tirl1o anno . 

... \ presentei esta ~11enUa., por4ue a rc[ar uaa, no pa ragu·ap1ho UJlico ..:! o art. 167, 

c:u r€1la.ção á cJucação physica cos meninos de 11 a 15 anno-:J, tem e~<l:a d'.s

pusição: ({Ha\·erá li ção de gymnac:rtica c dtL'ienho nos quatro primeiros annoS.l> 

Tenho aqui o rc:atori o apresentaDo por Jule · .:>imon, quando ministro ,l a 

Jnstrucção ,rub l ica de .França, e que desenha perfeitamente a si·tuaç.ão eles nos

~o~ douto.res <! bachareis, forma:dos pel.a. 1·eforma elo S1·. Rivrujav ia Corrêa. Os 

que seg•uirem as di..;;poE•ições da nova lei serão j.gua<'s ao.-> primeiros . si não fôr 

tcmada •ullk'L providencia em Tela<;ão á eclucação physica rla cr iança: 

Diz Ju1es Simon: 

(1~ão 111a mais Pducação; faz- e um bacharel. um licencia. Jo. un1 dnuto1·. 

mas ·uJn hO'mem é que ~e conte.;:;ta; an contrarioJ pac:;sam-se 1'5 annos a: destruir

Ih,• a v i ri:iclacle. Rest i tue-se á socleda, : c um pequeno mandarim .ri(iiculo. qut• não 

tNu muBouloe:. que não sabe ~alrta r uma ba•rJ·eira., que t<'nl medo de tudo <' que, 

<'m compensação. é I c~heado de to:< a sorte de conhecimentos inutci ·; que i>.!;Hora 

3.1...; cousas mai.~ ncce:.sarias ·; qtt~c nã o pôde Kla·r um· consel1ho a qUCC11 quer que 

seja, nrm dal - o a s i mrsmo; que ten1 n ece~sk1ra:<le de l~er en1 tu~j o dirigido (! UC, 

flf.•t'l.tindo a p rop.ria fraqueza e ltC'ndo perdidos os incenti\·os, se atLra, con1o ui

limo recurso, an sociani~rmo do Estad-o . - ~e E' necessario quP o IDJ.tMlo me 

tOJne p(>Ja n1ão. como até aqui fez a GniYersiàru-Je. ::-.Jão me enL::;ina,ram sinão a 

Jl:t:O:sividadc. 'Um eida•~ão, clir·cis? Reria, talvPz, utn ci:t:la-dão si eu fo~se um hQmPm.» 
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Taes palavras E•ãü r pt·oduzidas do liv1·o dp Léon fBourgeuis, l!Or Gusrave 

Le 1Bon, que a 'lia,:; accrescenta: 

ecO que ·falta aos latinos são a,:; qua:.idade-.5 que razL'Ill a fo1·ça dos ing leze : 

a disci1)Jina, a solilda;rieàrude, a ~rcsistencia, a iniciativa c o Hn1i'mento :do dever.» 

O Dr. Maueice Flleury, na sua obra sobre A e<ima e o Cifi'PO dtn criançe<, e"'

cr eveu o ·~guinote, 'J)in·tando uma aula de gymnastioa nos I~·ceud de !França. 

au las que. vej o eu, são iguaf\5 â...; do Co·llcgio Pedro LI: 

'((De .u ma longa fila d1C alumno:; que ali i pcrrrnanrcem imlliO\'Cis e silftilCiüêiOS, 

o professor chama um a:umno para, no tr.apezio ou nas a.rgollaE•, .fa zer vol tas de 

aoro,bacia, prura as qu~ Ct:; ning-uetn o:; preparou; depois de al~·uns in·~ tant ,. de 

esfO<rçog mais ou menos infr·u ctiferos. sob a ·rizada ,do companh eiros. cede o Jogar 

a urm OtJtro e volta á. fi·leira, para fllhi, reton1·ar um.a attitufle e u1n sil encio todos 

m ili tares. No- rum ccl" cada anno, cada um terá >feito <tre.' ou quatro horas de 

traba:lho musoular p ~nal.!l 

E quando o medico acon;;el,ha: <<Faites done faire de la gymnastique á e 

ga.rçon>) - a ranülia, ingelfllllaflh~nte, convench.larnrnt~. r<'Sponcle: t1 ~:iais il en 

fait. .. <loc.[~ur.>> . 

E', 1rP]ltito, a gyt111nastica que se faz nos gy11nn asios daqui._ Por isso, c 

cons i:derando que a in.>trucção militar (1· quan lu me r ef.i rr, á inl't ru cçlio militar. 

fa llo da in,trucção mi1Jitan· m01i J'na, com exercicio~ de esgrima, de baioneta, de 

gynmastica sueca, combates Ide c;aJbre, etc. ) é a que mais seduz as crLançaE>, 

sendo ll.lma gymna tica pat~.·a a qual ~c ,-ae cotn ceiJ' t{) enthu . ..::iasmo, apre ·entei, 

e<Jl companhia. c1c,, Srs. JoSié Bonifacio c Dunglwe d e Abranches uma emenda 

P"'lab C>IPccndo n c !I~ inro nlilitar obeig.rutol'io naquelle estabeiPcimento. 

O SR. !SouzA E •' ILVA - E' uma e plendic1a i-1éa. não ha d u vi'da . 

O SR. VIC1!1NTEJ PlRAGTB0 - A emenda es tá concebida nos segu inte~ termos: 

<(.D·urante o~ cinco ann()1 de curso gyn1na ·ia I, ~c1·â. nUr.istrada aos alumn015 

a instrucção militar obriga•toria.». 

Aqui estão, •""·. PreBil:!ente, as razões p õa" qu.aes entendo ser COJl\'enien,te a 

min·h,., emenda cr<>anc1o a instrucção m_ilitar Olbr igat<>ria no Gymnasio Nacional. 

l ", o exrrcic io J)hysico pm conjunto ... 

O SR. A .. OGUSTO DE LIMA - J.1a.s <.'S:.:a provi:dcncia é rxtem;iva ao:::: collcgio-.3 

rq ui pa1L'ard os? 

O .Rn. 'VI O J•::t.1'Pf'Fl IPIPAGIBE - E' obrigatoria no Gymnas.io; mas é c laro que, 

11ara ser 8Q!Uiprarado, •todo coHegio te-rá de adopta1· o me.s·mo regin1en. 

Ccmo d izia: 

1..,, o exerci-cio physico m con juJ'lJto, a quf' O.fl alumnos se entr('gan1 com 

V(l1rdadi' iro prazer; 

2", o inc~nti\·o daR JH'On1oçõe,-;; 

3°, 1):) hlabitos ele di~cilJllna . de meb1101 ]<(), •tl(' rapidez :ele Jnovimento; 

4. 0 , familiaritdade co m a ,·ida milita.J·, cujo c1 ~conhecitncnto telm sido a. ca u~a 

principal da PI'PI·en~lio contra o sorteio militrur obrig·atoi·io; 

õ•, foi·m.ação, desde os primei1·os annos el o colilegin. do veJ;<laddro cicla1.1ão 

Rolclaclo; 
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6°, .co nstituição lc.nta, mas segura, das re...:e-rvaci naturaes do l~xl~rcit.o. 

Conhecida a instrucção rnilitar, app l'<:lhendida,:; as pr i ncipaes evoluçõe.> •<l u

~rante cinco annos de consta11tcs excrcicios, nun-ca mais serão ~queci'1as e, nos 

1nomentos p recisos, qua·ndo a patria ~xigir o trjbu·to ele oo:da um, a mocidadê

es tasJ'á 1HO'mpta a entrar T•a filei·ra. 

u-\ •hi estãro. ~m rcswmo, Sr. Presid t\ntc, os rc•~..m1tados praticas qu e os alurnnos 

do -Gy tnnasio :."Jaciona·1 podEWialln co•n.s.eg·uir com a in strucção m ililal' o'br igntori a. 

IDm relação, ·porém , ao Exe-rcito, .fo J·ma•J'-SC'- ia·m, co1mo diSS(\ a..;; r('S'(\' 1'\'aSI das 

cla:-;se.s ar-ma/daiS cl~ paiz. Esoas •I,eSCLTa.s teem si;do co.nstitu iclas . até H.g-OJ~a, Pt"' las 

Hnha~• de ·tiro e pc!a Gruarda .Na-cionaJ. 

Eu não contestu os r~JuHados que P0o:<leriamo13 th·ar das linha~..; de tiro; tnaR, 

in.fe:izmente, ella.,:; foram transformadas e-m armas poli ticas elo Go1·erno :Ji'edera.l. 

Quand'O ~e queria kla,t· forç;a a um con·e-i.g~ionatüo, crea·va-se- uma lintha ele tiro 

f'C11 detcrnnina,do lagar _ 

Quanto i\ Guarda Naci<>nal, basta acompanhar o r idicuJn dessas formaturas 

que as.o\ ' timo3 na avenic1a !Rio 33ranco; o solda,elo;. são pobres d.iabos <Jue não 

teem on:de cruhir n1ol'tos: contractado.9 a 500 I-êis PO•r cal ec;;a pa.ra forma.rem 

lba .. ta1bõe."S, con1 diversos coroneis â. frr11tE'. 

iNão ha muito. os jor na es no•t iciaram que o S•r . .P 1· esi d0nt{) da RepLAllioa, 

havia iclesignado um dia para rec~bn a Gua•,&a )lacional. 

~Comprureceram tenentes. capitães, m·a j ores, n18.t3 os coroneil~ não colnparC'

Cel·am, porque, sendo a reunião ás 2 horaE\ ~ltavam cloles ocouparlos, a essa hora, 

em vPnde•· o jogp do bicho. 

~ingu€"m igno1·.a que ternos .centenas de ·briga.clas de Guarda Nacional , que 

talvez não •tenhamo nem cem '"ulda!(los. 

·J)e.:;appar cida a linha d{) tiro, condemnruua a Guarda /Nacional. pela falla 

de etlucação, .pela .fa,:ba ele .. preparo, pela impossübilidade .de <'C organizarem ba

talhões, vi sto COm<> os soldado.• não percebem nElm •um vintcm, precimmos for

mar, <les<le o coHegio, o cl:claclão soldado, ca,paz ele adquirir disc ipl ina, capa7. de. 

levar ao seio da farniJ.ia as bôa.s inLpres,:;ões da caserna; sen,·l o asE.'i m afa.strudas 

as tri ~ tc.-; impressões que se teem elo quartel . 

iSr. 'Prc$identc, Pie1'l'C Baudin, qUI() lé inconteE.~tave: n,enl e auto,r idade no 3.S

BlN11Pto, csC rC'v eu sobre o pr paro do serv-h;~o rmilitaT uma obwa ~1rc c iosa, que por 

todos •deve ,;er li rla. 

Depois de tratar ~lo valcw elo ja]Jonez, pergunta: 

<<~De que •resultou, que fez uma tall disciplina em um exNcito .<ubmetlL.lo a 

ta·, l'egimen rle comba·te ?» 

E responde: 

«•Foi a iJ.Iu,üração elo P-•Pirito elo soldado.» 

•lsso vem ju:;,tifica r, SI', Pre~idente. que, ao l·ado da c.lucação inlellectual, 

é 1JrPcisa a ducaçã>o . physica; ao lado, porélln, Ue<Sse exen~icio, que vae for

man:do l enbamenle o sokla1clo do ,fiutum, é precisa a educação intelleeturul. Uma la 

outra se comlb inam; ele 11110do que a disc iplina ele uma prepam o espirHo para 

•r ec-Nbe r os "cleantamentns ela outra. 



-205-

Diz ·mais o au to r c itado: tc A e,:;cola de\'e pr·e l}al'a r a -o'bra elo exercito. Não 

ê ba-stante (]Ue el l a. f o•rm e o c idad ão ; é preci.<o que ella form e hom ens ao mesmo 

tempo cidat1ãos c so ldados.». 

E quando trata :dos principicn a estabe lecer, el:e con1 a au-torL.ltad e elo l..;eu 

n om e c d epois ele thavcr cxp!lanaclo o assu•tnJ}to com toda a amplitud e, aEEirrna 

co m segurança: «0 prepa1·o p-a,ra o se r viço militar faz parte tlo pi~cparo pal'a o 

c iclaclã.o.» 

Pcr.g-unta a in,da o me ·mo autor: l(tCI.}mo deve ser o .:;ol Jado, para que elle 

fjqur- na. altura Õ C' E'.S(~ acto iollnenso, ond e e:tá e-m jogo a cx istencia. d a pro prin. 

-patria? A re,,posta € fatc i l. ID!lc d e,·c ·er o· oi da;iião clotad·o de toda a SUJ)er itl

rida (_. p11y,.o:]ca, ~m o•ral c in tcllectua'l; c l·~·e deve s.eT um ci·daclão su'l)crior. )) 

:v.fais acl nte ... 

Estou saltando .paginas. a-br,yviando a l eitura para não to.ma.r por [IIUito 

tempo a atlenção <lo • ., m ~'~us .}1{);nrados oollc-ga que estão raz.::-nclo o sacrificio de 

ouvLr. (Neto ajJOi.culo.<. ) 

·O .Su. SoUZ,\. E ·~ I LVA - E' um gTan 3e pl'az.er que V. Ex. nos es tá dando . 

O SR YJ CEJNTEJ PJRAGIBEJ - O capitu l o ~;•abt·c a gymna,;Uca, o autor deste 

p(QUMO li\To inicia ·1' petindo as palavra~,..; ljc .Spencer, a pri.Jneira cond ic:ão (~c 

pJ·ospflr i 1 .~a·~le .n aciona l é qu a tnação se:ia •fP ita de brxtru:v an.irnHcu x e nós Ró 

consegui·mos bons a nimaes. só o1btr-n1os C$,.'CI3 an imaes fort0s con1 o cx0rc icio 

constante, aprov eit a·nào principalhneonte- as pri1m·eira~.9 idade da v ida. quanllo os 

~1usou.~os e-~ tão a i·nd•a c011 t empo .d·e pO'dcr ser clc:senvol vi•dos . 

O ultimo crupitulo do Jino -d o Sr. P i cr.r c IBau'Hn ê occu'])aclo com alo;u mM 

paginas ::obre o tiro, 1n-ostrando a vantag-ens que pócle coll1er a ct· iança. t-X<'I"-

citanclo-SP ne~ e .sport a qu e são in·c9is t iYclm e·I1ti:"" se.{luz i cla~. 

~i ha um excr-cicio qLH .. ' attr.a ia a c riança é inconte.sta\·e itnentC' o tjro um 

dos J)rincipaPs. E e~ l e a']_)011ta entã.o 1\l•Ul costu·mc notado em quas1i todas as casas 

d•e •lá, ass j.m ·como as daqui . . Dá-se uuna C\,p.in~garda ou uma })kitola a uma c rianç::t, 

l)ÕC-SP a I'Spole-ta ,, manda-S<' (]ue (' l ia puxe o .gatillho. A cr iança dá o til'll c 

·fi ca ~atisfeiLa· com :hsso; unas não s.P cnui,na a pontaria, .n ão se indica1n os ]k'

rtgo.s ·da propria ai'Ina. não SP cl creve com o a a11'm a .funccion a. ele 1moclo que a 

criança vac dando tiros inconscien temente, se:m pontaria; ao paa.~o qu~ o e~ü'r

c i c io m cthod i co do tiro ccluoa o olhat·, d esenvol ve os m ·usculo.s. augm enta a t·r'

piração e tor•na a <:r ianç.a .(N~!IJ tra pelos m oviml.!'ntos q ue é <Yb rigaJa a faz€' L' pa1!'a 

encontra•· o ponto (]Ue está ser v in do de a lvo. 

; \ l é1n destas em':' nda$i, uma deHa.5 j"á ptllbiicatda no Din1·io fLo Cong1·e8.'UJ, lla 

oult ·a~ C!•UC s~ f\ncontram a ind a a•quj , sob1·e a n1e..c;a.. e que You j u tifica. r. em 

-poucas pala w·as. 

PC"~a r efo rma. ex ig-e-se para ac.l~m i··~ão 111as a-cademias d.,) J ir.ei to o exa·lll 0 de 

p~~·C'lwlogla, ijogi ca. ·hi toria \Ja philosotphia, por m ('io ela expo.,ição de cloutrin::l 

da..; principaes (':-\!COlas pU1ilosop1üca .. t.A.contcce, po1·ém: o sc-gu i•nte: a r :'\f"onna, 

na clj.,tr.ibu lção das rmator i a.~ pel oo cinco anno..; de Curso .g~·~n1naE~ial, não cont~rn 

n~nhuma aula clesst> m atcri as. O pare-cer da honralja Com.m i •<'ião .perce•beu o ~<qll<>

cin1C'n to do l\1inistro c =c-reou a cad&ira, C'Sh\.belecendo aulas dessas ma terin& no 
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(]•uinto anno do cursn gy,mna.·d al. :vras o parecer, po r . ua ·vez, esqueceu d·c crll.:.'a L' o
prnfpssor , de n1odo que se P"Xti!ge o exam P d·e p ~·:vcho l og i a, Jlogi·ca e h istvr ia da 

J>il i l cJLSoph ia, em au~as, ·nos gy·m na.s i o~, .tiO qu i nto anno do curso, 11H1!i não ha 

que m ens i n~, porqu~ a refornna d iz : (Lê a •·e/açâo cl (fs p r oj e8SO r es . ) 

lA reform a cons i cl(I-Jra o rstuJo cles:;as CGtt.lt..'i i 'lflS faculltati\·o, ma~ ~não pó·:!e 

!:'l'l' facu ltat i vo, J)r i nci pal m(;•nte pa·ra os alu·m nos que ,::::e d·estinatn ao e:"'tndo do 

otlin· i ln. 

·O SR. Jos~ ti 01•: n·AcTo - ... \ •ConNui.t·t".âO Lo L· nou obrigato ti o. 

o 'R. 'VIC::JNT b1 P J.RA(.HB:E -· mn t ão a ·Co mm issào. TI<'::..Se ·ponto, em~n,1ou fl 

r,\rorn1<:1., mas se c:squcceu de c t•ea•r o profe. ;o r. 

Outra ~mencl•a q ue apr~s<:>nto é ao a r t. 185. 

'11•·atando dás IFa-cu·l,dacles de :VIeiJi.ci.Jia, di z a refo11ma : «0 profe;;snr d~ 

me-dic ina legal . . . >> Eu accrC'-:O:'C(•n tarei : ele qu al.q t~.m · tlcts cc.ccocl er~n i rus. 

E' da.t• aca•df' m1a., dJe clir C' i to q ue .c;;ahem os '1f' legaclos lt.:> pol ic ia; ns a l un1nos 

,;Jpusas academias deY~..\m i r ass istir ás autopsi as . .. 

~~ão se co mpt·ch-cn•je que clPixe1n de acompanhar "':»:e t raba lho. e 111 ce-mitt"t'it1s, 

(]t•stle quf'. ccrno de-:cgaiJo~, tel'ão de aS~"iit.ü ir a tat?~ 'Cl il igenciBs. 

Sr. rPrcs i dent<\ J)l"eCi!':O clecla·nar qruc a eni.nha. mencla., tol'nando olJI'i~atoria 

a instr ucção n1ill itar no Gy m.n.asio Nacional, não visou un icrumentt' prPp~ua L' a·u
tLL n .s sondados, ou con1 esse pensarn€'1lto, que ser ia sup~.,• r ior. de fonuar eidadão . ..;. 

Eu t i ve: um pe-n~oamC'nto, que j ulgo tatll'brm muito nobre c pabL'iotico. qual o 

ele formar ind i ddruCL:i cat}aze.s de co.nstituirrcn um povo <li:õ:Iltlsto a. todaH as ,~.~

sistcncias. ( Jlltt fl o bc1n. ) Sim, Sr. Presidente. :-oi desdf' anno ... atrás, tivt'SGemo · 

P.duoeruJo a nos,~a moci>daàe na escola da dcl"e~a do -d i rei t o, na cl0fesa '(1a Jiber

Uad(', rn ã o teriatmos, COliJO po vo a.sL:>istid o iln rJlassiveit• a essa ba chan al aclmin is

t·mti va que fo l'a m os quat l'o ann{)s do Gov er no elo n•rureoila l l-form es ,la Fonseca. 

·Si os 1noços JhOtt\·cssom ~·ido edu cado. n~s..""a escola tla r· PbPl<lia. mas rl·eb(lJIJ i a. 

Lanta f" bf'm r1ita, em cleft-.!'ta da ,·r-rdad(_), c do, .. ;;; lHt,eito..-; Uo pu ,·o. não teríamos 

cllcga':l{) a e:;se ,-sta<lo de I'< me. sC'm qu e o pov o tenha a co ragem de "" I •\·antar 

-pa l'a salva r o l))a iz. reiv ind icando para o erar io nacional as [O I' tunas colossacs 

qu•t.-. fu r ta ram ao }laiz. tS im , 'r . IP.re;;;; iiJen. l c, a nos~a moctidacl.c com exPN~ i cio 

p.hysico, .s i Pllla. tiv.f'-;se dC~Jenvo'lv i do os musc u los c se acostumado na affwon t a 

aof.• ~' l ' i gos. não che.ga·riarnos a e.'-"sa sibuação de i•njustiç;a clam1o•rosa . e-m qnr- ve

mo~ o ope.rario. chefe 'Õ<' fanli1 ia, ten do, como uni co e dt•r r adeiro 1~cu rs a~ la

g,·imas pa.r a consol ar aqu~ Ji e· que l he •pedem pão . I:H esse povo houvcsRe sido 

rclu.ca-do un u•ma es-cola de' g r an.drs rcs ish'n ci as n ãtO a,..l:i·s i s tiri a mo9 a i.ncla agora á 

llispPnsa ele -IÓO Ql}lCTa•Jios da l m pren~a Nruc i cma l , q uando, a i nda ha muit o pouco 

tempo. o Sr. iVJ ini,::.t r o .d o Exterior fazia u ma v iagem , cnm todo o fausto . á Ar

gent ina; quan<l{) o Sw. :.\'lin istro do Jntpriar <>wbvenci ona rrv ista., cl.an<le;;lina,; para 

t'xa!tar 0[' merilO!'i tle S . Ex. e o dn ,r.:.)' !L:.';.' feito mu nicipal <' quan do un1 g<'"n r o 

do •R•J'. Vice-Pwe.<i d.e.nte ela IRcpuJb!ica wec<'be ordPnaél{) C()JnO aclcl i do inl<.•rino, 

classe escancla\lo a para fa•.vol'l1Ce,r os fi lh o.s l'los poten t ad<>S . 

!S i nó::-l', 10 r . fP resiclentt-o, ti vrrS:Sem os sido cr0a~lO$ no:;sa <'~col a cl·e Ju taE' para 

conrtui~tal' . e-mbo r a ·d-e armas na~ mãoL, os cl i J·e- i tos que nos são as~tf"guraclo;;; ~ 
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para Íl1l!J)OI' ao ~0\'C'I'n :; o principio lle equi.dadc e dr ju~..:..tiça, não as-sistiria'1HJ6 

.a estL' -e;rpectaculo doJ.Q1roso •de •rUaE• ~~ -ruas cheias de .d eE.graçados! que não têm 

onlle pousar, <lUC não têm1 on Je matar a. funlt', quando ()s dirigentes c mem·br1is 

·da .; i tu ação que ca.hiu r€Gidem t.'fll palacios con1 Lodo o confo1·to. atiratF~o ain<l ... t 

sol:)rc os homC'l1s do tt·a.ba l ilo a lama de ,-;eus automoveis luxuosos. 

l--=i nós ;houve::•.:;em·OH :-; ido e-ducados na escola, que f'U quero implantar no 

Co:l gio P~dro H, porque a e><le esta•be l c-cirnento me üiga um titulo que tenho 

cown uma .grand~: 11011 t•a para mim: de 1bacha.rcl em sciencia13 e J.ctt·ras; si fOESf'

"'"l-' <'ducatdos ne,sa sc<>la, que desejo ·innplantada _no i nt.el"ior do Coi:egio Pedt·o 

J.f, não so(J'rC'riantos impas~ivPit', Sl'm resh;tencia. com uma pacicncia .J oln L" osa e 

llrumilhaott•, a aUronta feita ao elcitorllldo daqui ou daltli, com o desrespeito ao 

<li n ·ilo de voto, esLJ>açan•Ilando-••e coo1 todo., os escandal os e com toda exhibição 

dr· forçfl àipJOIITlas que pertencem aos •legitiUl03 •repr<!sentantt'S rjo POI"O . 

t.;:;;i nós, Sl' . PresL:1 en te. hou·ves~'("lliOS acostuJna.do o nO!;SO espiritn nos prin

-cipios d p rcspeito á vcn·dade e á ju.;tiça, não suppot·tat·iamos. ai·nda no GoYerno 

pas ado, a affronla feita ao maL> rul to tribuna.[ do paiz, para qué ofun cciona.<scm 

como ],•.gi.sla<lore-s mu.ni-cipaes meia duzia ele coroneis !J.e •bCJiba.gem, q•ue · po .lem 'r \! -

1Hesf'nta•J' QU(IIffi m uito bem quizcrem, a-nas nã:o tê1n o dirl"ito de re-preE'e'ntar o 

-ek i tc t•a.Jo da Capita l àa Republ ica . 

Si, !Sr . ·PresFJcntc, o po1·o ru;tua] tivesse colhido nos esta·belecimc ntcM d·e 

Jn.strucç:ão S{l-CU'flclrutia rs...:c-:: ensinan1ento , que tornan1 o homem, tlià a \jia, mai .:; 

fo rtP, não veriamos a Cavital ela Rcpublica r ·et)lrQSenta<la, no Scna>do, por um 

homPm S<'ll11 nenhum E.lervjç.o, st\m nenln:m vallor p.o:itico, e q•uc não nõcle cn1 hy

potiH' "C a•lguma, reprru~ntar o pensamento do t'ieitorado da Capital co Braz ti. 

Sr. -Pr<.>si-d:ente, eu moto que estou abu.sando da pac i encia ~los illustrcs col

lr-f as (nrlo a1JOiaJI-os), que fazem o ~acri.ficio de m~ ou\·ir; n1as, como Q'E?presen 

tante do -Di.stricto rFcdcral, eu não podia deixar .de manifestar a minha opinião 

sobrP a. · rC'fomna do ensino e em un1 insta.n·t,e !êm que fallamo..,. na educação phy 

sica d ~ criança, e.;tabclecer aR sibuações que a fa l ta lj e.ssc cnsinamt>nto pôde trazer. 

!Sr. IPt"ei>idente. eu não quero dcm<>rar-m e mais na ttiQuna. P enso ter, nas 

nl1)id3J1 pa:avras que pronunciei, j ustifica:cl o a (.'illCn ia que jul1guei 1nais Oj)!)<t:·

tunn e mais nec0Ssario a,pre.sentar. E, qua:nto a essa ela instrucção mil i tar no 

G-~·m n a.~io )Jacional. c.", conseguintem nte, nos colllegios:: equJparados, sei lb e1n qu~ 

111ais. muito mais do que fuS 11ninha..s palavras, muito mais do qui.:! aG consid·:o r~-.:

çõPs Cltlf• des nyol vi neste recinto, va.l r mJ dão-•lhe •bDmho; <l·ã<1-1he autoridade o.:; 

nnme-.... d( dou~ J.nust~reE .D0putaclos qu-e -eo.m1n1igo a Rubsore,·era.JH. 

O SB. J oSÉ fBoN rFACJO - J ustificoru-a de um modo 'lni:•hante . 

(..Jftbi t o bem-; m ?< il o bem_ O orcorun· é muito cnmqn·i,mentculo.). 

O Sr. Passos de Miranda - Sr. Pt·cGidente. •·ompenrdo o silencio a qu·e 

pret,•nd!a vota r -m e nes ta sessão rda actua:] ](lgislatura, sou i mpell i do á tribunà 

1l~la natureza do assumpto, que semp ee consi de-rei 'intimamente ligado á JHOspê

'l"klade do paiz, as~umpto cuja solução, para m im 'de crap i la.~issinna importancia ~ 

<'!~ orde-m fundamental. não "'C off!>reoe de accõr9o com as necessidades da NaÇãb 
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c as ex i·gencias do J,Tiolme.n to, nen1 no decreto .de 1 de n1arço do corrente anno, 

nem no •projecto .da ICommi•são ,lc Lnsl·rucção Ptllblica, em que pese á bof1. inten

ção do 1\lig1nO Ministro, ás pallihctas +de ouro ~fino, cahi<.las '(la ]Je'na do provecto 

Rdlator <la dita 'Commi,;;são. Porque não ten<llo mais il!u • .;ões sobre triu,mphos de 

<'ioquenc ia ·IJarJamentar, ruconscliharia f ugiss m elo logro aquolles que 1nc cercaon, 

rs~Jc•rando. quiçá, um disoorso d vulto, que é, ao certo, dHficilim o em se tra

tando de materia já cxhau•r id a ne;ta Casa, em v i<·tuJ e 1Ja pl0iadc J•nninosa dos 

talentos ele oocóll que a versaram aqu i, c0on1 patrioti.Gmo c coonpctcncia ... Adctnah", 

eu teria de •peàir â Ca·marra, como peço, que n1e releve o c ~ ta'do ele saude, alterado 

em conEtCqucncia do r~sfr i al!n en:to que m ã.ncormn1oda de.si..lc os ulUmos dJ.as tla se

Dlla~n~. passak1a. 

Ningucn1 ignora que d u.n1 ~nsino bem n1inistrado c dif.fundido .muito es -

pera a prosperj<ltrude (]a,'5 naçõc.;;;; c é ta•tnbenl gc-ran m entc sabido que, ele n1a.i .; de 

meio seculo a esta l)artr, a.s nações verdadeiramente rnereceUoras de trul no11ne têm 

feito da sua instrucçfuo un1 meio adcqurudo e s~guro para chega~r~tn aos fins ~t..rtus 

c clctermi11'ados, quo puzcran1 c.111 n1ira rea1izai· ou co!nsegui·t·. 

O iL"\J·az il. po1r m-odo diverso, o que se vê é que, qua.:;i apOs unt r;e<Ju l :.> "le 

in(] e.pen,dencia, a ,instrucção ainda não obeiJ<'ec a ll.lm 1Jiano 1Jrest.abelceido e grande, 

cem um alto e rclll·ecUdo fi.m. 

·Projecto-s e rcfot~mas, como esta qu <liscuUn1os visan1 apcna-9 a~ escolas 

superiorrs e ·os cunsos secundari as : estes s>io <:onsi<lcraclo como méra preparação 

para as faculdadeE1, que fome-ntam, .as oha.madas profissões liJb.erae.s, e não CQimo 

uma méclria coo1murm de conhecimentos utilizaveJs, necessarios;. c prove.itoso.s a 

tc~.ias a,.; .c ~assc-s sociaes. 

!No tocante ao .c.n.sino ·PT·i·nla.rio, pensa-se ew:n combate-r o ana·l'1J1ha.!bL'tismo com 

a J~reoc c,upação uniea de .diffun.dir eE>C<>las a cn mo, sem attendcr, entretanto, ás 

differentos nece~,;idades locare c ás ruptidõe.s lnfanti;;; e desta ,meRma preoocupa

ção ·não sruhimos. envolvidos em bysa·ntinice de con ·tHueionalidade. 

!Não vale a pena fazer ·referencias ao ensino technico e p:·ofiGs~ons..l, porque 

f'o.E.'t('t no lBrazil, ainlj a <'•stá ~m . Cl', ain í.la não apresenta un1a tentati\·a siqucr, 

mais ou rmcnos .g-cnc ranizada, clitg'fla ele ·me-nção. 

Et11 poucas pa1aY·ras . ao.s p.l'i·meilros orna;th·o.~ do espírito não associamos as 

qu~!i-dacl !'l> effic ientcs do traJbalho, e sem estr como id,êal individual e social, 

a um t(cnpo, fixo o }llrogrcscü\·o, não E•e re1n.as tão ceJo o 1JOvo para esta grande 

nação, C(Olli>Jcm.mente alhe ia<la ela acção educativa do Estado. quP, por isto mesmo, 

vivC', artificiosa·nl-fllnte. ern Pf'·rpetua .crise. 

O .mal• exi&te, não õ duvidoso; e ·brm trL'itoo são as consequenoias q•ue da h i 

drcorrrm pwra o paiz, sobre tudo no ponto de v11ta político c economico. 

Politicamente, v ivemos d·e ficções demo cra tica ~' . a collaboração do povo é u.m 

iró'J)o (l:e ll.in.gua.;em; a opini-ão publica, ·tão fallada, ain:cla l"'Stá por crcar ; 'dahi, 

o que to rlos sentem, mas nem todos confessam: o falseamento do 'rcgi-men. E, 

qua•ndo nó o r eformassemos ,c<J'mp~et~ ou pa·rcialme11tc, hiljo 1 <:nmaneceria no 

mesmo, 'J)O·l'<!Ue falta nervo ã Naçã.o, frulta uma PO'PUJ,ação intrlli,gente e activa, 

<.:<1paz de influir e reagir sobre oo 'home.n.> c sobre a9 icli'as. (Apoiados) 
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EcunomicarHp,nto, o CJua.dro rutá •Inutto ltH11go Ue EPJ' mais lisonj ei ro. ~em ·hY

p~rbole, 11osso dizer que somos uma espe-c ie de co>lonia <le outros povos, q ue se 

a_vantajaram no i·mpulso :õado a uma educação -c onvenicn tc.me.ntc pratica c dbje

-ctlva No 'Brazil 1 a n1aiori.a dos no~.1sw patricios semi-i·nstrui.Jdos propencl~ para 
as. <:a tTl'i ra.::; 1la•rasltarias, ine,itruvel conscctario de uma educação exclusiva,rnente 

csopcowlat"i v a, quasi to.cl1a li v.res('a, sem attcmcler ao proveito 1nccc:-:sa·rio dos noss(}3 
1recurso.u 11aturaes e a en1crgencia das 'nece~sidad es t-;tvnpre CrL'SCentcJ do dc-sC'tl 

volvinlP·nto pa·t·r io. 

Uma sociel1acle a.sshn concluzirda - com•monta um ju clicio~o cr itico da so

cio;dade purtugueza, que .neste ponto se parece sin.gu:armente cc:m a noswa - é 

uma sociedade que, maJhs, cedo ou mais tarde1 tormar-sc-~ha autophagica, devora· 

dora de si mesma. porque nellla imr>eram os politi<ca•ntes ous-ados, trilll-m1iham os 

proteg·idos incOIIliPCkntes pullU!am O!.' titu•l ados famintrn;, os a,gaJioaJ(!os Jnuteis, 

os J))u r·o-cwatas $Ugrucro rcs, essa ca&ta Jnfinita ele ocio~ms, de s eres inca,.,pezcs tle 

au.gmen.ta~.· , em u.m ccitil que S<'j a, a ·r iqueza pu1blica, antes , e1ninentemente aptos 

pa·ra rcduzil-a cacl1a vez ,mais -comp rcan ettenclo OtU embaraçando O&:; ,movLmento , 

não j á de aJctiYi<Jacle uti-1, mas a,té de rC']Jaração f inan ceira, que a Nação queira 

tentar, não CO·m c:lles, mas apczar de:Ie . 

1Parc.cc que nos obE1ti.n,a.mos no olvido de que, entre os elementos, agentes, 

fac.tort'> .da producção - natureza, tralbalho, homem, capital e EstaiJo - o prin

c J.prul de todos el l os é o homem, ·o;m cu j o concu·rso e i<ntelligen cia muito se perde 

em lastimavel de::;provcito e na) a se consegue de pl"Od ucti vidacl c maior. 

Com esse inconvcnie11tc economico muiio grave, de p.a:r ~om outros, (!:Jja 

<•numeração •Prohlxa c tambcm intcm·pestiva houv ra de .·cr no momen·to, rnara

vi:•ha alguma nos devem cwu.,ar a atrophia productora em que nos debatemos ~ 

ad crises fi'nanceiras que, ld.é quando em quando, c com aba11os Jastimaveis, Ye;;~rn 

pondo de rnanifcsto f\JJ in1perf~içõcs d-e nossa ongfLnização econon1i"Ca. 

v\ cxperjencia está feita, por Gar.go t~mpo c com annaris3imos resultados. 

Ora, si é .grande lou.cura suppôr que a g.eração de ama.nhã venha a sr-: 

mclhot·, ~i não lllé forneccnrnos outros recursc.;; que não tev~ a de hoje, ouso per

guntrur: quafJldo s~uJ·git·ão dias maiw aus·picio~os para o BTazil ? Qual scrd. o 

nosso futuro m~1ihor1 si, desde já e sem mais detno•ra, não concluzit'tllOS Ot; no ·sds 

jo\·ens pat·t•1oios por outro rumo, diverso d o do emprego, IJo d>a farda, .Jo do 

<liplo<ma, qu·e a .mocidade lbrazil t>ira p.refere actual·mcnte ao prazer .ineffavel , 

ao deYer inil>Jud i v I de produzir aJ]guma couea? 

Bemvindo se me a·figu.rou o Governo que, em sua pla!Jaforma politica á 

Nação, antes de merecer a consargraçãu das urnas, p.romettia orientar e dirigir 

o problema el o ensino p u·blico por um criterio meno.s estreito e infertil e por um 

c"ta~ão mais largo e cflicaz. illntretanto, a nJi.n;h>a deceiJÇão colllleçou com os tér

mos Ida autorização, no final da lt?~gislart:ura p~s~da, c pet,dura com a rcfori'ma 

:decreta <la em 18 de ma•rço elo corrente an<no. Ouso, porém, sustenta r que', me.:;mo 

dentro dos termos da autorização conced.i'da, se po:l.ia fazer •·cfot~11a mais ~oJh 

sentanep .. com as ne.ce~s·idades da Nação. O·utrosi1n, QIUL~l·o sut>PÜ'r qu·e, appro

Yan<lo a •rcfor·ma, nós po,demos preencher as n,a-cunas que, debaixo Ido ~ponto de 
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vista c.n que n1e C()Jloco. a refonma offPrt>Cl', e: ao n~ io do qu,e- n6s ~he podemos 

4::\ICc rescemtat·. algo e.nxerta•r e~n r elação a o (' ns ino p rima·rio: por~.:Juc , lffi CLI'!:; senhores, 

nesta ho.ra, já ava nçada <lc nossa historr ia, toda rcfOI'n1a. que não {Õ L' em con

juncto, -conveni pn.temcnte <'•.:;tudaJCla desde o ensino primario ao SUJ}erior, é defi

ciente, improf icua c i ntcira mmtü destituida '~a l>I·eoccu paç;ão que nos d eve alen

tar a t() j os, c vem a ser o incrt.,Inento do tl·abalho J)ara augmento co nt inuo da 

riqueza pu•blica. (AjJOI'ac~os.) 

1S.r. ~Pn:'l ::. i! :i<•nt-e, a c riti ca dcsdenthosa e arrogante é a parti'ha dos tolos. 

O ·homen1 S('n:::ato, quando t e~n d e exa111inar quar:qul'r assu'lltp to ou ]) l•amo qu~ 

lhe ê proposto. 'oou ,·a o qu e é ibom c a.cccitavel c aponta o q u e lhe p are_oe fa l ho 

defeibuooo, ·com a rgu.mento · de pcrsuaE>ão e ob.icctivos de utilidad!'. 

E' o q•u·e prct·endo >fazer <'111 relação á n~forma. para a Qual 'c solic ita a 

a1lpt'O'vação da Ca.tmwa. 

A!Ssi•m, não res.g-aJte io elog.i os, não nCJgo cncoc:uio.s ao L•mpe-nho moralizador Q'UC 

e:Ja traz pal'a .o esfazrr c nl])arar naquillo que cl~ anar ch ico e licencioso , ·einava 

até a data •d-e .:;ua promulgação, <:011110 muHo lbem expoz o •Compent i5simo Rolator 

do projecto •d a Cnmmissão d·e Instrucção Publica. Ha no decreto de março 'd is 

po::.. içõe-s con·veniC'ntes, inno,·ações felizes, re-cuo saol uta r a pontos rna.g.nificos de 

leis peda,gogi·cas anteri ores, o que t udo demonst1ra .. 

O SR. fF'>;RREJRA BRAGA - 'Dt3pOSiç;ões mora;lizacloras qu<' ex istiam quando a 

r eforma Rivadav.la v eiu anarc'hizar o ens1 no. 

O S R. PAssos DE: "1JRANIDA - . .. o q•ue tu-,lo demon. tra as meLhores inten

ções Ido nobre Ministro d o Interior e úatrnbem1 o excc·llente desejo de cl<.'G"mpo

nhar-se dignamente da.' allta.1 ll"esponsrubilidadcs que lhe foram impost as . 

Setn embaDgo .d~vo twtnbem ctlz~r an te-s do mais que h a na re[oDma senões 

do ~11ngua.g.ecm, e si a nossa auJ iencia cqui\·al e a un1a ultima .revisão não fica 

bem ao CongreBso de-ixai-as 6l.:.m a pt·ccis.c.\ corrigcnda, morm ntc tratanrdo-se de 

uma •lei sobre ens i no. ::\feita a-bundam adn<l a eXIH'&J.'Ões ind-eterwina<las, expli

cações doocabi,das c cl isposiçõC'-s j.ncon,g t·ucnlesJ cu j a citaçã!() seri a fasUdio~..;a. Jst9 

qua.nto á fórma. 

Qu a.nto ao m ethodo. IJaeta a mais lig~ira l eitura .do acto 'de 18 d'e m a-rço, 

para cruc s e n j a que lle 'flãO obedeceu a nenhum J}!lano ou Y•'tcma. Ora cl1ama 

os tabelec.im ntos .d•e insbru·cção •d e ~ faculdades, ora de acadeauia5; divide .e.s. es 

estabelecimentos t•m - officia.es, equiparados e cone itua.dos sem ~xpreNar o que 

si1gnifica tal ·Qua;Jif,i·oa·ti\·o; su j eita a exa:m e rLgo r oso, a insr:>-ecç ão sé ri a , confiante 

na fiscalização, os N:•ta.beleci'l1leut·os >< UPN ioroo que pretenderem equiparação .c qu e 

a podem obte1·; macs nega cqui·prur ação, coe11 U11n a notavcl incangruen cta, aos co ' 

l eg·ios pa:rticul a rcs euja fiscalização seria n1ais faatl seaura; per·mitte que nas 

facuHia.dcs con•c r ituadas se po ·'am galgar ann os, para dCI>Ois pas.sar·se é.9 fa· 

cul dad c,, officiae• ou a.ntt'S equiparadas (pelo m enos nada no derreto o p.rohibe) ; 

na class i fticação dos •Pl"OfeesorN<, no preenchimento das ca'!leira~ e na constitui

cão do pati·imonio preuent~-se que o seu i<llustre autor vacillou ent·r e o officia· 

'liSimo do Codlgo Ide 190 1, a autonomia did•act ica e a.dministmtiva da L ei {)rga.nica 

e o r eg·imen universitari o de a;lguns paize · europeus; su•bordina ao nun1ero àe 
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cerlos llabita,ntes de uma c.d:Ja..J.e a quiparaçãu dau c:.:.colias• supcriorc~, ct~it-etrio · 

IJClo quaJ cleixatri3.m de existir ·muitas univct~iJades cm issas c aHen1&s. 

O SR. J osl!.: iBoNrFAcro - V. Ex . propõe a suppress-ão do arti.go ? 

O •SR. PAssos DE .MIRANDA - •Propo.ntho. Tal''~z, pela plut·wiida,dc dos colla

boradons ~, .. rcsente a reforma da .. falta de utna jurSta n·epa·t~tição ue matcrias elll 

titulo; <' C>t'Pi·t>u:os. Mu·ito ha·,·et·ia que fa,lllar c1a U•>visão ~l c cadeiras c das r;c

~çõ~s e \.lot scriação ,. spectiva elas clisci1llinas. Sob.ne esse ultimo ponto of·fercci 

duas L"JtJ(IInclad no que rc ·peita ao cu r.~o j urld·i·co. Tenho para n1im que a cadeira 

de d ircito I•nltwnacional Privado deverá. fazer p&rtc da secção em que >:a tá 0 
l>ireito •Civil. A' Jlartc o que ê •dout l'inario, ruhi temos, como excmp:o, 0 •Cod igo 

Civil mais Jno:ierno, que ê o Codigo Suü.sso, ccmS~a~g·rando dispo iç:õ ... \S luag~ni

ficas, que Ycrsam sobre matcria cl•e 'Direito [privado Inúernacionai. Como oiJscul'O 

profe>E'OT, tambcm enten-do que está. mal collocada a cadei·ra de Philo<>Ophi.a .J •u

riJica, no inicio do cu•rso. S 1 a d.i.JcipJ ina se r~laciona COI.'l1 a systematização do 

,.,tuJos juridicO<S, eu pergUinto: como se póde systemaJtizar .conhecimentos ainda 

não adqllir~:loo? Ensina Igino ·Pelroni, c com e·l]c 0<3 grandes pu·bliciE>tas Italianos, 

qu•e essa cadei>·a de·v0 ser o remate e o coronal doo> estudos jurid-icos. M-elhor 

ficará. no i-nicio desse.;; o estudo d•a ca,dei•ra de Encyclopedia Jurídica, que, m.ini ·

tran•do aos nCOJ~hytos da materia OE• J>ri•ncipios propeiJeu•tico.s .f•unda,mcntaes <lo 

Direito, a'J)r~senta-lh es este solb o ru:;pccto attra'hcntc ele um vasto todo, cron 

mu-ltlplos compartimentos c dLstrilbuições, onde tudo te•m seu Jogar c sua hie

rarchia. Inbrodu1:ção gcraQ do direito, t1ronco basi·co '<i•e onde se esgaLha o us

tu>Jo uos d.iversos ramoo ju.ridioos, vivificados por uma orientação de u.ni,la,Cc 

ci rculan.tC'. 1log.ica c organica. 

Concordo •C om as a:terações propostas pe la Collllmi&ião ás pnn·as para ha

bilitação dos livres docc.ntes; •UlaG sus·p~ito qu , si forra"'Yl t iradaG aLgu•n1as at

tribuiçõe8 qu.c o •dce<reto lh e con.fere, r a r os serão aquel<lcs que hão eLe pretender 

apenas a <:li•g1tüJa<1·e elo officio, ccn1 a J'CCompensa u.ni ca de prefcr·e n·cia para a 

nomc~ção no caso de tgurul•tla ~le IJe co•n<d ições em concurso ao Jogar de lente sub

oti tuto ao .ca thedra ti co, em •hYl)Othasc espec ia l. Divirj o, clava ven ia, .:lo no,b re 

'Mimds1J r·o qua,nd'o diz que basba que E<C dê aos Evr·es docen tes o (Hr.e ito d'! ens i

nrurcm '(]•entro das escol.as; 'Penso que cs·~i mUIIos r::tmiiO-t'es lhes d<lvenn ser oonced1d'Os 

para qu.e <le1Je·3 c..:.e f orme, na phra;sc do parecer d:a Commis.qão, uí!n '<c \·a lioso nu

cleo de {lrofe<•;ores» f uturos, coruh cedores da theoria e praUca seientlf.lcas. Com 

la! obj ()Ctivo apresento emendas que s ujeito ao crJterio <la hollll·a:la Commissão. 

'l'·erci,; ]Jresenticl o, meus Een-hores, que vou pa<S-G!IJildo, pela J'ama em relação ao 

ensi·no superior. E' que, logo com o qu e ·vos clJissc, 'ha pouco, hd para mim que 

tal t'n ino não 010s peve p.reoccupar nem tanto .r>()m p t,1mrucialmente. Ell'! pó.d·e, 

por exc.epção, t razer-nos g~01ri as coonv Ruy Barbosa c Oswaldo Cruz, gloria~ 

muito aJo-.;;as, que a ureolam toda a INação. Ma.s, nem só dçssas glorias viv.cm 

os povos. EstcE•, para vi-verem hoje em dia . feli~>es e prosperas, precis~10n a n tes do 

mais de - capacida de prod uc t-ora effi•cden te e força ecanomlca org;t.nl za,da ~ 

-pro~loma~, pa1·a nó:-:, 1!.11lllito sério. cuja solução .nen}nun IJ,e vós qu ere1·ã ~usten t-;3.r 
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qutt nu,.; pódc \·ir ccn1 ilS ct~ itaçÕ('.S especula:tiY::ts a qU(• ~e (_•n t1·egan1 n~' JJt'S.t:;OS 

jove-ns !C ompatriota,.; nas afa.n1a ... :las escola~ · sup-erior s. 

1Do ensino secundar·io, simJ dc\~emos princ.ipalment0 cuidar. o ut intd l i~cn-

cia c GoHcitude, para re mov0l-o da ~es tret teza da ba.Re em que as.:-:cnta f' monlal-o 

ao prC'pa.ro ne-ce. sario de c:a&S::;es sociaC".S até agora abandonadas. d i gna~ <l.c' attn 

paro e incitatnento
1 

ao cultivo pro vejto5;1o de funcções outras n1ais n•mun era

dora.s para o in d!,·hluo e :na,!~ effi>ca:oes pa,ra a pro• peri lad.e •Jo p.a i". (Apoiw<los.) 

~ação ·al•g u~·na (a'Pont.em-mc o d i~n o unnl tro e a honrada Commi~são U•lUa 

~ó. afol'a a ncr;~a 1 que orfe1·eç.a cxcepção â regra) faz do ens~ino secunJa r io n1é ra 

1)!'€1laraçã.o pa .::.a. as e.s"~Zola super1o.res. Unlco ncsf)\• proposito J'anleiTanei·ro p 

[Q lho é o 'Brazil. T odas · e!'a.;; cons•jcram o ensino elo 2" gráo co-mo um .nu• io de 

<•Jucação que faz o h mem no espaço e no tempo em que tem d e vi\·er. fonw

cenclo-'lhc uma · -ba.se ccmmum de instrucção solb:la que o prepare para · "" di

\'OI'$0S mi<>bêres da v~da, seja ao p.:!ndor da espeoiani zação nas vocações, seja ao 

-im)Jet·io das 'V-i cisslt des da exi•tenc ia. 

Dado ta.l paraJ.l igona. 1lam ~11tQ o r(\g rc.~so no taYel q•ue n t.S:::p obj(\ctivo ap re

~enta o projecto em debate .. Já ti\·emos votada, nesta Casa. cou "a bem m el hnr e 

·muito a~ertaUa . 

... \:nte.s da 'I.Nl Org-a nica o curEJo secuntlario os·Cillau enlre ~eis (' ~ete- annos. 

Passou, en tão, a ser el e ei:JlCO anno:.s ~óme-ute . O decre-to de 18 ·<h~ março con 

servou esse prazo: o projeocto i ntroduzil.l no curso ma terias noYa,; que aind:ot não 

1inham figurado nel:e. Po1· fómna que dcante das 1111atet·ias a en.si,nar c do pt"•

qucno tempo -para a1n-enlil•el - as surgem dous exolhos. aonbc.; ille,·ita,·eL< - :-;ylla 

ou Char.ibdes - a sobrecarga ou a supe r ~i c i alidad<'. Diz<'i· me qua1l ell~s é 111 ais 

perig-oso. 

E ) se.m duvLdii. interessante u.m curso od e cinco anno:; para o estudo dp hu -

nlani<lacl com pletaiS, quando, pa,ra -consegu il-as. a Ing1aten•a, a França c a 

U3<!1gica, pecl·cm E>e<te a.n·nos. a Ita:ia oi-to, a Sui-ssa e a Allemanha nove. 

Denotará i sso o dascj o de tudo apressat· para que os j ov ens b ra zi ll'iros al

<:an.cem {)CJigo co.n1 a tnaioridad.e ou pouco antes um loga,.r .na Dll a do orç~mentv 

co n1 o titulo a.caJd('miico e •m·a is nada: ~oCCl l inic jatJiva e t rrubalho.s maiorP '! NãQ 

creio. ;\las o .Go \-Qt'llo a·tinou oom tal curio&i<la-de pelo aço,damento cnm qu r> 

~Jcvi.a fa zer a .re~forma •paJJ'a apresenta1- a ca-n tompo lllaTca:do ao Con•gres:-:n. nã,, 

podia te•l' e-lia escapad o ao lucido eJ!:opirito tloo R elator do pat·eccr. n om t· acata,lis

. imo que. neste a . ·umpto de in trucçã.o pub:ica como 111 ou tro~ muitoo. eu , l<ll-

prc :decl i.n·ei com apreço e adil11Ü il~çãb, o •r. Augurioto d l~,r l' i tas. 

Ao 1111eu .huuuHde ,·êt·. m elhor será insisti r no que já foi votado )l esta 

Carnara. Em r espeito a q u~stões de inslrucção publica sa1bem os entend•id~T.< qu<', 

110 Pcla.g{) ia:n•menso de ailvJtres e 'l)rroj ectos até a,qui 3.1Jl'l'esenla1.:!.o , to ~1a a c-osta 

.-stá aoceS&'l. e os pharóe.> loll u~ninacl· , cl•e moiJ'o qu basta lêr um pou co •pa.ra 

,:;:er bom Um-one iro, rumando po1· determinado ca.n1inho e com de~ tino s~guro. 

V CJm o m<Jmen.to, S1·. Presi-d~nte, de refeJ~T-me a u·moa t·efommt esC!p cilla 

J)Or dol or o.;;a Jnju~•tiç:a ou por superfidalidade cond emn aY"l, r efor01a que n e;;~e 

focbatc a~nda não ouvi uma Fó vez < ita<la, reforo.Ina que, \!nt re~anto . cui 1ava df'L-9 
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neces.. .. :iiJad,es llo <'ns i no~ a ba r endo r m to i1o o seu con j.u.nto, desde o gráu pr~mruri() 

lllté a.o superior, of·fcrecend o, a lé,m do r e.sto, 1base segu'ra para o en ·ino technico 

e pnonssiona;J, J'(lfO J',nul.. (•tn que co l laJbQira•ram, á poi"fia, o Goven10 e ta Ca.sa, 

pa.J'a d,a,J· ao 1B razil um cod·i go pedago,gico :clig11o do noc:: ~ o •tCfmpo e ao veto IJa.H 

(·xi_g·encias do desenvolv i,tuento patrio . 

NR. verdadp, consu:tt'-Sc o p J·oj ecto goveJ·urun entaJ da admini tração - Af

fon ... o Pf'nna -, exrumQ.n·e-·se a sdtuação ai nda presente da nossa instorucção \lo 

~~~ g;1·áo e ver-·!:le - ha q·U(' as l!Hf'cHdas p1ropwtas em J 907 têm a inda ~agora, toda a 

ac f ualidad-e. T-Toj e ,,,e ...... mo, a pxperiencia e a co1npPtenc ia a~ponta1·i a•m O!:? ,rem-e

ui os <'n tão suggrri Jos. Pena é qu , depois ele subsidio tão ''alio.'<o e ponderado, 

o en ·i·no secunaawio perma.neça na contilição cu11 q:ue o vej o na t~efortna aclual e 

no fis(;ado em que o dci xáTa a lei d e 1911. 

O SR. FERR>E:lllA BRAGA - éLei da catast rophe elo en~ino. 

o S R. ,pASSOS DEl :\ll[RANDA Senhor es, a pcrlagogia não é cJ.ilettan tisrno ; é 

u111a sciencia com obs-ervaçõcH j á fc i baE• e .coe-n di ctam e.~ j â pre.:;crtiptos. Ensina 

t0: 1la que nos ba111Cos das (•sco:as n r ilmat·i3Js as apti.iJõr..s mal .e mal ~e revEila.m que 

tl~ e co:as ~.::mperio J·es j â es tão .fixad'a:::; pela vocação abraç3Jda. Bnas que no gy3nna

:;;ios n no..s .co'1leg· i o~. é que Pstas apt idões se exercitam, toenann corpo e robus

tl CP II1 . ~~ a é•poca das d·ooi.sõc~ : ~mportante8 q u e tJcvem 6€ 1" c.>sclareci das ·e enca

lllin.hadas no in te,r, •se ind ivd d,ua l e collect i vo . IDahl o ~ uid·Mio capital que as 

naçõe.s mot~ernas vê111 liga.ndo ao ('ns ino tiTié;dio, que é a preparação P3Jra a vi<lra, 

med:ianh\ a ICulltura .ge:ra l e a formação conve.njent(' da Jn{}Cidade. 

Para bem apllJ"<}Ir as vocaçõ&' t:ü.vC'rsa c evitar q ue as aptidões penicli.tem por 

açodamen to ou ~e compromettam pt>la l nàif{crença, o.; povos aJj'eautados no pro

~~rcsso õracdo na m 'hoje a iiJlstrucção socuni.Õaria em dous cyclos ou duas S'ecçõcs, 

pr s tan•ào t oda. a so lici tude pela prim eira que dreve SL'~I' un1 pro!on.grun1 ento nc

ces.~anio do ens,i no pri1mario. que deve •mini sbt'lfl.l' urma ro1nma c01mmuan -c geral d& 

conh<'c im entos utilizaveis, basico.-; a. qualquer pro(i.R.C5ão e carrcit·a! i.Jmpul io

nador·r-s d as qualidades ·natwrac.s rle i n i·ci ativa e de energia. f i cando a segunda, 

mais 1'<'-i'tricta e e. pecia·hiza<la, •pa1-a aquemes que- po82am, 1JO'l" <lispos·ições e -con

d i çõe:-~ men os cotnm uns cntJ.·c-gar-•..:.c ,mai t3 ta l'O e ás cogitações rneno.s accessrive~s 

<la rspcculação scientiri ca ou litterari a. 

Ora, d'i~c~o cuidava a re-fo rma T avares de Lyra. co;m a cli1·isão do ,enE'Ino se

cunllal1io em cu rso fundamental c OUI'SO com.p:en 1entaw. E -te era solicitald'o paTa 

a.qucll <:s qu e, mt-dia;ntc as e.s-colaR cha,m3Jdas suppriores. se nuizessem ~ntr·egar· 

ás p rofissõe:s Irbem<?<'. :Aquellc cTa d~ s tin•a cl<> á geneorail,i dMie das classes, ás quacs 

f<ll·necia uana média suffic<iente ele cu•ltur•a, Gomo e-l e-m ento el e trabaLho e cond iQão 

c1<! s.u cceSI:)O . 

O c ur.so 'f,unda"npntá·l é a ·ba:e para o ensino tcchn.ico e pr ofissional que é 

uma iosophisman~J ne<:cssidaiJ'e d<> no!l<'o paiz. Bem -c i qu", por emquanto, mã.o 

podem-os ]Je11f.:ar em .g-a~tos unaiores; mas. quando 'mesmo estivessemos e.n1 s·i

tuacão folgalda do Thesouro, 'P\·eci.;;avaonos d•e a tten der ao assentamen to d,e cle 

rn(l.ntos :prévios IClte exito' .... ~ cmen:da (' , ,ub - r mrnc~a qu a apreseontei t11'13.Zem es .. e o·b je~ 

chi vo): -o :e·Ul'F=O co.lupl e.m-cnt.aJr só po11e-rá. ser term1jnado ,t~r~s .annos após a rda.ta do 
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attesl!a~o do CU!L<O fu,nda m!'nta l a este l'l'á exígUo. ccmo t\.licN~e do,, sludus 

a fazer-se ccn tocla as .. colas -cs·p e-c'iaf'~, Naval 1 'MiMta .. r, inclusive o~· prã.meiros 

aanos da • 'ormal, etc., ficando assim tal ou•r.>o enfcb:ado -em uma orieatação 

ped~o.gica url.bforme. E' de cspE.>rar que os nossos ado:esct>nte>, com in - trucçã.o 

s,.!ida, dbria e harruonica, entre os 13 c 17 annos, tendo tll.a.ntc ~le si 'lllais lre.. 

anno.s de cur ·o complerrn entar, xigido 1Jara as carreiras liberac e ml'diante an 

concurr-cncia e Jmproà·uctlvJ•jade <lellas, tomem a·umo ·POr oubras pmfi õ anais 

indep.endent s. r ndosa. <' a ·egura~oras dos ~ias <l scansados .da idade unadura. 

Por · tar até rugora ined'ito, re!levae a h:!itut·a do que N t expunha 1\lm ou.lubro 

do anno proximo pflt'sa!Jo ao Dr. f\lrencesláo Sraz: 

Tenho para snin1. salvo meLhor juizo, que o futuro GoYcrno bem andará or. 

ganizaudo · o ensino JH'imai\IO c .rennodcland<> o nsino s cundario em 1915, em con

formidade ·Co m o que •está estalbelcoido na l'·e fonma Tal•ares de Lyra. Esta é a 

ba.se si11<J q1w nihi! ?'este 11$COUitcm·í 1Jossit, no tocante ao er. •ino dos prac!'ssos 

tcchnicos de qua:q et· pro.fis.>ão. para a qual uma sc.m·l in t:rucção s rá ta.nio 

pcrnicio.•a qua.nto o é o anall])ha!bctimo de hoj !'. E' pelo unenos i o que é a-eve-

lado pelo )finistro da ~.\grü: ultura, e-m cu ultillllO relatorio, notan1.lo-sc <JU e, 

a bem pizer não temos a1nc1a ensino t-ech.c.Lco "' profis;,...;onal propriamente <:dto; 

ma•• s:U,1, apenas, en ·ino .manuan. l yceus ode aTte." e ofCic ios, ·por alguns Estaodoos, e . 

.a im mesmo, em pear'CS condJições do que no t mpo do Tmpm·io. e. si.não, Yeja-

e o 'livro do iDr. Tan'quin.io de Souza, publicrudo em 1 Sí. 

ICOllC()IU)•Ilüutan.tement~ . com o 1 t'epa·ro da base, que fornecerá a ooltura média 

imprescinlillivel á gcneralidal'l'C das ]Jrofissões, entrará a nova administração no 

· tu'do das ncce .,idades re.gionaes -e oi.rcums~neias multiplas do paiz - mc

<liamte todo~ oo Plementos de que dispuzer - prura apresentar no segundo anno 

&e sua .gestão u.rn 1)lru1-o 1C<ffiS.-c!LenC'íi~o c segwro ){la orgami713.Çã.o do e:nsiU1o n que 

calludÍúnos. 

Sem parad-oxo: não st• penJc: antes se ganha tempo e dinseiro em esperar 

um pcruco •tnati', ua preoccupaçã.o de fazer PCCto e trnel1hor, cou1 ~xito cer to e .c1u ra

doul·o. 

Xão soffrc lluv<ida qtle o eon.sino tecltnlco e profissional rcdundrurá em ten

tativa falia?. e em <inutil dio3']Jendio àos co fres publicos si as seo:as que >ellc tt•m 

de mont.rur. 19Upel'intend T c auxilian· não obedecerem, na sua clislrjbuição, ao ori

flerio peculiar do desen,·oJ,·imento ccanom.ico das populações c zonas lllff •eatcs 

e m <Jue ·e -iviue a ração.» 

•Frullei JlCS a expo.s•içã.o e m ensirw prianario com o qual s pet·de muita rhe. 

torJca talento c tempo, r·cpetindo C01113iderações já ulgruni,• imas e bysantinismoo 

consbitucionaes. Em 19U cu '])ropuz o accôrdo ou ajuste co:·lectivo entre os Es

ta;dos, com a União á fr nte para promove-l -o, com o 1filn de cwll'am.izrur e srs

tematizar o nsino .bas ico '!JOl' excellencia. 

·Mais taliJ.e o r. Ber.na~d•ino de Cam]>OS, de saudosa memol'ia, na plafafoma 

po1it>eoa qu·e apl'e •en tou wntcs d•o maJ.Iagro de ·s ua eanld[datwra .presLdencial, accai

tava resoluto a idéa. Um Congresso I(]~ ln9tl'lJ.cção •1·cunido a-éJ•ui· ;no Rro em' 

1906, do qual fiz~ram parte varios 'POllticos e jurisconsultos. approvou rCiialuçàQ 
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i.l•entica. Por Ci m o a.ccôrdo collect i vn foi enxNlado na reforma __: T avares de 

Lr•m - a irrN!Ia por •propo;;ta min•ha c vota~ão da Ca:mara. ·N~ta occasião entra

rRJm· ·os '€' ·pirj.tos dos lci.mQoS(}:;; advcrsar i.olE• :ela idéa a ~on\renceti·-Se de que 

~enh·u,!lha attrl\buição e ia a·nra.ncar do.~ E>s-ta.d<Js e que ao· contraa·io, no goso 

da attrj bu ição que l hes dá o Pacto F unda•me'lltall sobre o emGi no ·promario é qu~ 

"C~lloes r:c v in haJn r unir pa1ra assentar con1 a União o que de n1.elhor podian1 razet~ 

a Pe!=:~pe- i tu. 

Ao -certo l! jli ~ u.em pcn·t·a ·e 1n da r a.g-ot".:'1. auxild.os ·ou swbv·enções aos EstadOI.':i. 

!';o que ~c cuida ê em m ovi mentar o assumpto e co11d·uzU- o c f fic ionteaneonte para 

tempo oppoet u no. ISoouo.s •um pa.i z de eterno aJma.nbã .• \.diamos os problüma.~ sem

.pt·e, COIUJO 'Se adiar tfo;;se r esolvei-os. Ao cabo, pr€midos pela ncce<ssidaclJc e ur

genc.ia fazemos ob•ra c1e afog.adJi l ho e conurap.roducente, poJ·quo lá dl\z a ro~be

•dot~!fl. pop·ula.r no j ;ur<idoco rifã<J: o que nascc hor to, ta,rdle ou nunca se endit·<:.iha. 

'.DambPm em emen'àH. l'eproduzo a ~ l•éa do a.ccôrdo, allHi.s já vota.da po r esta 

Casa em 1907. 

Até aquJ. meus setuhot· e~, con, iderei o ass u mpto em debate pelo ladv de .-<Ua 

l'fficipncia. t>ratica, P•rocu ran!..~·o c1ar un1 cunho Ue un idade i·ntellec~trual ao ensino 

prima rio e scc.u.niJ.ruri·o fund'aJnenJta l, nccessa1ri o paa·a elevaç:ão ~l o niv<:"l da open.·o

si J'adc da :\'ação que 11à!o depende só011ent'e do ~aber lêr e csc.rever. •E--<tc é o as

pecto ecorn()lnlciJc.o da quc!:!~tão, a.ss•i m P.nuarada pelo cr i tc-r io elas no ~as n.eccs~d

dadc:-: e tarnbe,Jn do n~($.0 te-mpo. Eis como se ·expreEJsa Bung·e, em seu recente 

lhTO sob ro a Evol,.ção elo E n,si.no: «0 mov i mcnt<) uruversal do ,•nsi"- o traz u.m 

ca.~,a.ctN· econo.m ico p tXl'llun-ciado. A11tcs de t·ud<J, o que hoj e ;;e urn c.ru vista. taJclta 

ou expres~.amen'te, é desenYol vE>.r a~ a p t idõe economücas do in~lividuo e mPlhDrar 

a$ !Conl.Liçõ cononücas {la «oci:dade. A ed•ucação que faz o futu ro, dei 'C fir-

mar a I•iqueza ·do futu ro; tal é . a (Jlle<stão formal DU implicitall. •Pa.g. H 9. 

Crci que, a,pre~eaita.ndo - l·os asill•m o assu mpto, 1faço dD <>ns.ino um cl.emento 

furte e eguTo d.o :nosso pro,gre~oo e UJm laço 1Joderoso o efficaz de soii'da t·i e<:la.l.le 

nac'iO'tl::ul. ' ( j)f 1<it o b &~ J t.) 

Passar e\ agoua a. ou bro ponto muito i•rma·nado com o [)rftu.ei r o, embora não 

o paJr €ça .a<Js an1mos &U1)ert1ci a.e'.:•, pois q u e se prende coon a J'acnl i da·d"' do -ens-i110 

c sua ·nPoessarla <Iôsscmi nação. Que ro of::ullia r d'o n•eg im <•n ;da. qu,pa·ração . 

Não ha nos >LCte ·para.gra;phos da au.t al'i.zação oonced·i 'da na lei do Drçamento 

ao Governo pa.ra cre(OI"~lll ar a i n;;;,·tL·urcção, wma -só palavra rela:ti va á revogação d<> 

rPgimen de equlpa1·aç1Lo L-cgULI.a.men•la.do pelo codJigo de 1901. 

Oonsrq'u Jlltcnn<'fruie penma'll,e-Ce :dle 1 é :=se ,vcgLn1en, ii'Ú que taa.11bem ·não co

~Hou a L~ i Or~anica d~:> 19ll. 

Por sercon t'xor b i·ta'llte.s .as dlisp osi ções do ::uc·to de 18 d o maa·ço r e feJ'entes á 

cquil>a t·.ação .não erão ellaJS n.ullas ? 

A<:asll . . pensa-~ q ue .ficou vudo a•cabado em oon.oequ u1.ci a da «arma~Ulha 

frulni>> a liU•e >'C re.fc•rc o ·actuan M ini tro, em sua exposição de m oti vos? 

JJ.Pixc•m<Js, pnt·~en, t•<Se a>pecto jut· i dLco da qtwstão, sO'brc o qual os út•ibunaes 

·hão ·le clt"ci.rli•J' ,..:.i não êH~ripiaanos en1 tl'mpo o ca m·inho SIC'gu ilio. 
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~o 1'~?-g•iiiiE - n ela equiparação l"U cliE,t.i11go a tlH"':'t' da ·h ypotlil' .. l', o Pl'ill ~ ipio lla 

])l'alica. 

Ulil, libl'ral .c pr·of;•J-c~sivo é o principio. ~i d e ven1o.s t'n~inn.r a população ll.na

:zilPira ntais do QUC', o lêr, CJ'e\·er e .contar b<'nl: ~i a, $tm1Linsu·ucção é tão lJt•J·

ni ciosa quanto o anaiJlhabetJ n1o, precisan1os hii[fun.dir ou i) e lo me.nos não âtn

p edir a instrtt·~ção S<'CundaPia. Ot·a, é deYer de le..o:tJ.daG{" conft.':o:s::armo!:.' qup o 1!;~

ta<lo, por &i só . . não póclt• m .inist rar e "'a instrucção .como Ueverir . Nãn J.llt.• ·falta. 

sO pe~soal ·habi l ita·do, ~inão lamb((m re,c. ut~"IQS pecuniarlos. E i!"Sn não é de- hoje. •mas 

<J.e h a muito tE•IllJ)O. Na poroprla Capi tal l.lo palz só h a <' clc.,clc I 83 um collpgio d•• 

cn<ino secu•nclari!l. o .Collcgio Pedro H. Em SO anno", lm)lPI'io e llll·pujjlic-a. não 

de1·an1 outra <:-ousa a anaL~ pail'a fo t'mação intellectual d~ aJolesctncia. .\ gor.a 

tllt"S.lllO a J'~~?rorma lrll UiscuiS."ào cif r·a o nu.n1ero <las .matriculas a 600 a:umolltK"i, 

400 no ~xtewnato c 200 no in ternat!l . quando est-a c i cladt• já comporta ,,cgunorn ~nle 

um milhão d·c habitanlP> . 

. \ taxa~ ~mNcita;~rêu~ para ouatri culas e exames pt•la dita reforma sào pe-

sadas. Sl pn ~nnos aos E ... taJo.,., tur:n todo!:l têm (•..5t::t.hPlt•cinlento..; c:;eLun la rios 

cfficiae~ . Quando roi-OtS ti \'p:-:.~'i·m, nt'n• todos o.:; e.stabe~r·cillten.tos estaria 111 <'ut 

cnndiç:õt·s de rt\f' istir á in ..... p:ecção do Cnnselho Ruperior dP gnsino para o Pfft>ito 

da equiparação. ~1as . a~lmittamu_, a mP·hatr· h~' pothesro. &eria.m 20 ª'ymna~io • ..; pll 

l.r·ceu .. Julgarei . n1eus ~·onho l' C'!:l, que são suf'ficienles par·a tUtna naçã-o de 22 lmi

lhÕI'S d~ habitantEs'.' ActuaLmentP, < P.slatlos não 0' pod •riam ter e m ma in•· 

nlunero <.\. a:His, a União lhe.:; !já o exemplo da unidadl\ lliJ 'de.:!urso àP cna,i,.; dl' 

lres qua1'lD>< IJL' >eculo. 10:· clar d iaute <lu que YOS expcmho .fielmente. que o 

E~tado não púd.~ di'.E•pon~ar nPStt:' mistér os auxílios la iniciati\·a prjva:la e qu(\ 

tambem~ ao envrz ele in.cn.nlDnodos e ,.C'xanws, a .cl c-vernos f'-"'t im ular ao .menoci coan 

el{•tnentos 1Jo vida p d(' t\xpansão. Po,·o~ <tllt' !:là•o !'ào atrazados co.n10 nô:o:. ,,,nos, 

lh<"s dão au.xil~os r• sub\·ençõe . ..:. ~.o Brazil, O'E' }:>II"Pceito:o; vai m rmai~,.; do que os 

pri.n-cipios (lo 13.111dannos '.PUlJ)t'e em re-gresso. Comn'? .\ trf'l:na{' na :w_guinle l]i..:pusição 

do '<lecretn n. 1. 2~2. de ~ d<• j.anl'i i'u de 1891, firmado por Benjruwin Constani: 

<1~\rt. 443. O IGovC"rno protnoYr"l'â. a subshitu.!ção elo • ..; cun.;m.: an~nexo·s' ás raculclaclrs, 

por ~ta·bP1ectm-ento!-' ele <,nsino ecundawio inl~grnl segun1{l o plano do GyJnn·a

srio J. 13.lc ional. ao~ qua< ... s <·onc(;;(l('"rá, m .. rlict 'Hte condiç.ões, su.Ut:cnt:c7o pccit.niarin c 

lHPI"Ogativas eguaC';S á~ daque.Ile gyenna.'f•io.». 

Qua.r.to â pl'ati....a. nin~uteu ignora os in co-tH'ellientC' l' abu.~ws que RUI,giranl! 

.:\1a~, de q u etm a culpa? 

O St-t. PRESIDE::"TI:! - ObFL.,I'Yu ao nob-1 e- Df'PUta·do que < :-;tfl. fin'Ja a hn.t·a 
7 a 

sr~ .... ~ ão. 

O ISR. PAssos DE :.\IIRANDA - J á tinila notado; tanto a•<•im que ht 1·e 111-

:zindo minha argumlt. .... ntação nn m t• thodo soeratico. no qual Y. Ex. c:on~t"\.<1 t·á que 

lJrost.ga por r11ais algu.n1 trm1po. ou sPja por to I ran cia ou SC'ja oon1o proro~aç:ão. 

O R. PRESID:::i:'TE - Di."'\}lOnha V. Ex. d·e mais un1 quarto d(' h-ot·a po1· 

, oi f· anda. 

O t:;R, PASSOS o!': :vlll<ANDA - De (!Ul'm a culpa? Da. llrsiclia. <lo" fiscae' e ela. 

cle-ficiencia. elas ~arant iae qui' foram. poucCJ a. pouco di .... pPn:o:ada . Por qU1' a .... lliti-

.. 
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pel · :~a\'a o OovL"I'no? Por que nàJo sub. ituia os fiscat~, en1p t· .-~ga.IJ.os d~ewissiv is 

l"l nu tnm I Po1· que não ca~'ava a carta ou oituJo da cquipaoração pa·ra todo.; 

o:-> pl'fcJtos '! 

Razão .so.beja tinha o !:ir. lBa.rbo:'"a Lima, quancl1o e m ru}:>larte a u1n disour:...o 

meu a rc.·p i to, N ll 19 04. dizia o seg'L!i.nte: "A ·existe.ncia dos colleg io~ equ·ipa

radns eS>tá sulbonHnaí'!a . á fi ca lização coJnml!tti da ao Poder Exc.c u tivo. unicci 

J'(\..:ponsa vil! pel-as a liocan~t~Lna~, pll'aticaL·las, porvc•n bu r a: noG~o.:; esta'betlccin1cntos c, 

1nais a in i a, nos oHi ciaes.» s~uJ,gp a talho a tmenção d·C' outro aparte do 811·. Luiz 

Dom.ingue.s: (( ne [a,cto. ·ê pata l a'E1t iill11a•r que nã o :O:P pos ·ua tnoclelo .mi'I1 0S ruim 

pa 1·a. enqua<lra r as equ ipar.açõ s.» U'<'ixo á 'na.r~pm a verdade dura. ,Jnas J ~nso

phismavt'l qu(• promanou dos l•ab io; <lo illlu.:;:t r ~ DeputaJ.lo pelo '.\!La,t·anhão. pa·•·a 

r el)J'o.Uuzir o que aCCI'C\SC("ntei 1Jo..-.; cli ze.r f,s judjcioso~ do tal·entoso coi:·ego Sr. Bar_ 

bo,a J.juJ;a : "~ào é •6 r~.,nwmw.vrl o lpodtlr l':xl'CU·ti\' v, s.inão tam1bem o L egi."

lativo q11 e to.d·ns os amnos vota, a t>roroga~ã·o :<ltJIS exames p;..1.r cr 11aclo&_1 CIU!e a~si·1n 

RuppT'imp a ..-.erriação ~~ o CLIII' o g~· mnasial ofCicJal. quP d il ata sefll prazo drtenni

Jlaclv o J'pgi m en <'..:1tatuido n o Ooctign i.1.e Ensj,no,> ... FiZ('ITIO'-E' deste .mnclo até 1910, 

H r)n ·burdia ,Jegh:.:,.lrutinl. p•o:i..ago·.~i 'C'a. ::to h1clo d~ pL!.!~f" : ' : ·a dfl fis -c-a ~Hzac;:ão 0 da bH;:·

c ia. .flo Covü rno. 

Mas ,sp agora ·rum lug"~isla c:ão uniforme e.:->JH'•ra .mui.to o Governo da eff i cieJ"'I

oi a :dia fi.·1oali~a.ç.àl{) pana. Ol~ e~tta.bP ileci · JnPn<tcs eq u,h>alfa l o~ supcn·1iores e ~·<'cundlaJt'lios 

orf icia<>s U.os ~.t•taclos. porqll(' é qup t•a l f i~ca1ização só pod ~ 1l'á ser inocua para 

o . ..; ins tituto~ R ecun•1a·rio~ partieou la•!'C5? ~ão 1hR. .njsso incong1·uencia palpavel e 

i•l'l'ilruntt? ~iJl•g,l!.('O I à<.' nôs . • m eus !'enhoi'C'r-:., pret<'ncl er á nr:gau· que a fi. caliz.aç;ão 

elo:; t~tabrJp,cj,nlP11tf!S particulan\~.t c\(' inS-tl'U C:Ção do seguJl.diO gTáO é 111ais fQ.C:il] P 

offpr Cf• n1ais 1,;ra r antias qUt' a :elo::~- esLc'l!bel.ec-irn l'n tos esla'Clua<'>"'· Es.tü:.;, dado o Ül

fluxn d·.:t po liti ea, claudhca 111 ,,naiH do que os elo. na•l~ticulares. a) .no l)I'OV'ilnento 

C as ,c ajJ ,pjq·ar~•; b) no pl,OC<'&·;:o do:; l'XanllEt~; c) na ob::;.erv.anc ia elas l t-i.s pcdagogicis. 

Sp algum ingPn,uo qu•iz.essc• sust.enra r o IC O'll tl'a•rin, t• u le.mbJ·a.ri•a a política d~o. 

govpJ·na ~l-Ol'<'S t' o rnais que omitto por n 'C'SSidacl-e d e ser bi'e\'C'. 

O qup d,izPnl a :og·ica 1e o bom senso é o s eg·ui11tr: \"C'l'iricado que o re~im C'n 

:(la pqu:iparação é inu1til. li brral e J)I'ogresE~h·o~ dê-se •ren1 €'dios aos in cOJH·eni.entC'.c:; 

" abu>?o . ..;, 1nas nã.o S<\ <1Jes.1bi'Í1a o prilll:.ipio que pój1e p l'Od'UzLr optim ct::::. J'esulta.do~. 

dt'.;· J,. . quP o 1po i+er J>Ulb lico quei·ra cu mprir o seu ·diev ,. . )São se d ev(" rrjeitar o 

q U.(' é lr-git i rno e bom S(~b o 11retexto ele doestrui11' o abuso, po r \ tU C' o abuso~ de v~ 

•l·:· ,.e'llc i do p·e :o bc•n •u<'o . (Aj)oictl'!os.) 

S1inão quf', tneu~ .~ .enhon·::; .. não houn.~ coliC"giOs que fizr-:·an1 ~x cepção a ou

tro., na. in ~t ru cc;ão ·Consci en c i osa e prO \'t' i.losa <111iniE1tra.da á ju vcntu cle 1brazilcira'? 

P orq1ut· mf'lltfh;;=Ca])a;r com imjut,i-O'.&a e ·i.ng,J·at.a ~.tUSP ição. dacluelles Q1ue "' <.lão ao 

misl•ê·r do ('oll~:i no. tPncl1o em vis ta um i cléa1 .:;upremo. C(ilte não deven10 lb itola.r pc:a. 

eravl'irH <' rt llJ111UJn ·d•os interC"s!:'eS egoh:.tas? Porque à uvirJ.a.r dos nobrf's •enlP1'ehett

tHnv ·ntos, sü ~po.rque rll lfs se aP•I,e·H.•ntain supf' ri ore-. ás con~cepçõe::; C'S-tre'itas dos 

do~ .nossos ,mol da.:.; •SOC'iae...; e polüticos? tAtg·uns ·<.,slabelecint ntos pa.rticula.rcs de 

em•inu secu.ndariu, (que só pe:cHra.m a equipa ração pa·ra não f~c a 1·em o;n con

<iiçües d in feri or ida<lL·) ar>re:en tam 2õ a õO a nnos doe exi stcneia. despe.n!.li los na 
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~lgwm lhes J>t:etbor.'Cilerá c't'gar o lu.,;bJ'!l quo o,"'Eu13 aJwnn 

m.as. l-ettr·as, icncias c a.rtes, aos hospitae-_.,, ao fõro, ao ~mag i sherio e á polittca? 

S f•rloa t:a.I· ~1e olho& t.rrunoados, •nC'gtan<lo a ~xL tonaia da Juz. 

TudÔ jsso é, a m u vêr, contrawio á Libe1idade d~ C'llSino .• \ li l>crdatl<> sub

·c-nlC'nàe o uso do< m i os esc«Jih idos paJra oh •gfl!r-se ao fi.m d~ !lberado. 

A reforma actual fl'llgo q uo fa;cul ta s meios, 1mas faz monop•Jiio do,; fln.;, 

i.<to é. os examl'!; ~>órme.rl>tc ,,;to vaf,ujo , quanc1o ~tam1l>lhados 1Jut·oc.t·a.ti7.ados 

com o ·inet(' do Estado. Isso não é lib~tüa~lC'. I><so, (:fá o diSse uma ''"Z dosk'\. 

t"ibuna e r epitJO). é dar ao en !no 1 1' nwnlag :m a Capital da {R€J)Ublica ns. 
(~apitaPt; dts Esrtad·OF.', con,:e l'\·an'<lo-o sub c u . ..;totlia., força1ndo-o a vo1ta1· á pri

rão t'-!11 mo:rn<"nto tdad'Q. 

Felizes t'S~ 600 filho" Jos brazilciro e ma'is outros que obth·erun ma
tricu·a ~lo Gymnasio D. P-etlro H c n<J<· officiaes da.; E&tado da tHepublioo. 

T'elo a.rt . 103 . do d't'.m•eto de IJ d<' março ultillllo, para cllts - <<IHt prime•!'\ 

épocft. as comrnissõe.u ex~umrinad.ora,-; toma1·â,o }JQ1'Ct base l~e .sen ju,tga mento as nH!· 

d.las a nnuaE>< dos camiJi:(latos Te<r irticadQs pelos 1)J'Ofessores e !ines docente-s nas 

pro,·as de jun,ho ~ age,~ o e nru:.• aula PI'ati.cas -JJ. " ão é tudo. 

Os ia.lumnos elo LPeclro H s rão examinados so!ll'e a matcria exp!iOOJII>L do 

Vl'Ogrruul'ma, C.IO quGJl d~e·v~ rá E 

V'ille U i.. . (.art. 114, •J tb'a d.) 

O ra, os alumnO:i de t-oclo&S os out~ t'OS gymna~ ios drt?~vcn1 etitar prOtlllJ>tos a urn 

prog,ramrrua inlt~tLro cuja ,e.xplieoação prurec Jmpo· ivel se faz.ew UQ curso ,]. • Ut:l 

rumo, visto a lei obL1iga.r a. explicação >ele dou!l terços 6. A. >eXclu ividM<' dos xn-

me<~ validoo no Gymnru;;i lPcdr<:> JJ, para entrrur mas racatl.Emias, Jon,gc d st>r um 

meio de mo•·aZi.Zação do ensino, começa :PQJ' r uuna imjustiça. 'E'ffi p1-eju izo d<' todo.· 

o . .;; tt1lUimrnos, que não firequent.a.I'lai111 o l(jymnasio Pcd!J·o ~1 I. 

Quanto Iss-o é helio •e inberessante em um paiz ~1e ignoran , em WtW ICI'I'a 

r/<1 <OIUt/phabci!J .~, segundú se deprchen·d(' 1..1a ~<Expo~ição d~ moth·o&n. !U<' justl-

<le tlUlii'Ço ! 

1::31'. Presidente'. come '\'etloz o tempo conced ido, <1u é J~reciso poura•J' . l'oucas 

pala \'l'as sobre o a.rt. 79, qoo ruz: «0 candi:dato que . tiver certific.'l.do /Jc e urso 

compl eto .(]e ,gy,m nru;,io <eStrrungei•ro .. . e acornpanhad<J d p r ova offi~ial d<' que o 

titu lo exhibtido era acc~ito pelas .academia~ d<> pruio;, pó :e in~CJ'eY<'I' pm·a 

t.\x~uaw YeEttibu1ar. 

T••mo~. JJQis, n dit·eito Jjo exame ,. tiJbula.r (se.m outros exames), quem 

tem prova official .ac que o . col'iifica~1o ou titulo exhibido é aoce>it.o pela..; ruca

di:"mJias de pa izcs ootrrungei1·o.·. 

Ora, ha no [BrazJ I va.rios co!Jeg;ios, ou t•r'oL>a <õq'llipa1-adoo, ou j os ~ti Cic.'l.do.;; 

são aocei•ros p.ela.s ruruivomida.de;; dos EEibaJc1os Umllidoo, >dJa i&ulisJsa,. como tlúulo uf

fjciE'nlie pat·a ne!las " rem seu., al•umnos adJmitt:idos, sem outr os exames. Logo, o 

<'<WLif ica~l o de-stes oollClgi•os a.o mc1noo eleve dar o dir ciJto ao exame ves-ti,bu-la.r sem 

outlros e..x!fl,mcs .. 

J'4..1m cas.o c.onbrario. se,~~u i r-sl'-hia o a1bsurdo de que a nossa lei favo.rf'W 
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mais a ulll estrang<"bro c(o que a.o nac.i.onnc!>, pois dt.Nerja.~.mos C()nc l~uir que o 

nw.•mo li ttllo. ig1Utll110it/e ctCG<eito pelas wn•i,'lCI:Si lacl• E<lbr clJita ·, aprescmJtado no 

.Brazil. por urn tStramgeLro. é .sufficiente pa:ra ~l:e •nei·ocer regalhn~, o .exhilYido 
por um naci nal, mão 1tetll t ml€'n.hum valor·. 

Ora, o dL;;po·iúivó do a.rt. 79, é suannk"'.rla.mente :der>rimcntc, injusto, ot.1ioso. 

Jlppri;mcnte, J>o.! !UO a oapplicação da. lei que cllL preEei·encia a um Gtranho ~m 

';g-ualtlad o 1dc ci11cwrustruncias (ce t eris 7Jeti'I1bt.s) com wn na.cional, deprime sum

mariamtm•te um rnacLon•al. Jnjusto, porque aqui o qu.e <>e d-eve attlmder é o valor 

do Libulo nas unive>I Lclal:lcs cstran.g iras, o qual no caso é i<lcntlco por ser cqui

p•arado o Ofrtilicado destes collegL ·, a c., que aquelaas univcr>'idade:;;> exigem ua 
seus nacionacs, PaJI'a a .ad mi.,;;ão. lDnu·E>tanto, sendo identic.o o titulo, no Brazhl, 

va.l<:~ para lltm Pstt~angcin·o e nãn \"la Je pB.Jra ll.lJ11 na.cio.nal. Od i o, POI'<IU.e a lei deve 

proteg.er a& co llcc.ti\1idQf.ues que ·1HH1J11Wm o poarlz; o1·a, um collcgio que ta.nof:a es

tima b'OE<J. no e.•trangeiro (cujc• i'~'wu.cçcío com. cert eza ?U'io ' inferior á <lo Bra.dl), 

tima na propt~a nação . 

'r . Presidente. a.mJgo da jl!JSti~a. a,l)1'0 ~ntei ainl]a eruenda a di,posiçiX' r.Jo 

d reto e 1>roj ecto qu(! ffio po·e>judicirue; ao~· >t:um.nos C(•U·e. aclualment , ele con 

&o.rmiclrudoe com a l eli ele 1911, cut\oam o V 'Vl annc•;, que tcnclo clil'cito l:le se ma

tríeu larem neste ou no amno proxln1o nas acaclemlias, de l'P.penbe c acham obrig-a

(1<»• a J~t'JCS!Ja, ,· d<>~' paf'Ce!Joacics, nlém d·Os <~'<ames d•e conjmlto para o qual .e>

tavam pr-eparado'' · Sem 1Juvida, <> que Fe lh·e• p~d i' . pr>r demais, rnteroso. Ccn

>'llrou -se aorc.mcnte por omuLt<>s educador s o exame de mad•u.reza, por ser clema

J'iia.c1<> ]>€\>'R do UQU Name de dez ou jfoze m<aorerias : hoje, ~ •e.xigcm do allumno9 

clozn ld i pl onnas d•i»tionoctc,<, oadq.uit:ld s com doze .xa.me><, fe i to;; a:n bancas scpa

t-adas e 11i1o em oonju.ncto. E' racil comp•t'Che<Jl•ler a difE-erença pnormc em me

I'L'C<'I' ,uma appro,·ação de con junt<>, e ~1oze appro,·açõ s d e tribunacs indepen

tl<•nll'< . E' tamb('m i11~·poss'ixel . exigindo que os que se prepara,·am para a enge

nharia. nfto t<"ndo htda<lo lat;'a:n, til~va,m agONL <e submetter a uma prova que 

Fltlppõc ao ;rneno.s tl'e~ ou quabn a•nnos de e>t:u 'Ciassico. Flna•]mcnote, odioso. 

poJs os alumno · do V an'llo que foNlm r!'J}I'O \"ados em uma. só ma!:et•ia, vêem 

inutilimt.dos to:d · 0.' :reus forços, não0 po;d ndo rHtuerer o ex,tme vestibulai'; 

"'l·e s •l'('ali~a em jruneiliro (, rt . 3) c os d·a 2• época. só O!:' 'hão iJe reallza•r 

d<'P<>i (a-rt. 86), não :õcnclo po~si\•cl que rs façam. 

0 SR. PRESIDENTE - E~tlL oesgol.adoo O p 1·azo •dia toi€'J'ar;Cúa. 

O SR. !PASsos :\iTBANDA - T rm:ino jlL, t>ec1'indo a Y. Ex. e â Carnarn q.te 

111e clescufi ]>Clln ·a •hot-a. e m ia d<' enfado qouoe Lhes I>t'Oporcionoei. ( Ncío apoiet lr.P. l 

:Meu d;scu1\'iO .giroa sob dOOWJ ~entbmentos q•ue stmpot•e m e !dominaram n,, 

R.Cçào de obscu ro pa,rlamEJlt:oa i· C•~ão c"poia.dosl ao ~eTviço ela causa publoica: ;y·d~:ll 

,. liber dad<'. 

Eu qu~ro a ordem no nsino, poi·que e: la é a in!Jelligentc adequação dos 

m •ios con ycn•k,nteo>l ]>rui-a c.hegat·-s a f ins cletetlm.inocos. Nós ]JO\'O hra.ziJeiro, 

>levemo" t{"'' Oim.- objoot:ill'ad<J<.J a ~<eaJizan·. Soem ta f·in«, nação a.lgwma ~1espm·

l.ar>• os éc<>s ··la historia, patri~ alguma met·Pc~ri\. da humanicla lc referen('ias 

disliiH.'tas. 
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Yla.s a unl m aJrniUda pc~~a. Ji!berdad·e, cono<l i ~ão de dtJ.a e de ape~rf-oiçoa 

n1enio, e1nponho elos ~ercs J~.cLonaes c pr-eoccu t)açõrs &w naçõe~~ ou lta9. I.Jilber

da~:Je, ·no nml31 i z·a,dO. ceDbaunen~t·e, fJs.cali,zada ·c n e.rg;icame-n~he: .Cf11bo.na, pelo poder p•u 

blico, m1au s~~.:.-..m pcias c Ycxames que lhe i~mpeçatm o exetiC:i·oio i)OCll e Jegithll O (lC 

s.u.as iTna.nlifostações ~a.l u tames re f'ecun~la .. ..;. 

1Soh o !duplo influ.xo cl1a o.rdem ~ da 11 i beo~Jade >:-YUtr j anl as gpraçõe.~ rutruras, 

traballmn~lo. eo.m patriotismo c <I~J1oOcl<>, I:lara (JUe o Bt'azil , a ll iviwo do que, 110 

n10t11 e nto, lhe é ·I>l'rolct1tte e a.:ng-ustitoso, Gej a feliz -c prO:ipero. 11a CXlYct.onsão de El:JflS 

riqu-ez-as~ na. tranquri(Jic11acle de. s eu ,prnogresso
1 

na conquisba td • s'f'Us idéaes: r no 

b r ilho ele suas gloJ'i.as. (ul'fnito be,•n : mtt i./ o b M 1. O on<rlC>J· á t·hwmwn l e felici t wlo 

t ltbi'OÇMlo por l odos os Dcpnt wlos pre8Cl1/e8.) 

.-\ .. :eliscus::ãn é l'lll({'l'Pacla. 

:\IA}:DA .-'\PPHOVAR A H.EF'OR).U._ DO .ENSJNO 'ECUNDARIO E SCP8i'IIOH, CO~ST..:\NTE DO 

DECRETO K. J 1. 530 . DE ] DE MARÇO DE 19Jii. COC\1 Al!l'BRAÇÕJ~S QUJC ES'fAIH!l

LECEU; COM PARECERES DAS COM !\'JJSSÕF.S DE IXSTHUCÇÃO Pl"BLlCA J.; Dl:> FI

NANÇAS ÁS E11EXDAS El\1 2:1 DJSCUSSÃO 

N. 1 - _.\,rt. 1." E' JLne o enôdno em todo o t·e!l11'itoJ,io •d n. 111tl!>llll>lica. con

tinuamdo. e-ntr(LLanto, o GOYeJ''no Fe-d-c•ral a :õ'!ll'bvencionat·, (~UI'Rnte n1ais J O annos, 

con1 ta tota•JU jadc d1e suas verbas a·ctUI3.fl::i. os. instituto.,. àc in-:;tru cc;ãn F(lcundal'ia 

e "upen·iou· que lhes ,ã,o soubon•d•linaclos. 

P~t,ag.ra~)ho ~un ioo . Cnnt:tinuarão a ... ·er l)Hgos integral.m.en t~ os fun-c.cion.a.t·ios 

:dl~R;c, ~ instibubos d(:' rns.hno. 'Cclll QU3JJlto os mf'&mos oocut)al'('1!11 üS logan'Cs para que 

f>Ot•a,m para te lles n ouN~at:Cos . . gana.'lllli~nd0-1 1-:.e.l . ..; ~~ ~n a t.od1fl" oo fiavo•n:•; a JU e tef"JTI 

<l ir icto 'e a sua a.pO<>enk'!.<loá a r o seu montopdo. 

~-\ rt. 2. 1
' Os be-ns mo·n:'iJS •e i mm~o veôs qu-e eonst.ituit·enl nctualmen•te o patrimo

n io ele cacla ins'tiúuto são c1oa1Jih3 aO•' m esomos !)e:o Govrrn<> ela R epublim pnwa. que 

d~C>llr~ UE121rn e gree1m e.mquanto €x i :-~t1:11~em. 

Para,gnapho ,un i ru. Os jJn;:titttltos ch.· rn:-: i nc() sub\'eJl!Cfiona~los )Wt!o •G ov·eH"nf) F -

cl·eral não pocerão aliena r os bens que I>Or este l·hes .-ão doaJJí'r; e C!'U'e renr!R>ri:-to 

a.o patr.it.'11onlio n~c ional si o:-. m.r!N1lO.S in·Er'Jitut()s cleixai'N11 de Pxistir . 

. \rt. 3. 11 l1t' vog~am -t&' ta:.:. cH:-;po;:tiÇÕ('S em cOtntrJ,ar i o. 

'Sala da,, Bessões. 28 ~l e j u lho de 1915. - FICt'l:i.o ela S ilve ira. - F e/ isbc/lo 

F?'Ci?·c. - j)Jov ;.gnier. ---< AnotibnP ele To l edo. - Jf l:'ndonçc< Mll?'t ins. - Jo.•é Pauliow . 

. \ EI ·e>rneru~ PN.llJOEJta.s reJ)l'{'Erntaln um \'i'•:r•de.t!~i,Do sub:sti1tuti\'o do di'CI'eto ele 

18 ele cna1·ço 11e 1 &95, qu e 1 efoormou o ens i n,o 'eoonc1anio .e supl'ri•OJ'. 

Pó.<te se-r uma €1In·.a.da i!\S'PÍ J'ação <JSta d<-soffici.alização compld>t c],o <>m;Üll>. 

A Cnmmh-;são. powém: nem acc{llita 1e5ta~ i.clldêas, pm·quf' nã11) coniH:IN" paiz algum 

onde o (\nsü1o •sej a. todo elle pnbt·cg.ur á i1n1Lciativa. ln c:.i\·jd.ual, :Plm intf'rvenç;ão 
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alguma ·dus G·o\·et·nn~1 • n.:em 3JC: ll'a pt~ud enk. JpgÍJSiaa· lloje r>an:\. !J.aqui a 10 annos, 

quando. no clti Z.N' da:-~ emenclar;;. :<lEve-ràü Ct"' .:a ~r u C'n.cargos ·do Thl·Souro e m J'e

Ja~ão a n ·e.m·•ino offici.a l. 

Xão ac-e .ila, I>Ois. a rnaiori·a d~'l. Ccohtn.h~, .. ão ta ..;. eJl1t'11cllfl~.,.. 

::-<. 2 .- .\rt. :;." - .. \ ,cc.r-es cpnLe-'c- - e ema .F'aet>lúLcl-e <1" O.l ontologia na 

eicln d ~· llo H i o :dt• .Ta nre-iro. 

~\ C. l"la.~fl.o cl·a Facu·doacl~e de Od onto1og'ila a qup 'S'e rPfl"'l"e +a C"HtPnJ~t não é 

ju~'ti rica v el . 

Si t) c-ursu Ll e -o<.luntct!ogâa t-xist nt1• nos estai lt·c imc nt.os offic,!ae-s não tc>m 

o clt-~ · c.-,n\·n]\~ inlC"'nto qu·e a. sciPncia a com•elha . ..c ru...:.o é J)ara rnnC.Híi·caLa .e nã•o pa.t'.a· 

(·rtar ·UIJI..:l. fa. :::uJ;<lacle WUtOJliOtTia . 

. \l{un .J i.sto, a e>rf'.ação d rr-sLc:'l. fa<"ulda·d~e f•ata•!t., ntr· acart·r-raria onus para o 

'11 itPSouru, que o nllllll f'llto não cr rnpona. 

Ca . ..I·anttL .1t3. ]}l'l!ta ní:" fornna a p:, ·~na autonon1.:a !las Gongrt•gaç;õs pan·.a wiOcUfj_ 

t-aretn o Pnsin1n tCtOtnn L\ntC'n<lPt'.4 ~ 1ll c m tn,ch.ls ·as suas mo;<l.a ~ idadtrs . j u~.~tn é que a 

(.:acuaJ ... rl. t'e'p(~ite es-1a autonomia. d eixant.lo que ·tJa-es Congt·egaçõn-; a J'espe-ito se 

J)l'onun c:.iem. que pr pon.ham PHas a. cnodifj caçà.o dto 0urso dt..\ {)d ntoi1ogtia .c on1o 

f"'ntenC:·. I'('Tll. !Jan<lo-lhc·~' o d{• en,·o1Yitl11ento que nlCJho1· lhe." pareCP-I', cr('anclo novas 

ca:el eiras o u suppt·imin.dn algumas <las L'Xi tentt\5. 

S '• ü:to s~1 l 'á un1 Y0nlad'lriJ·o I'C~p e-itu á. au·ton.onuia con.c-t"<1i .:a. ã. ~· cr ·trporaçõ.cs 

dnc Pnfl ..;, 

~~. :J - .\ , , art. 6" " paragraph O:o' - ~uppri.ma-se. 

_\ C 'cttllflli~:: ·ão n r:-ceira a ·e m c .. n-da )Ji i'OPOISta . 

1•:n1 lll t .JTI-f"Tlto OPI>ortuno~ quan:lo fô1· po:.Gin ... J a c roaç;ão da tUniversill.a é!~ no 

Braxil. o C'tmg"I"(\St·u djt:Ja.rá e 1n J.e!~o; a. ; 1eg1r.a~ pal!'\.'t a ~:NHl funl(laç;ão. so1r:1o~ pois, 

di.-.pt~n,a.YE'I I que ngurf'm nra t'<'"fn.tllll'fl a c Lwal quaesquer J)N1"0C'-itn . ..: tl'e fcrC>ntl\.c; â 01'

ganizac.:ão 1l:a tTnÍ\'t•f~(ta! ·le e aro s eu fUJ1 CC Ít()J1rflffit J1tO. 

a nn1s . 

. \ CuHnn:t .. ~ão 11ã.o en-contra. lnot•i,·o qu. justifique n l'<'duçãto <lo pl'azo 1.le 

c in-cu .a tr ('>s. 1L.Onl10 J>nqJÕ P a e-ml'ncla. 

O JH"azo n;rtabe'.e cido na r efOrJnna ê. a tbEo1'Utl2lnL('ntP nPCI?SS~t:"LI'io. pana .que pos.-.:;a, 

um t' 'la.bt'-l<·Cilnent.o fundado por pa.nicu lar t)l~ Londf"'l' a l'(~.gnMa d-a ·equip&nacão. 

:\. - .\o art. 14. lettra. n . substitua-se p elo soguintP: 

rt) ~i f"~te funccion~t r e.gulatC'll enl o p o.r t ;~n1po 'igual Pl"lo n1Pno~, no num.r1·o 

tl·? s ê t·i t.).:4 lln n· ~ pr'lc.tivo CUI'Sn. 

Sala ela., <'"-SÕ~s, 26 d oí' julho d e 1915. - Josinâ de Ar(l1tjO. ~ Mello F'n111co . 

. I rtlll<>" Benu<>·cle-'. - F. Pao tinlo. 

JJ o I" C i r a B /"(111(/ciO 
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Hazão não ·ha pan·a que sej•am ~f•t\a.lll'l<>~id o., pr.azos di[[<>nentes para qu•e o 

oot.abelcaLm~n to po~sa pmh~m•<1er a ~qu i tx~o~•ação, ben·d~ €1111i consid•eraçãQ a :rratureza 

elo pnsi.no mdmdstraJj-o. 

O pt·azo d(! oi·nco amn•os csbab~l eci:<],o em lei doevc ,,or ad•opiJa.<'o comu meg'J•a 

J);t!'R tod· s os estabel• illll~ n rtlo9 que p t•cten<let'C"' a eq•uiparação. 

A mai "ia <la Coo111mis · ,o t"ed·eita a •em.enda. 

N. 6 - .·\o •a:t't. 14 d-o J)t10jecto a.c•CT€GC(>n•lC- E<C ;.n fine •da l etbt>a d : «'8 ood•O'Il

Lolti>gJia. » 

Sala das ee sõ~,;;, 26 d~ julho <Ire 1915. - Cmuliclo Moita. 

A o n:onilssã.o acC<Eú ta a ~1n.c n dra . 

'N. 7 - At·t. 22 - Subs.tilwa. e t>elo seg!uin.te: IC.-\ rl. ,22 . Quand-o o t~la

toL'io do() jn!-:!poolo.r -condlellnn!Ur um í11srtLtruto, deverá consignar com c:anC?Ja oalda 

unta. Wa~.~ :fialltas e tdta.S im, .g u ,Ja,nid•a~lcE• cn1 ·CI·ue L"e baL:::etila pc:n·a ·e~sa ,Ct<Jnc lusã.o. 

Rreeb~d·o o ,r ·~atQriin c os 'Cl! ~ nnails. J)ape'is que o tin:-:bt,uiretm 1 o pl'N5ii<1enbe- (lq 

C n~ ... ,eU10 Supf\J'iOr fa.rá 1mrm•edli~af:!am ntc proc.oder a. il1i-go.rosa synljlicam.cie., indo oru 

PJ1tvianc1o ~~n in:--~ti.tu tc. nutJro inLS'Jl'e-t'tO L' que V('t"iifique eom S:<'guramça o:t facto;; alle

gacltCH -e colhA. to:el:a~~ as provas que p{'·l"mi•Ul(J.Cll e~~cla.nele.er .o a sumpto. 

1. 0 Dirante 'd•as pt·ovas .colhlid"Rs. a.prescn1lará o pres•icl~'nte elo Cnn,<elilo ~u

Jle t·i r n seu r·e-lato11io rwndaune ntaldo e c.ive:um*rntlatd.o ao :\ f.iaüstJ·o :'3o }nt.f"t'inr. p.ro

pon>Cl-o rf! t3.COI1SeJhra.IJ1d,o •a C)XOUÇáO cl.a 1111~UC~ qu e 111ais C'011YC111ha . 

2.o !O!a J)I~ia e.irJlfl. tl€'ci::ão dro Mt irn!ir~tro ll.a\'t'l'á rr•cut'Sn drc effe ito drpvo:rutivo 

]Nl:J'a !() J)!l'O))rl'ÍO rlll in1.-;bro. 

§ 3. 0 ESS>e L'<'CUI'ErO .,;6 potél'<'rá •~r int rpcsto clentm d•e cinoo d-i-a a conta.r ela 

<lraiJa un que fôr d.ntiona:<],o o clline<l tc•t' cl•o litnsiJinuto dt> acto d·o Ylit1ois1Jro c í• p<Xler(L 

~er rr·cccbidlo, s i fÕ!r baiSIC9Jdo en1 docurmtCntos ihrabeis, pror\'r3.tnrc1JO a 'irnexh•ten ein. das 

J\altas .c oitwegu.!•a ridald·I'S aiH~giB!d~s. 

E>"<"a s~gunda cl~Oisão é drneconnivel. 

Rio ele .Ja,n!'!Lro, 26 d-e julho ~l·e 1915. - Je,-o1tym.o Montoil'o. 

A emenda prnposta é i rn>telir<aune·ntc i ·nwti>l. 

tDefi!tloidlas 11o0 a.rt. 14 do <1em1cto as obnig'ações do inS\p.ootor tit1oumbiuo •da 

fi.soabização, cla<ro é qu>t', si nã.o forem SJUffLcd<mtes as ·rilnformações 111'esta1Jas, nova 

dtili<gJemrcias dleten11'in~rá o CIOJ1oolho ;elO Ensirno ;para seu pet1fedto eschtrr-cimcnto 

ot;r:1·en13Jnc1o-ra,s .ao me.S~mo dJnspectori', ou a utr•errt•1 si a~ss·in:n ellJte.ncller. 

O J'tmurrso ela rdreci são do :\!Li n•k; tro pam. o pt10P t•io Nlirn,i bro é um~ i nu bi.lida de . 

lf:H 1a aood<€mda drn peccionada entf!lltdeu· que o ;ne.Jrutorão J:oi inju to ou apai

x o tlado . . po<l-erá l'eJ.>r ~;:oota.r ~omima o o.ns]lec.tor perante o •Con;S•elho d·o Ensdno, ao 

quall cabe cl•cli.bEil'ar .sobro u mJa !11•ovra. 1.nst:>ecçã.a, antes elo ·p.rr>pé\r ao MJin'}stro a 

applicação ~a p~nra , ermo •e.""<1Jl'es~ tá 1110 a<rt. 23. 

N. 8 - At'i:. 23 _ Supprúma.se. 

A CommiJ:o;ãJo não taJecelita a <elm8nda . 

O cU;,p csi Li vo <'Lo M'ti·go cuja \SIUP•PJ"'mão é pedida é Qtma g.aran.tll;t pn ra as 

M:arl~P-mi·as fu·ndradoa1s p01r partLcularf'es. 
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i:'<. 9 - .\.1·t. 24, que d iz: «N enhua:n esba.bclüci.mcnto d lnsLI·ucção o;•ecun 

daria, mantido poor PM'tioula.I•es oom .;n tuLto a lucro ou die propagan~la phil opllica. 

ou rcHgio•a, potl-~rá • ex equlpa,I-w:lo ao ~ l egio ·Pediro II». 

SuJ>PriJma- e pela sua ·pi·opri:.'l. i•nuti<; id•!L<l e •e por Fcr oonb!'a i•io ao c-·~>ioito da 

propria old01'111a. - José B01Iijc.C io. - Joaq1till• dr alies. 

,\ o art. 2 1: 

~ ·uppric-t1a.se 

Este arti,go não 1J•eve ~ €•1' UJ>J}l"il111ido, mas Elim nl.odi(toa.,do, como 1>ropõc a 

('"om.n1Lssã10 nas €ttlllendtatS oa.nnex.as a!() seu ·pan'eeer . 

Em Ullll J>aiz onde fu3 in !X'I'pl'etaçõe.s c1a Jei se i1a ZEill1 tão .conunununenu• á 

f eoição do.; inJte11esscs .elo mom(ffito, neoe83111Jiio é que f iqu oesbalbdlecid() damam .ntc 

que 111en•hum estlabcleoia:n:n•to de >instl'LLcção s cund•ruoia, Jll'aniiiclo t>Or particulare<, 

pod-E'r â. . r <t'llliPan-a~lo a•o Colleg\o Pedro lI. 

. 10 - AooreS<X'<ntc- e ao ~wt. 24: 

Salvo os .ou.rsos annexoa d as faeu,~:lades equi)>aora<l:as, :iá e·x istenbe , sob a 

''"-<POilS!a.'biJ.idade .elas odoireato.rlla.s odJas r PNltlMas i'aJCUJiéLaJ<lles. 

f'la:a doas SII'SOOes, 26 ~lc julho dle 1915 . - F1'()(WI'ico Borges. - Jo8é L ino. -

Nav;gnicl-. - Ephig&nio do alla~. - Antonio Noguei1·a. - Joaqwifrn crc Sc•Ues. 

:!':. 11 - :\,rt. 24 - Sub:.•~Ltu.a- >~e !>elo seguin•tle: Art. 24. Pod€orà() ser equi

])>tnailns ao CoUegtlo •P<Odir.o li os oestabcl ccMnoent S c]e e!Wi·no &ecucn{.lan'i O rruantid'OS 

p!'lo G<wconno d·o Estado e ()• q u , o senodo POT vartlc•u lares, rt;i v nem mais de d<e z 

annos dl2 -cxistcnc,"a, COtlll o funoc:iona.menttoO l"eguhhr c SE'C11 .1Jnrtc.r1~upçã.o al.gun1a 

d u '"'"' te todiO leS;)O pcM 1'0 . 

§ 1:' )<o9 ilfll5t i bUtt0I.< oequitJoall'aliloOI.; d~•Vüu . Eõr ob rvad 

'' .reg,im-c-n ~l·o C()llcg>i() tPedoro IT; s CJatr•g •dic IJâmooboi'OS oe .õte pnof<YSSorcs serão 

p1·een.chWos, como al:.i,- por o00'11currs·o e oo.m ~s me.,mas fmun.aliiC1aldcs, tnã.o. po

{lt"ndQ ex.eJ,.:..er e$1~ funcçõf\5 o~· que não esti \'1CIJ.,am dC"lla..~ Jnv. titd·os ·:e-galmenrte. 

'l'erãn s gabin(ll•es de hiom loa, 'J)hysl•ca e hàsbon\a. n'-'lbural ]> e<r foitlamentc· cnon

md•os . 

2." A cquipan•ação 'Ilão ewá oon o ida a mais <le um i•n . titt:oto lle en i.no 

secun·iaoi·o ):>ara cada .c.apital ou ci:dar.:le. 

Rio ele .Jam~ino , 26 de julho <le 1915. - J erony mo Monteiro. 

~. 12 - Ficam ma'lloti•J - os ooH eglios eq>Uipana.d<J.; ao Collcgio Ped•ro li, d 

a.ocõrd;o oom o a.ntigo Odiigo d~ EIL-"<ino, o" qUaJI'l3 j á .goooxam desses dincitos c 

1-a_ga.Jias antes ~la L ei Orga.noie& t<le 1911. 

·~aJla ~l~s sessõcs, 29 •&e j uilho '(]la 1915. 

Jwveno.! Lamm·t ine. - A!t.Qll8to de Lima . 

JJ on.t ei ro_ 

'N. 13 - :\Jo <ll t't . 2•5 : 

IS•w tlbua-se !>C io seguoimrt:e: 

Elias llfcm·t i~•&. - .Sim cüo D eal. -

.Ang1osto cl.o Amara!. - ,reron)f'IIU7 

A rr. Os -e.o tabelecimen1o.s de eno; ino superior CtUt' Corum mantidos ou oi'i m-



- 224-

piC'U.I H~ntL,I :-;u.bn·n oi.nmadrs (' fi~·c a.Jiz-ad>tls JJlr-los gov ·J~nos ('Lfrs Estado po .·l' l'ão ser 

equipn.rru.lo~ a os feder3.1e , 1:1e&(:e <1U·e o ·requPitPam os ·r~1)CCbl\' o!i governc..s. 

Sala út,; " '''s&es. 27 'e jul r.o <l c• 1915. - Jfrmt<iro de S<ntoa. 

t)J'. 11 - .\lrt. 25 - lt;uppw.itllanl-:-le as pahlvi•as '(<dt• m•a.h; dl• um 1nHLãu de 

~ào ~1~rá e<.!UitJrat-a:113. ás rlofficiae a aoea lp.nnia que ru.n c honp m .(' frlade de 
11abitJ\1ntt ·~~ ,> e l< fOJ-tee-nenttc» . 

.. ~. 15 - ~u.bstitua-~~~e o a r t. ~5 J)t.•lo l.-t~·ui·ntc: 

::"Jfto será <•"CtuiJ)JáJT 'a·da ás officiae~ a a~a<l'<."mia <t'UC .fun c.c io.ní· .n1 >CidadP de 

meno" .de 60 mil ha·bitant<s, sa.IYo "i fôt· oapitatl ~lc E ·rndo e o instituto ->Ub
V.i:" ll<'irr.<mto t~ e·lo .go,·e~lno 1rfl!,g'iú11a.J. 

~a·a da 

X. 16 - .\.<n·s~t·ntt' -ne HO aorl. 2:,: 

Pa.ragrapho uniúo. Exc.ept-uan1-s.t' n~ institutos U lo (.~ll ~'tno S'llpt•ni .. n·. d.<e qual

qu"r natu, ,·~a. qu., l'u11.ccio11·arem nas capila<•s dos Esta,do.;, l>Ol' e.~tes offietiatl

nt·<:mbo l,ec{ll11hec.i.Klos c 5U•bVr{'!llJC.i.(maJ(loJS •e que J>Odcrão ser e<lUiJJ)Uil"'arclos an.s offic.ila•e-", 

L11{1'~· ~ QUC' pn'<" ll •~ 1h2~n a t-; clmnais C<JI:diçÕl""~<i f x1gidas POI· ta J<" i. 

ala das sessões, 26 de julho de J 91 õ. - Jocio Pernettu. - I , uh !Jcu·flw 

lomc1t. - Ootcwio Mangabei1·a. - Mavigni ,._ - P . RipJJer. - Gonçnlvc8 ,Jfaia. 

Augusto rlo Amcwal. - J. 1At11W1'Iine. - Vicenl'e Pi1~agib e. - E1l<smo r/c M•L<:eclo. 

Cesm· J. de Verg11ci1·o. - Lcunomrie1· GoclofJecla. - JTaulomiJ·o de Jfaga/lrâes. 

- Ephigenio ele Sa/les. - 011 tcwo Bur~·oso. - E. cl"' J!esq1ritct. - , L111onio Xo

(l1Geirc<. - Agapito Pe?'cira. - C:osttt Hcyo. - Elia-s Mar•tins . - J>a ~os <ir Jli-

1'«nrl-cr. - MoJ·ei•·ct cl<1 Rocha .. - 'l' ho111nz Hod1·iynes. - Rujael Cu bec/<1. A l

b&?·to Ab1·en. - J!OJ·eiJ'a Bno1<lâo. - Sebustiüo Jfascm e?rlws. - Pedro Jl o<~cy,·. 

- Estac'.,o Coimbra . - Pedi'O J: is. - Maro-icio ele La'ce?·cla. - lff'I'IIICncgilllo 

rle Montes. -José ;Jl.aJ·ia . - A.nnibal de 1'oledo. - Bento M~ncnda. - 1•'. PaoUallo. 

- José Lo bo. - Costet Ribei1·o . - l AJeio Ve l/.oso. - Jl'Ion t eiro ele Sono<L. - Pe

·relrct. ~Tu·u es. - Smu~c" e Silva .. - FredJm~ico Bo1·ges. - Oso1 ·i.o ele J•ai-va. - .Jot:H~ 

Lino. - li'lm··ianno ele B1'ilto. - Attyusto de Lima. - el.so B<LYIIHI. - Tci.reiJ'tt 

B1'ttntliio. - A. JJopes. - Alfredo tle May<J .. - Joetq1tillt Pir·es. - Lub Dollr'•'"~ 

Y'IM's. - . lo.r.~;o'lti.m rte . n fleR - /-t'a1t.os l o fi1P.1Ta z . - Pi1·e.s eLe Oai'Va l ho. - Lc.lbon 

Rcgis. - Eugenio Jlliille,. . - C:1m1t a Maclwclo . - G lllllercintl<> J.' ibas. - Mcw

gabcira. - Nif.'CL"'t01' ]t.Tco_;cimelllO. - H ll..l"iQ1t(,' rctl,qa. - Bctlthazar Pe14CiTa .. - .-:-L"

vm·o BcLpti&lll. - Atber-lo Jfanmhclo - Dr•nsltl'e ele Jl.brancltc.<.' 'irnõcs J,o_ 

pcs. - Jl W'io H erme.9. 

X. 17 - On~ C.()J1\'Í(Ift•: 

O.; 1'Stabeledmentos pa.t~icular s doe oen ino <'ecu'l'l/Jario pocl rão ~er H IU.ipara

d~s a•o Col'oegjo D. IP dot·o l 'f, <n E'Jj ,i.a lnü~ ,,·equ<t't1i,mocm:to ao ConLS·el lto Bupcriot· de 

En~~ i ·no, que, além da. Jdonl(!li~lra.Khe dlos <.l i J'lecto.r.es c ,Pt.,OfCSF~Oil,ef.:, l11J.:.'l1n,daa·á ~Xttn1ina.r 

com 1nig,or 1$i o .co:Hegjo c•u ( tabel<'cinn'C"n•t<> apl'esenba p.rovas po .... ·it~vfts de {LU .! tem: 

'") ~.xis~1e1H:ia. C.Qon itua<l'a. .Õ f' 20 Rnnos no cninirno; 
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U) p t•e liu JHOP.l-rio. eon1 .in!.NSJ){>ltu~avt•k-i cnnd içõrs d<' hygi· tne P conforto, se

g u n lo l)rt'OI:"itmJ da pt ... da ~ogia mQd ·t•na ; 

c) ·mn.teri•a 1 l ' co•llatt' n •. :..,::~e:-~iaw io. :.!.à.binl"tr.-; c Jaht)t'a tol'in~ :·ufJii<."ient s para as 

CXJ).(•t·i('.nctial:1 do l(!nr:-•itno; 

(/ l frequt,ncôa d·t> 150 alu·tnnos ao tJtH .. ~nns, ;durnúLt· cinco annos l)r cedentes á 

C'q Ui1:tR•rac:'ão r-olici•tadta. 

~ endo a L..:oyn:.J:oa'l1•Cüa f-avonav<->11, st.• r á v ,co ne.gio ou .~•tabc-Iecicu.e-nrto equipal·ado 

lk'l·r?~ t'Oclos s eff-e•Lt03 vlo Colleg io D. Pedro TJ , ·uma vez depo~,HaC.a a quo()ta. de (·i· 

t.,.1iz3 <:ào die 3:600$ a <JU<' r Pf rc n art . 27. 

I ·~· ra.r•u l l'aJd<t a eq uipa•rac:ão ao Collegio D . Pt-JTn I I do; <'Stabc cimcalto,; de 

t·rk~ino S{'•Oun:{lario Q·U•-\ tenh-am aJJliJl<"XO~ i,nsrtitutos no.nma(.,...; ou S.'llpeniofles ,t"'CC'Onheci

t:c,; pelw g ><W •t11<>S e--tadlml.t'S até a ([ata da reforma df' t ele IIW1"("0 cl.e J9J.j. 

L"3-ln. das ~es>'Õ~s. 26 jle j u l ho ele 1915.- A1·thtn· Bt•nt•ardcs. ~ .lfcweka Bl"((n_ 

cliio. - .Jo.•é Gonr;al~> ts. 0 /tTis tianQ B1·az il . - .Joac11<im de S<elles. - E1>hig nio 

<lc• SaUlx. - Domim,r;os d e Fir11tei1·ctlo. - Sebc~r'i tkit, .-llttscarcn ha.'f. - E?'et8mo de 

Jllnccllo. 

Pt•rrin·cr.. 

Md~o n•rce~u:o. - C. P eixo to Pilho. - .fosino el e A mujo. - Ba.rlha-:;ar 

Simõe,ç BM"bo-•a. - Agw)Jilo P crr•itl·a. - .1. Dopes. - Jo.,é Aqres. -

f.'c:u.sto FK:wnc;.; . - F. Paoliello. - J[amoel F'u lg enc io. __, .lnt onio Jfartins. - S<'mw 

J<'ifJ"IMJir rxlo. - A ·tt[Ju.s>to elo AIIWH<i. - Ra u l l' Pi.fia . - Rami1·o Rnlfl <•. - .Jayme 

r:om,c.~. - A!ontolro d e 10nzo . 

. As {.lll tcndas d~i• n. lO a 17 vi..;a m todas a C'QUÍJlé.lração ~los itnstfututos d.e c-n

"'"" OOCU<nldani,) ru.ndadott por l>articu:aO"l'>l ao Colihegio lProro n pa·ra todos o~ 

t~ffeitOS, e fac iJi ba.,r a teQ Utitpall'la.Çà.O ·Õ 1S i •m~tit:ulOcs dff" (\JiliSiillO SUPCil,ÍOl', \'at~ia;nJ.jo aJ)e

J1<nS qua•nto aos fu11dran1omt1ns 1n QUt" ~e apeia cada. uma <1ella.s. 

Or·a é üw a.d<> o tempo tlc funccicnamc nto ~lc."' <'s col"cgios l>a~>tioulacr-es. como · 

t:i ta l sritgni fiOc'LS..."€1 1 .. g.uJàtL~i-diade ;na a,lmLn1.;t•m«;!ão '(' •r igo1· no etn-..i.Jno, ora ê a an

n't•xação {l+O (' nsiln.o ~<'<!utntlta.Jr.iof) ao ren iJiniQ supC-I1iOl' (lcll l i~nstibuto ?'Cconhoc[do 11elo 

PJ.'ftt.Ulo .~ob ~urr.a. 1n~ma :t:linecção, cuno i tal a.nnexaçã.o -ig~nifi.ca,;~c algU'ma oou.sa. 

<• o E. tado pod<', se 1'f''C'fll!~•ht ~ ~· ·in~~tit utos de ensino SUtJ)('I'I~i or )l-at·a dat· validade 

H.os S{tlls IJ,i plctmas. 

A Co 1111miJ~ã.o é fr.anea,m-enU' otmtnanüa á approvação de tars ('lltlCndas, porque 

a -ac::::-eitação dr- qualqu e r di(I':'Ja:; iJnportaria -a volta aQ n~egú_nnl(lln. .C:o · eollcgio,.:; P.qu•i

para<Lo.s. Cr-"l llr'"a pdn·cipat da d l'ca!(lnn.eia da in trucção. I~t""g ~mcn rubo~'ido pela re

for~ma. com tapoio da. Camm1i~sã.o. 

"i "' ma1!o rJta. da l'>amana J>r<>tc nd r, po 1· .con·templa.ção ou fa1·o·r·. I"Rv:l v: r es te 

ru.l&;:ajJo, tmelhor S(l(t'á <1ue tn·ão refonmiC' a lei do ensillno, dtdxando que coruti'ntuc o 

tor·pc CCFmHH"I'C·i·o, t• fnaneam(":n.Le a€ ll!ma. a IJX".•'J)<m..-.abilidacle do :- e-u acto; 11nas que 

(Hspcnsc a. Ctmtml..~são ~<lc co llabOI'a!l· mt: ta obta. d e cloe.g'lradação rl en ~ino e sacmi

fk~lo dQS .g r a ndoes itn,ter-e.~S:("S ma.c ionaes . 

.r\ Crm·m~:~·são esp'i'tna. qu,e a ·C am13.1ra. bl."" lll pesan1do .as ~uas l"t' I>OilL~QHi .:l'a dcs~ 

não vote uma me! lid<a qu.e 1'€'.11ha j •u· tiflcar a n€tCCS idade de d el<'gar ao Goverm.o 

auOorizaçÕcs pati'a faZ..PI' ,t"ffforma~" .de una·i r \ ' Ult'(), por ea.bc.r !!tp m.c-lhor C'Onsul;bar 

o inttc•rrs~f' ,pub11ico e m'€'lhO!r r ,;.;,i ~-t il' a. so licitações ãtn1pór tunas rlos t 1Ue converltcrra11n 

a tnsbr.ucçã <:'ID u1n •ramo do com ;mCt"C'io. 

A maioria ,da Co-mmi <ão rcj e<i ta as emMJ•Ja~. 
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N. lS - l)n'{],, convit'r: 

Os •00ll cgios par'bl!OU!a.t~es {!Uie tliVtfi". l"'<IILI ~x·i ·tll.'nC ia od-ê tmais d·e 20 anllni()S c g·o

sawern rd fama e n·C' puf'ação i.n C\qllliY'()Cas. 'PO.dCJ'ão solilci'l:t;tu· <:Uo Gov~anno, qUJC oo 

atten~cl erâ ba·n~ea,das rxa,mi.n.adat,as pama offcito das })lrovatS a que se re.&rcm 

o art. 1•59 c. og-uinotrs, combin~dos cccn o<~ rurt.s . 15 IC 166. 

·Sala cla.s ~ sõcs, 27 eLe j ud.h-o ~'e 1915. - Passos de Miorcmda Fillio. 

Palmeira Ri1JVCI'. - .TosP. Jlfal'irL. - E licts JJicwti.•ts. - Jlcbaj01tso Albano. ~ IAM.z 

D omin!}1tCS. - Luiz Cm·vcolho. - •Chts lrovo B cVI~·oso. - A. Lo1;es. - .Augusto de 

Lim.a. - .A lb erto .tl<bnm. - o .zo1·io <lc Pai.vr•. - Mcmool Ful_qenoio. ~ J eronym o 

kfontei,·o. - Ftw..sto F'c•'••az . - A ga,.pi•to Poreint , - E ·pli ·ige-n i.o ele Ball es. ~ .ht

venal Lamw·th•c. - IJ.lntomio No!}1teira. - F1'ecl erieo Borges. - (jesa r J. <le l'e·r

guilin'O. 

A {l'm!m&a j)tl'OPOSba \'lisa a'j)on•as IHYUU}a,r ruos d•jre<ct~t"<.\S d<l cer bos oõ·ta,bel<lci

n1lc.I1ltos de €1nl.>inüo 10 ilnOOimJnli(JI..'!.o (.l!C a IYt'\O.~erntlameun 05 serrn:; a 1-u m1n•os 3JO cxa•m-.c nos 

imst>tu<tos ,Jw,b•ilutaJjiQIS, comstitwillc1o urrnoa .c:>OC~pçã'o i1nj ustMi eoav·el e J)l"<J ju.cHoiJa.J. 

Si o intu.uto da le i é su bomo tteu· t od•o.:; os .cam-clid:atos ao <'.xamc pelos [~t·od'esso.rcs 

d•& ets illlJStLbubcs sob a .clh'OCÇão c ftiiSoaLização &o dit'€1C1Jor ~,e.spoobh·o, tal pl'OPCJ.

si-to SC'ri a inteilramcnte obunlado pel a ILCCe itaçã1o lja em enda de.'dC que nccm pod{lfria.n 

ser l]mcum.bidOIS ÕIC •ta. es extatmes eSS'Cis II.H'o fres·~ ·orü.;; lllrun .p{.i jler i•a le'Srtat· JH'ffietll te o 

cHrec:to;· ;paira cx<lt-aer a i'iscalizaçãiO m l'>C<'>."Sruria. 

A Com1mi~1:ião. p oü s. rejrita a crn•Pnda. 

N. 19 - .-\o rurt. 26 - , •UI>t)r,i•ma-fõ'(' . 

é3a:la Ol!lJS S•eESões, 2 d-e julh.o de 191•5. - A. c~!o-nlci.,·o de Sow::a . 

.A. med•icl:a ooooi.gmruloa :no l)t'Ojecto é alt<amen•t<J convcn>en~t€'. 

Rast•tung.imdo o n lu.mcro ·d:e a.oaJjomtiJas qu ,l>o.dem ser eq·U<i t>a~ra.&as â.s offiooi a,cs, 

ac11Q1Jitou .o J)t10jecbo m edlida rrnoral.i z~dom., J)IJITiiclO 111m ·temmo á ,<;ituaçâ<:> dcpr·ian mtc 

elo .ensitnto. 'a que asSii®bhratnr tlOdtOs !l11eLS'tas ultilnos a,nlflos. 

Á Ocmm ü•sã<J rc-j~i ra, I>O:Ls, a ei1'1C'Ilda. 

N. 20 - . \ o art. <17 - ubsti-tua-se pelo scgwuttte : 

A q11-ota de frisoa.LiZ>ação doa a ca :c!Jeanti•as seo-á lie .Rc:is .ocm~oR •d1e •réia, a dJIL.<; 

EGoola.s d -e p .hawma,oi.a OdlonbologJa d·c qu~tro Q<mtto., dJe réis e a dru 'JY·mJTllaJSi•OS 

de .tr.cs otll1.t<:>s c ,;;~ioocm-tcs mi'J •t-.édc~. 

Suppnuma-se a s<'guilllda ]11!1\l>tc <'lc•stc arliwo. 

SaiiJa das st\'33ÕEs, 26 d •e. jul1ho •dlo 1915. - '.tlnte,.o B ote/.ho . - CoRta Rerlo. -

Ler.i.o Velloso. 

A Commlis,.:ãQ ateceila a <' llllenda. 

N. 21 - Art. 27 - Em vez )Je G :000$. diga-se: 10 :000$. con vez de 3 :600$, 

diga-se : 6:000$000 . 

Rio, 2·6 J~ j ·ul.h-o de 1915. - Jeronymo JJionteiro. 

IP.r,eju.d•icadla pel o prurcoe.r da.do sobre a CQnenda ant<Jdor. 
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A quota. da fisoo.lizaçã•o (lios Gymnasios - 6 :000$000. 

Pr•'JUdkada. })Cio ]nur>ecer <lla!Cto sobne a met1~cla 111. 20 . 

[N. 23- Art. 27. 

J>i•ga- ~<:!: 

A Q'l!Ota da. Di oaHza.gfuo elos Gymn<M>Los - 6 :000$000. - li'Iollo Fmnco. 

IPJ'CjU(c.i•cacla. peJo prut1€'Cer clJa~~o sobne a e rrucmiJa n. 20 . 

N . 24 - A1>t. 27 - SU•J}pr.Lmarn-se as palav.ra•s ccquando as acad<:!mias ot·ga

ni~·anLm bruruoas de ~Cxa:mes d'C J>repamtori·os, e<tc. - J. Bonifacio, 

A Comundlss'iLo ruceleita a €<lliE>'Ozia, de'-lj•e que a quota de fiscalizaçàJQ só deve 

ser oota.beJooid.a alara o e-t.abel C:iJDlleruto que mti!n·istu'3Jl' o ems.Lno •e màJo pana 0 que, 

POL' força dru9 clil'IC'UIIlli31JaiOOiaJS~ :se và•r tOhrJglal{1o a organiza.rr 1ba'Il•Cla'S de .exaunes de 

·prCJ}a.ra ro•ios. 

)J. ~5 - Ao 1a.11..,t . 29 : 

AoC'II1C>'.C•cn~c-s•e: •OS d!Lrector•es das faou.I.da<lles c os IYllofessor.es el·eitloo 111a. fó1m.a 

~este lli!I'Li.go sorã.o uloottuUJil:lia~ d<a1dia a. ~,,, ,possLbiill:id~a<CLe d·e s·eu .comJJarooim()llllto â.s 

sessões do comselho, •aq·uelles por qu•a.lQIU,er C8Jthc.clJratiioo, ob e,rva.cla a. or.clJem de 

aJlJt!igui,da.cle, c ~t€S por qua.:q.u-er ,[)J'O[•essor ~ool.lü<lo pela oon,grt'gação pa;ra a 

su•b.,-tJI,tu;çàJo ,t)tmvi-sor.ia . 

• s. IR. - !Sala das O>C sões, 27 .clJe ju~ho de 19115. -:- Gorvasio Fim·avanti. 

A IOommlssã;o a.coei;ta. a. crn .. en,dia, qu:e pu·ev•inle a hYJ>Obhesc cl·e au s·encia Idos 

:cli•·ootor<>s e dos vr•of~SIOr€13 cle[<to ás sessões do oonsclho. 

N. 2 6 - ; \o a.rt. 31 - Aoo••esoen te -.se: 
e) pre~S~i<l ·i•• · iOS oon·cu•'Sos JJa.ra preenoh;im<!nto ~los orur,gos <1e I~rofessoL' ele qual

quer ICJa!t '!l'O''ila que este ISieja . Em caBo ele •i•mpecl:i~nen·bo, &cl•ega.r :e~ 1mabalho a 

u1n <1os ml'!m<br.os ~Joo Comistelohio .SiU,P~rii.o•· id•o Enstno. 

IRio, 26 de j'll.l.ho de 1915. - Jeroruymo iliionteiro . 

.:"!ada justM.ica a emea~da. prOjposta. 

Sd ca.cla €S·iJalbeHeclim,enlbo de orusino, sui>C>nior o.u seoun:dar·io, tem o <Oeu dli r e

ctor mom~a.clo pe:Jo IGoven,no, .a 'e'bc <lleYIC caber a presidencli!a, dos concu'llSOS e 111ão 

ao J)re.<icllent<J do ·OonscUho <Geral do EnsJono, muoitas V!ezes ffitranho ás ~cli.-sci]X1Pas 

ensli111aod.a.s 1110 est<a•beleoc:íimetnlto. 

• . ·27 

«ffi('Sli"eS)> . 

\Rl<J, 26 de juLho de 1915. - J ero?•ymo úl'fonteiro. 

Nlà•o ha .na zã.o pama a a.ooeftaçã•o ele tal CC1 en:d·a. 
A ;pa.l~v,113. - 11 ,·otessor es {$tá já c.onsagn13icla. em l eis a.'ll•teniores, ..sondo 

ba;stan.te supprJmhr a pa,lav.ra - BimjJIO mente - o que prOJ}Õ.e a oQom!rruLLSsão. 



-228-

N. 2 8 - A o al"t. 3 7, lettna / , acm~scerute-5<! : ·«0 ~nsbno o.beel•ecet'á r i gor o

saonemttc ta.os :Pl'OC\CS·SOS oon·oopOtlJclen •!Jes a.o m teth.o.clo a.oti'V>O, dle m odo .a •Sll!SOiJta r , 

pela .co1:1a.boo1ação te JJ ilo exot·ohefuo c·onl31:a'll.tx;.~, a dm'hcia.1Ji va e a <>•.pon•ta'lleÜcl•aele 

m.entaes .dlo a!ounulllo . 

ISa.la •das sessõo.~. 29 de j u lho odle 1915. - Bcurb o.~a Rocl?'igues. 

O assumptc c1te (Jill<o fula·ta a em·enlJcla é am<tes da oomtpebemoia das on.grega

ções e m u.hor cabe ll1KYS ft"Og'im enmoo imternos d-a.;; n•espooni V'OIS iJn.sti<tu•tos. 

Por 1al ·motJi•'o, Stenn emtra r na aptneciaç>Lo da em1!enc1a J)ll0POSI1a, a C'lomnl'i.ssão 
nã;o a aocted<ta . 

N. 2 9 - A •o "'"t . 4 O, J)aJt-ag•-aJ>h.o u'llllco : 

Oll!de se d;iz «.set·ã,o -obt•igatoriamoote aJOCei1Jo.~» idi,ga-se: nã() serão . 

S . IR. - •Sa la da.s s·essÕ<!.s, 27 ~1e j u:J110 ld'e 1915. - Gm·v((JlJio Fio1xtvcmte. 

A ·Comonissão nã-o a.ocC'Iita ES·ta <'mCinela, porq Uie tnas eD11Cill-das [Jor e lla ap•re -

oontadas é rcori·ra<l•o ao l•ivre eloeenw 'O <lrut•etilt-o <le e:xla!Inci'n-rur e oonfer:ir n.otas. 

N. '30 - .<\.c-Crescente, o se<g:un·nte: 

t<<Ao all\C. 43 s•uibsúiillUia-IS~ a IC"-"'J))I'essão - o tJPa.zo de cc~nto o v i111Je cU<ts 

pelas palavras - o 1>•·azo de 60 dias. 

A •reeltuieção d<e praz-o PWJ)OS'ta o1ta em.en~la é ~niCQn yenliierrutc. 

!Devendo OI' p.uJblliiCia•dlo o ·edita;! pan-a o oonot!JI'So em toclJos os Estatlos ela. 

RepUiblli-ca. p :pta~ esta;beleol<i'O ná'O dJevc -ser •·ed•uZii.c:lo, para f~i·Jn.trut• -o !>reparo 

e a a.pt":CGenJtação de q'llanlt'Os J)t·eten:d€Jrerrt oOlll<Oot•J·r..· ao logrur odte substituto . 

• -\. Comm·~são. pois. •l'ejci ba a e moolda . 

N. 31 - A-o a.r t. H - A.ocu'OOe<ellllbe-se : 

Pruragrapho 'l.ltlltioo. Si a vag:a. se veri ficar em seeçá>o a que J)E'•l'tC'llce<r unn 

prepall'ador .d<o classe doos am·tigtQs, "oon:oo.clJos polo Govenno meelna:n te I>I"O~>os•ta da 

Oongr gação e eonctN'So compo.sto id•as •m•es 'Pl"O'Vas tesCil•bpba<s, O<l'al e o:>rruti"ca, será 

J)1'eenohicla ;por este 

Sala doas ses-sões, 

A ~f • ·@cno 111ayct. -

foulllcciO'Il•rurno. ·indepondlen-te<ntenbe de lllO'VO concu rso. 

<le .iul h'O ele 1915. - P?"i.sco Pa•·ct i .:o. - E. de Mesq1lita. 

José Jl!Ia"l'i<l. - Peil!r'o LCIOO. 

Apprunentetmen!OO cq'll:i balbi VIa, a em.anda nã,o pó:Je ser aooed!ba p :la Comm.is!'<ão. 

Os pt-eprur·adlon<>G a qute se J'efere a emenda fiz€troarrn oonC"Urso prui•a uma. s6 

dtisoi:plina e •tenLallll de set· TI1omcado.s pn10fossores substiibuOO;; ele secções comJ)l)Stas 

ele outras moa teri.ru. em 'l'elação iís q•u.a.e.s n.ã:o ex.h.ibi<t'l'lim os (l{)J!JJhccirrnerut.os J>l'OOisOI'<. 

'N. 32 - Reldti j a.-l'e como segue a rul-OO"taçã,o ao a.rt. 44: A.o a1•t. 44 - Subsbl

tua-'Sil peillo segui'lllte : «Só J>,odm·ã<> oo,nJOOH'•l'Elr á vaga ~1e profleoooir substJiJtu;tc ou 

oa.th.editatli.oo, llvreos <lloc.entes dJa secçã-o tellll que a va.g:a. OOOOI"l'E!lr. Q'l.lan<lo neBa 

não .haj a livres dooonotes ou nen•h•um oo tenha ó.rnoor1pbo, IJ)Il'Orogan.·ose,..,h.a por mais 

sessmuta <Irias o J)1'a.ZO .dia im ri~Jçá{), -poéLen.dJo e111tão 00l!1JC()I'1'Cr t<l<'Los os pt'Ofl.ssio -

111Ja€S brazi lci1·o.s que <>Xlüb1•r€m fol•ha OO'l1!1i.dn e :lim·em madlor~ de 21 anrnos>> . 

IS·&'a Idas t>€SSÕ12S , 2·6 .dJe j •u).h<J d·e 191.5. - P cbS808 ae Mirwn.clcl . . - B w•bosa 

Roclr i g ttes. 
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A cmem,d<a Jl'rop.oe<ta ~·ae a I m do que inoonv~nden tet11ente c·• tatruiu a Lei Or

gani<:a. Essa l'€1i esiab looia o JFivilegio dOH liV•lles docentes paJra o l)ll'OV'i•merubo dos 

ca.rgo.s de su b&bLtu tos com CXJOLusão Je q u.alllto.:; a oesk'l. elas mãQ IJ)erberucessem • 

A em'Cfn.da II"C.Stringe ainda mta'is o nu~tnero dos que voJem oonoorr:er, .;sta

tuin<:lo que soon€m•tJe o poderàJo flaz>er s Uv1·es d.ocentes ele< secç,cio m que a vaJ,ga 

de sub litUitO o:;e venLfiorur. ConDI um J)€cttllello esL<Jr-ço malil;;, a Cam1~ra dcsi,gnar!l. 

oom amtece.d nda doe a:rt.~10.q qual o cLdadão qllle deve scn· n~m<&'l.do professor, ·J~la 

uJna vaga. 

:\Tão alina a Conunissão com a va'lltag€1'n c a a·azoo tl'esia mealda, a não 

ser a conosa.gração enn lei :de inju ·tiGcaveJ favor a oo!1bos c ~etfwmi!naJ<los intivi

àuo...;, que, aJ.iâ,··, do seu saber mão exhi.bi·rn.m prova convincente. 

E p21ra qu.:J comprehen.da a Calmam qurumto vae de ex.brruordinn.rto n·• ·t • pri

vilegio QIUe a emenda propõe, b'aiSita l'CIIlllbir<ar faobo rccentissiln.o, o urtimv con

ou:rso rea.lizad() aHL iF'>IÃ!uldadc d•e :Mroicina do Rio de Jameilro, !!() qual, e-m

bora se -tivessem apresemtado <l<OUIS J.i!vrcs doccmlbes, foi um &olles <r(!J)<L'<>vado e 
QIU,[.ro .cla=itlicado em segumdo logatr, cabendo o pr:imeir.o Jogar a um ou<trm corL 

mwr'E!nlbe, qtLe â. classe ~los livr-.es ldocem•t.ffi não perbemcila. Se v.i.glor-a.,.;e então a 

emi'nda O'l'a pr·op t..'l., nomeado tmia sid() •wm dlos Uvmes dQOC'nt.ffi, com exc:<u ão do 

oand•hdaJto ]Jit'<lferJ!do p-ela ~rgnegação, e oom g~raNe p•reju~zo pana o nsl•nQ. 

A Coonmissão ê comtt-aria â appr·ovação da crruem<:la. 

>r. 33 - Ao art. ~5, l<'.ltra b. a<orescentc-se: 

O trabalho a que se refer·c a aettra am.terior poderá trumbem er objeoto ela 

an:?,uição rooil>t~oca.. 

Sala idas ses.sões, 27 ~le julho ele 1915. - G. Fi.oravanti. 

Soboro o a sum1>to da ~meruda jâ. l>r·oviikrnciou a Commilssão em uma das. emC'll

das apresenila(la.s, ·ta•belecendo a argwição l'CIOÍII)t•oca sab<re a thesc apre,"'elllt.a.da 

e clqan:i•nlall1do a arguiçã.o do can.di.dato por uma bam<:a ex~Diina.d<ora cOilllJl'(l'Sta !le 

prof(.,..;;~t-.es. 

Não lj<"ve, pois. S!€11' a<:eciia t:'Sta t:'monda, que pet"nJiltte esta rurguiçã() e mrus a 

rurgou i çã<l reoipi·oca . 

• . 34 - "\o art. 45, lettra b: 

Onde e d•iz Hwgudção do cand•ida.to pela ba11ca eXlaJin.imru'lora etc.», ja dito: 

rurg>u•içfuo rooi1,·oca ~los eam.didatos, ,dtur-a!n•te utma ·hora J)aJt-a <:ada tJu:rm1a de d-orus 

con•cu•went ,,_ sobre th oo Idas m<atterlias da ~tiva secção ap.j)'l'Ovalda.s pela 

·Corugr.egação <"! formuladas 'J)C•r ·uma l(l()l!11mqssão doe tres membros, 'J)rêvtiamemte 

ell"ita por aq'tl '•la; o onais corno está. mo .prure.cer. 

R . _ Snla das se;; ões, 27 d.:J ju·l-ho de 1915. Gen-asio Fiomvanti· 

A Oo-mmi<;são mão ace<?itta a ememda. 

O asl5lumpto da >bhCSú deve er á ]livre es.colh.a l:l:o 001n.cunren.te, sem Cl'llte dahi 

r<'Sultc JH'ej.ui~ algu,m, nem pa.ra o en ''!lo, '!Item pat·a a apu=ção da -ca.J)aJCil(IMe 

seientif.ioa do cam\dddato. 
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N. 35 - Alo au•t. 45, l etbt·a c/., a.coresc.erute- c : «Na aJp<n cjação desta prova 

tN'-Se-h·a ~m. con,ba, mãJO <tam·to <a cópia <~os <lomheeá men tos do ca.mlti'Clruto, como a 

pt,.,cisão .e a o l'dlCim >Cloat; dtdéas .f,undam cn,ta ·, c, sobretudo, a eimplic•iiJoa.de c a .ela .. 

a,eza :na ex.posiç.ã1o. >) 

A unedJLcloa J)l'Opoo.ta "m em enda é •dll ' p enoov•eL, parqturuntto a 0)ro,·a onal é por 

sua •natureza d<lSt:iln,ada á aJp<rooioa,ção <:loaJS qual•iKlades ldidact1coas d!o oa'Tl,d•Lda.to sem 

q ue d•eixe, todl:n>lia, <l•e con,tniJbufur JY.illla a YICllifuoação de .sua ca.J>a.oidade sctienttLfdca . 

•PI{)r taJ !llll():f:!ivo ta Cr01m1m.is. ã,o 1nã.o acoc:irta a. 1€/lTIIentcl a . 

'::-\". 36 - ,StUPtl>nima- e o pat-ag.t•aplto U'Iüco que a tCommissã'o malfLcla a.ccrcs

cen tar ao ~wt, 45, .Jet1Jra b, :do d ecre to n . 11 . 53 0, de 18 d e Dll a.rço de 1nõ. 

A Orunmrissào rnã,o a,cc€<i>ta a •Cll1(ll1doa . 

A •med1da pt•oposba J)<:la '()omlll1'i~sã,o ontbt<o as ememdas off€~•ecida.s é dre abso

J,uta n eeessli dad!e, p orque "''em ~)t•een•Ciher 'llana falha cl•o decre to que o·cfoTmou a 

tiiOISitJ.,UCçã·O SU.p€1!"101' e rSOOU!rLdaria . 

N. :17 -A,ooart. ,18 : 

A:ecr.escemtelm-se ás palavtna~ «•eln r>rLn11ei.ro lo~ar» estas : «Imr rrta.Jioria ab ·o

]iurtJa d·os juJgaJC1ores, obc.>l 

No caso d"' cm a>a•te ou no ide nãto .hav-er llllaiol'i·a absolwta erã-o apre

scm:taclos prura noa:neaçãro o.s oous candli•dta>bos illmts votados. 

S. R, - ISoala td'as S<ltlsõcos, 27 de j.uLho de 1915. - Gervctsio Fim·avante. 

TPniJo •a.presoruta.do substi>tu.tivo a <'Sse rurtig1o, a Cammi• ~ãto o·ej crta a enmn'Cla 

'[.U\OipOS ta. 
O ·caso d•e letnpoate na votação a que se •·cfere a Commissão nã•o pmciosa ser 

ex ]~resso €1l ll .Joi, c m•o caso de rnã.o tha'Vot· n •enhum os oandid·a:tos otbtid•o a ma.io.roa 

dre Yotos, ;:l•everão ser CO'll•Sid~rados dn•haJbDübados ttodlos clles. 

C<Hno qrucr ·que seja, cabe aJO ·t•egi•mentto •>ntenoo )d·a.s FacU'ldJa.c1~ <>Obre o 

assu•m.pto IJ)rovicl<."nciar, dccla.ramdo <iu•e no caso ele cmJ>abe >eab e•·á ao ;:lirector o 

~·o to d:e q uatlnd•ad!e. 

•N . 38 - Mramben.ha-sc o ant . 48 c1o onE>.&mo d>ecweto, om ,·in·tu.ctle do qual <l-eve 

ser mom0aclo o camdi>d•ato o!Jassri1li·caldo em ~>rilrncüro Joga.r .no con cU I>;O, alvo o caso 

;:lc v i ol'!lçào <:lo texto CXJJO' -o de lei. 

A GommJistSão mão ;pód•c aoced!trur e.~ta an•en•d'a lYOrqu·e sobre o asS'llm])to já 

emi.<btliu opi•miJãJO oomtr a l'ia em em enda a]llrcsem•tacla a") pt·ojec.to, 

IN , 139 - Alo rut•t. 49 - S.upJ)lli.tll:a-se. 

!R:io, 26 dte julho ~l c 1915. - Jerony1no Mon tei·t·o. 

ISobne o :as.sumpto p>toV'icl>C'TlciO'll já a Ccanmri&são em emenda apresen.tadio, es-

1JrubelecondJo o ,caso <l•e ·r eom•se> c q.uacs os seus effeiltoo, 

Nã•o ha, pois, van:ba.gem alg>uma €-tn a occiltar a em .enlda . 



- 231 -

-:</. ·lO - :llan>t nha- () o a.J t. -19. 

ala das se.-.---sõcs, <1e j •ulho c1e 1915. - Francisco F'crrci1·a Braga. -- , im-ões 

Lope,;. - F'rod.m·ico Bol'gefl . ...- Pe>·ei>·a B1·a11(Báo . - Gt.stavo Barroso. - B<nto 

de AncD>·cttle. - .TosP. Jlfcll'l·ia. - F'nrin Souto. - .Felix d6 Mi•·ancla. - llfanricio rl6 

Lace,·clc• . 

.-\ Oomml são r~pot•ta-f'e ao par cer tladl() sobre a eme>~l!Ja aJn.terior. 

-:</. H- Ao art. 58: 

--~cm·csc nte- c : «I() di r 1toJ· .oba man·á um ~los cat!Jed,rallioos <la nLcsma secção 

C • UOCJessivacll 'entc •OS OUOIXlS caUhedratico suwtltwtos. de iPreferc.ncia aos livres 

docente:.;>> . 

• . Jt. - !Sala >Jas ~e.'oo ·, 27 'lc j'U.Iho de 19115. - Ge1•va.~io F'io>·avcL111te. 

A Commissão aCIC'cilta. a emenda J~ropo ta, .senJ;lo esta, porém, redigi la pela 

~egwimt fónma: 

O di>" ctur conv/dcwá 111n 1N'ofe.,.•o>· cathe<l>·at·ico 011 o lit:re docente qnc l"c<'i0-

1101" a materi<t ela c<t<loiHt ~:aoa. 

::-<. 12 - -~ 11t. H : 

LSU J)pn·im-a-~S<' a pat1tl'" fina1 d~,stc at .. Ugo, desde as pallaVil'fl;~: até qtw o 

i>~titnta onclo ensinctnt. 

!Sala das Sl'S>õc·, 27 de julho de 191>5. - Joclo Pcnwtta. 

A Comml>i~são aocei-ta a cmcnlda. 

X. 13 - Ao a•~t. 70. J(llhtlfl. JJ - Em vez de « 0>>, diga-"'€~: «100». e em YPZ 

<1e ul5n, diga- -c: «30>J . 

Hio, 21• de julho :de 1915. - Jcronymo Monteiro. 

-·"- Ccrnmis ão não ac-ctita a em nela. 

O Jllumero od'e lições esta!)(eJQC•idas é suff'icit>ntc, dado o .grande lllume-ra rle dis

ciplt11JS." ,~n·,;un~j03.•9 n-os ,cJ iffe<rentes jjnsbi·~utos. 

'".r<lltTI1bt•ln nã{) eJCceita a Ocnllm,i~~IO a ~gunlla parbc da emenda, que athera a 

época do <'fLCI'IT3111ClnllO dOS CUI'SOS . 

N. 4~ -.\orurt. 73: 

O anJlo olar começara. a l de ab.t•il e- tanminrurâ. a 31 dt outuot'O. ~O lll[JN-

h n,dlendo cada cu.r " 60 liçõa<, dad-as a.~ awlas 001 dJia.s alt tmados. 

A ~ommi'·"ã r<'porla-,·e ao ]nl.reccr la.do ~oot·c a <>mcnda a:n t:e"·ior. 

-:<1. ~5 -.·\ o ao·t. 73 -Em v ez IJe: «15». d·iga..;; : "30». 

Ao me mo at~t. 73 _ Aocwcsccntc-S<', in f&nc: o;cnclo oborigatoria a frequ,•ncia». 

!Rio, 26 de julho ~lc 1915. - Jci'Onymo Montei,.o. 

A Comm•i&são •reponta-ec 3J0 parecer dadQ sobr as ~mcn.da.s ant€'1'iOl'€.'<. 

A. <JUJestão ele obrig<atol'i•e.claclc d>c J;t-eq•u ncia âs ruudas foi dcix•ada i"L i-1\Te 

d·clibct·ação (]as Congn'gaçõ s, em re-spci1to á . ua ·auton<Jmia. rc-olução esta que 

!Qi aocci-!Ja pela •Oommi\!':t<ãiO. 

O seu ]Jarecer, -poi~, é con t.rario á emenda proposba. 
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:::-<. 46 - Ao art. 74: 

iHaxerá d-uas épo.coas :de :exames, começruiU!o a JYrime->ra no dia que a Con

g.r-egação IJooi•gma,r, de])(ldJs do ClllJO!ll'J'rumen to da.s ruulas . 

. R. ~ S ala da.s sessÕM, 27 tdc jul ho de 191'5. - Ge>,vn.sio Fio,·avanti. 

N<iúo ha razão par>a a.ccúOO.ção da cm<mda., porquanto o door to ~reg>ula com 

vrun:talg>('!ln o a~SSUmp-to. 

IN. 47- Ao amt. 77: 

Eeja su<p]:minThida a lettra a ~eshe ta.tmigo. 

Seja wp,pr.imtiJdlo o parra.,o1JaiJ)ho ·umú100 d este a..rtigo . 

Sala das s-sões, 27 cl~ j wl•ho ~lte 1915. - Gcrva.si.o F'iOI'Civanti. 

Quamto á vrirne:ilra a:>rurte da emenda, a Cornaxrissão .não a a.ect>ita. 

Em l!'elaçã!o á ~unda 1>amte, é. a Commj ão ra,·oraYel á sua app·rovação. 

,r. 48 -Ao art . , ~>an·ag·r-oau>ho 1\l<Oóco- _u•b&t'iitua. sc a palaV!ra «E stados» 

pela palaV1J·a ,,,Jogar-es» e a<x>reseC'Il<h~-S<e no tfim do p.r1im'ei ro IP<l'l'iodo: <<e fi.so;L<iza,da 

!)()lo ún·SJ>eetor ld'C>Stigma.do ~I·o oni'l'lho urperior :do Ensimo». 

A ma!io1tia ela Coanflll•io ão r ej M.ta a cmc11cla. 

A acccitação de ta1 medida vin•i a a'nnuollar coflllpilotamente as vanlagen re-
sullan tes do.;; ex armes fe ito mos im'.>Lit<utos ofificiacs ou a ess 

f•iscal~zaçãlo d{l,j o'<'s.vectiyos d!ireCJtores . 

equ iJJarados, sob a 

.Além :di to é inexequhel a mecJ~ja qute <p ropõe a nom eação de examin.ado<res 

act~bulam<tes, que anderm .de cidade em cidade, t-xamMando à'•ummos onde houver 

colleg>ios ü)a.rticuJa:res. tSet•ia dsto, qua•ndo possi,~l . o sacrifício IJ~ todo o sYS

bema q~te ineJ)brou a J'<'lfomn.a. 

4 9 - Alrt . 7 . let ra. a - IRédlija. e d be modo : «certificad de a J:I]>ro

vaQã.o em 1odaG as mat~riru; que cO'ntSt>itu n o cu:rso gy>nmasial do Co llc~o Pe

<ko II, dlllt ti·~utos •a elole cqwhpa r·a cl os ma·n·ticlos J~Eil os governos tllos EstadoR, c dos 

coll~!o~ rniJ,j,taJ!oes. » 

A Conmiissão acceita a emoncla. .vor serem os O(}'legi.(y;; milit.ares iln:stitut.Ds 

o~Cima~ d e cns1no ec•um.cJario. 

50-Ant . 78,lebtra.a: 

.SUJ)P'l'ifna,m--Q a_ a:>alav.r!\!9: •<•m·a'llbi~las J)(?llos Govmmos dos Estadoo. >> 

JUo, 26 de }u ]lh o de 1915. - J c,.onym.o il'Ionteil'o. 

A Commissão ll'Cjeita. a mentda. que visa a equipruração de i'n titutos de e-nslno 

fundados por particulares. 

N. 51- Ao mesroo ·aJl't. 78, parrugwapho umtico : 

.Efn vtz ele: mantido pelo Govt-rno, d•iga-Se : «~qu.i:P;aradon. 

Rio, ~6 de j ·ullho de 1915. - J c1·onymo Montei'I'O. 

A Cornmi são trej eita a m~ruda., que vi.sa a equipa•t·açã.o d e 1'ns titutos de ens<ino 

f unda &os por pa r·t iculrures. 
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N. 52 - I. - Ao amt. 7 , Jottra. a, aoore.srontoe-se: 

... t"X>Cepto ~]a,qu<illa.s que <fazem pa.rtJe do exame de admissão a cada cu-no, 

II'El'"1:l<>Ct1vam en•te. - Joc•quinn P i1·es. 

A CommriSs"ão ,-.ãJo acceita a emenlda. 

O exame de adunissão é coiSa diYet\Sa <lo exame rprestaldo no estabeleeimen.to 

que •uirni tra 10 ernsilloo rsooUJil<lrurio. 

~. i>1l - 'H. - u,prJtrima-~e o ~wl. 80 e bem russi.m o seu 1)<'\Jt-.agra}>ho unico, 

t•ed ig.indo.. c IPffi' <B'lrtJa lfó1rna. 10: 

«A•l"t. 1. exame de admris.sã.o corustawá ~loe uma ,proya oral CJllle vei.'Sa;rá 

=br.,. . . (o m ais como mo ldooreto aom a alooraç.ão •proposta pela C ommi'*lào). -
J oa(]l<im P i't-es. 

A "Comrnrissã.o ·nãJo 3J0CCi ta a emenldla.. 

O JJTOCeSSO estabet-eci<lo prura. o CJ<anne de oa<lmi:;sãiO, ju;;g.a a Com .m;issão o mala 

eom•€'1l "i6JIJÚC. 

~. <54 - Ememda M a1•t. 1: 

<SUJpplu-maoli-Se as u>ala vras - <Le HistO? •i<.t clct PMlosophia, em dean•te . 

•Sala doas ses ões, 27 dJe j llllho ~e 1915. - Ge?·vasio Fiomvcmti. 

A Ccnnm issãiO aooeirtJa a n nda. IPO!" se IJI'ata.r i! o exam e de ad.m.iSSão. 

:)[. 55 - Aos arts. 81 e 166. d)arag~toapho unJioo: Hi.sto1"ia da Phi/osophia par 

Ethica. 

A Oommiss'ão .t"Cjetta a e.m€'11da IPOI' ser da COimpetencia J:Ja Cangre,""".çlllo a 

1n•a;n·- fo.lllnaçã.o d!e qualquer cadebra. de cur o. 

N. 56 - A"o rrurt. 82: 

Accrescer•bcrrn - se ás pabaVnloS (!J)I'Ofi~ ões <le inconteNav a COIDbPCtencia» 

<'Stas ou bras: Jh'1'€1uoenrt.c e coJ,h•idiOS opela Con-gregação, sob a !J>l'€Sidet"bC<ia de um 

l~IXlfCJ <or Ida F8Jeuld~<l~. 

Sala das ssõcs," 27 c"Le jtnH1o .~a 1915. - Gcrvas·io FiOI"<Wanti. 

A ocnm!hs .. ~ m:ã.o a;cdei,ta a em'Effi'da. A mo.meação d~stes e.-xam<inadruoes d~~ 

ser aturib<u.içã.o <lo dâireotor do nrustiobuto, sub<met·tendo, todavia, 10 seu acto á at~ro

v açãQ J:]a C()llg!t<egaç-.ã.b. co.mo su.ocede trClação ás bancas e.xa.ollli.,-.aldorru;; das 

mat·eriaa d o IC~>nsro. 

N. •57 Sul>stitua-s o a r t. 2 - O xanue •vesti bular ser á ju-lgado por uma 

C{Im,mi.ssão de (professores da a.crudemna ondre 1fôr requerida a matn·icula ou dJe pro

f~ores de il!ncon•testa.vel com rpretencia., sob a presild€'11oia do J:]Jitrccror da m esm a 

a-cadecn ia. 

Sa la da.s sessões, 29· d e j.u•lil1·o d e 1916. ~ Viaente PiTc<gi,be. 

A em llllda. é ül!lJconvcn•iet~te, IPOI'<!Ue é ma~ialn1en•te riiJllJI.JIO" ivel que o •director 

de. a-cad emia vossa Jl)resipilr a •ta>es exrume sem prejuízo dos seus en.catogos. 

A •Comm.l.ss'"ão 01ãJo arecoita, a emoenlda.. 
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. 58 - Ao art. 84 - Em. v~z ld <coill:>tad·uacs,, diga--se: <<'tlq•u iprurado" . 

. Rio, 26 d~J juDho de 1915. - Jeronymo Mo>~lei?·o. 

A Commis.s-â.o u"Cjelita a cm<:>nda, qu~J \'i a a I)(J.uiparação de i'll ·ti tu tos <l· Nl

sino ·fundados opar parrticulat·e . 

~. 59 - Art. 4 - ' Ul>Pnima-se. 

!Rio, 26 .d'e ju•ltho d'El 1915. - Jeronymo Jfon t ei?'O. 

•As m edidas consignadas no rur~iogo que se manda 'lJ,pprlimir, são de a,lla con

veni€fnoia. 

A ComomissãoO rejeita a em.nda . 

IN. 60 ·- _•\JI't . 5: ontdie 

de cada ammo. 

diz «10 000 alo<r maooria" d;liga-Se: pela<:~ ma\orias 

>ala das sessões, 26 de julho de 1915. - E!Lsebio elo And·raclc. 

~ooa 1u ·tifica a ememJa ,proposta. 

A conbl\i•bu.ição cx1gida é dcoma&ialda in.-lg;nifica,Me para que se prct<'-nda. re

duzil-a. 

""'. 61 - J)o a t't. 87 eliln~ntcm-se aJS .palavras "de mabt·i c•ula e\l. 

Sala daR cssões, 26 de juJho de 1915. - Eusebio elo And?'a<lc. 

~"ão é jUGtitfoca.\"<'1 a medida ]>roposta. 

Basta que rt:aes alumnos sejam' t'!lllevados do lJ)agam<'lnto da raxa de ft·cquencia, 

como já ]lll'@OZ a Commissãlo. 

N. 62 - Ao art. SS - F.m vez ele <•publricatJo ~m um jm·nal de grande 

cLrculação" diga-<<c «J>U.bllica~lo diariamenbe no Diario 0/fi<'ictl e rm dous jrwnacs 

Ide maior cit'CUCação" des.ta Oa.pita I. 

\Rlo, 26 de jll'ltho de 1915. - Jeronymo ,lfont iro. 

A med•ida opu·oposta traz -como -consequc-ncia amgm ·n to inju.stifiea\'el I· des

pezas. 

A pubJicaç.âlo IJo c.dli!!;a,! pelo praz.o estipu la lo u1a Je,j, é ba tante pat·a que de1Le 

tenham scien.cia os i·ntcros-a:do". 

N.63-Aoart. 9: 

ISuwt·ima-se a ex])resaão jcbnais . 

Sala da"' sães, 27 de j u!lho de 1915. - G. Fio1·a vem ti. 

A Commi ão aocedta a 'Emenda. 

N. 64 - Ao a1·t. 89: 

>'cja ;;u.ppwimido do litteraht?'ct. 

!Sala daJS sessoos, 27 de jul•ho de 1915 . - G. Fio1·a.vanti. 

A emenda propõe a SUtl:xJJ< t'!!S!São das pala,,ras ele litternt!irct. 

A Commi!'São aoec •ita a ~Em endoa . 
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'N. 65 - A•t't. 91: 

SUPJPI'itna-se . 

ISa.la da,s sc.ssães, 27 de ju•ltho d·c 1915 . - C. Fio?·avanti . 

• ~ Comn111ssão a1CC€1ita a 1nnenda . 

N. 66 - .-\Jo at•t. 91 - E>m vez doe "excJ.u irã, ldL!Ia-se "e o ~l·e g,'mtnasio equJ
prurad<:> eoocl•u i1rão., 

IR:i<:>, 26 .a~ ju•llho doe 1915. - J eron.ymo ,Monteiro. 

·Esta 1emendoa estã JJl'~j-udli<:ooa €'lTl virtude do pat·cc r dado sobirc a cm~ncla 

ajfrerior. 

N. 67 - _-\;)ên1 da ftre<IUC!IltC,ia, é obrúgat<N'Ij,o o exacne Idas c.nn,icas e. l)('cjae.s 

a quc se r e<(Cl '<"m OH C!liP "tU!los <"ll1 Quc estão ser,iacJias as mrubelria<'< el e que se c•Jnl

põcrn OS 4°, 5o e 6Ô a.Jn'nO tDl€di.COIS . 

Sal•a das ses;;ões, 26 <le julho ele 1915. - PcthneM·a Ri,)J<per. - TOi<VOilra B?'!!ll

eMio. - Rwmi?'O B?·aoe<. - 111o•<ein·a dJc< Roelw. - Sebastião Mascw·mthas. - c1 ?'i8-

tet?'cho LO?J08. - .ToM. G01<Cr<l?Jes. - Pe·reil'l't N1mes. - .R.afael Cab~cla. _ Nnb?t~o 

elo Go?tvêa. - F l o•·innno ele Britto. - i llbm·to Sw•11wnto. - B?Leno ele A?lrL•·c<tla 

- Cesa?' Vei'.Q'l!Oi?'o. - Roel1'1',gnes Alves Filho. - Cct~teLIJSo ele Alm>e i<la. E . Jies
qniteb. - li'recle••ico Bo?·ges. - Gonçalves Mai.a. - FC?Tei?'et B?·agc<. - Anto·Hio 

Nog1Lei?'a. - A~berto JJ;Jcwanthcio. _ L1ti:>.: DomilngJWB•. - José Lobo. - Slrnões 

Ba.rbosa. - Passos ,lfi•·cmula. - Retonl VOiget. - Estacio !OoinvlJ,ra. - Pn;clente 

de .iiiO?'Ctes. - Lamounier Goc~of,·edo. - ~l1L.Q!b8to rLo Amal'et/ .. - Bet.otha~cw Pe. 

rei?'C!. - E ?·amno de Jllaceclo. - Gin,obnato BI'CLOct. ,__ Jo1avi.g1bie'l '. - A.nniba.! ele 

Tolwo. - Octavio úl'fcmonbei•'et. - He1•11te1uegilclo de llfo?'Ctes. - Lni.: Bel?'lholomeu. 

- João P~~·netta. - il?'tlmr B e•~wn:Lo . - Souzn c Silve•. - 11Ictw·icio de La

cm•cla .- Bento llfiTliiiV(tc<. - .A?~;gusto ele Li,.w. - Fau.~to FeiTa:>.: . -E. Ottoni. 

- Ephige>>io ele Sctll08. - EMets Jl1w•tin8. - HeJIII'iqne 1TaLgc<. - lVIo•·eirct B?'Cm

dci.o. - F. Paoliello. - CTt>·iJsti.amo Bmzi!. - José BIMtifa·oio. - Montei1'0 ele 

S011.1:CL. 

Não conlhecc a Oo.nNnissão •J:>aiz alguun dos mais aJC11iantaclos em a.,;..'ilumpto C:e 

itnrstrrucç.ão Que illDJJon'ha ao a::~un11no o eX1arne de todas as c.Hrn i~oas es•pc.e~ioa(l.o;. .-\~o

ptada, IPOrven-tutl'a, tatl 111~edLdla, set,ia. o alJu1mtno obrigado a pr.e.:; trur 'tna'is oito exa

mes aléaTl dle>.• mwiJto.< a qwe está sujcilto com o desdobrrume.nto elas disciplina~ :lo 

CU1l\SO -c cweação de no-vas OOJ<lci,pas . A ilL'ICQiuencria oblt"~ig·at01nia das clitnli:OOJs. sem a 

qmul não p•od•erã ct· o aJ'•WmJilú ad!mittido ao cxame das matt~•·ias do a.nno. é bastan.te 

prura lhe mlt~nfusibrar os conlhe.ci•nentos llll'C'Cisx:kS e no.<S~ qurues se e:.:J}}OC.i•aLi~'\lrâ. nHlJS 

tarde, se entender ser ·u.m SJpeciruis.tta ela. materia. 

Além de tJaes raz~. o a<; Ut11JJto ela emenda é .anbe· da colllJpe tcneia. d•3s r:olll

gJ·o.gaçõe.s, ouda opi,nliãJo :deve Fe:t' owvtilda e cu,ja au.to.nQ01ia. deve ser n1an i!d::.. e 

rrspcJtacla pelo Congrn;so K"ll1 lllldo q,ua•niÍJO se reCet•e ao en ·hno, á sua eCiicacia 

e ao seu '(]esenvolV'llnento . 
Si entcnderr€'1m .. as Co111gnegiaçõ~s que é n~ce :::an:io o cxa1ne do al,un1n1o em u,ma 

ou €111 bodas as JCi!lilniLcas espc;cla~, qoue assim del1iberem, submcttcncl.o o seu .pa

roc<lr ao vQto do ConS€1l lh.o (lJer~l :do IDn ~1110. 
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Adoptar oullro crit<'rio é a.nnulla.r a refo11ma m ~m dos seus pontos prinlci

,pae;;, qual o ..espeioto á an.ttonomia das Congregações. 

A anaiooria <la omm1ssiW não acceita a <m> n<la cr)elas razões exposta.<;_ 

N. 6 - Art. 97 - Accrescentc-Se depois idas palavras «Collcgio !Pedro Ib 

esta"': «e lll'OS institutos a elle equi<pall'8doo.•. - J. Bonifacio. 

A -co:rr.mi- sãJO JWCci!ta a <~cn<]a. 

~ '· 69 - Ao ar't 97 - Aocrescente depois das pa:l<ru~-ras a Pedro Ih a; se
gui n too : <<e nos grmnastioo equ:ip3Jl'ados». 

[Rrlo . . 26 de ju•hho de 1915. - Jeronymo .llonteiro. 

A Cc•nrmissão r'e'J)ru•tlJ...;;;e ao parecer dado sobt'e a emen!Jia anterior. 

oN. 70 - Ao all't. 100 - Aom ·eentc

la '>'I"aS : «llla fõnm.a do disposto mo a.rt. 7 4 •. 

dea>ois de «:mau-ço» a.s seguintes pa-

II'Jio, 26 .(!e ju·hho <le 1915. - Jeronymo ulfonteiro. 

A Oommissão não acceLta a Qlllen:da .por ser dispensavel a r>eferenúia ru~:a ~feita. 

X. 71 - .-\,o a·~t. 101 - .Ac.cresci!nte..sc oiPa.ra.gra.pJ10 unieo. A pro,·a es

ffi'ip ta ldoe ooic:ncias Yer.>rurá, não sobne a eXJ>O:Sição <lo ,J>cmto do prog.ramma que 

fôr sol'too.do, mas sim sobre ·um thema ou questiW, probl ou qucs1to, ·f'OL11llu

la.dos IOQ aoto, ,prua •me.~a exaaninadara. e em cujo de.sen.volYimen to ou soluçã se 

a,pu·r·e, l])!'la assimillaçã10 da mruteria do ponto c.~trahido, a capaoi:daJJe do al-unw-o. 

A .prwa ora·l cons.i - tirá. ex.cl•ush·amenre. na rurguição do exarrninando pela 

a. 

A •Com.rruissiW não aoceira a e m('llda. s6.m'€'nte par en.tender que o a , UliiiJ)to é 

da competencia das Cong>regaçõcs oe que deve ser n· ~u:ada na cregimen 

dos imrtin:uro<>. 

dnteTno 

N. 72 - Art. 1~5 - Depois das pa.la\1ras <<Pedro 2••. ldãga..se " nos equi

parrados•. 

IT'.:io, 26 d~:> juhho d~:> 1915. - Jcronymo .JionteL>·o. 

A tCommfu."São niü> aCCI'ita a emenda, 'POI'Quanto, o a -um.pto é da alç:a<]a do 

•·egimant-o imtoenno d~ gyrnnasios E'dtadoaes que forem cQ'Uiparados. 

N. 73 - Ao art. 196 - Aco ente- e: I .tcra a) - certidão !Je ter .cem-

parrooi-do pelo men-os a m.ovonta aula 

Rio. 26 de :}ullho de 1915. - Jeronymo Montci1·o. 

Ten<lo ido deixa:do ás Con,"'ll'egações deliberar - obre a frequen.cia livu>e ou 

obrigaroria, não pód SN' ae<X'Lia a omE-nd-a, que oon agra a )jrequencia obriga!Dria. 

·K. 7 4 - Depo~ do art. 11 ~ - . oore-soonte-Se: 

Art. A p.oova oral de,·e .ser pr!1duz.ida .pera:n.te toda a mesa exam inadora e 

ouv•lda ~ar todos o.< "'=uinad'OL'€'5. não poden<lo um membro da mesa otiviJr i 
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ladam ntc o alumno, sob lXlJla de Jluhltdad>e Ida prova e t~P0'11Saibillidacle do climc·Lor 

do ins•tiltu•tJo.. 

IPJo, 26 d•e ju]ho de 1915. - Juronymo ul1onteiro. 

A C0<111Dl•ilssãlo 111ã.o accei·ta a emenda, qu é mabei'ia pa.ra o regimanlto inter•no 

~los i.n.s titulas. 

Alé<m disto, U'e!l'Uiada a org'a'Iliza.çã.o das mesas exantinal'lora.s, ;não se p<Jde 

ocmi•tti!r a 01ypotheoe de estar pres nve u:m só dQS examinadores. 

:N. I õ - Ao rurt. 114 U obra e . .. substituam-se a t~·ea por estas: exotxLentt:.s 

U 'lt.HlCI, 

1 ala das sessões, 27 de jU:Iiho de 1915. - G. Fionwanti. 

A >C'ommissão 111ão aooeHa a emenda por d1aver já ruttem~·Ddo ao a&>ulllLJ)tO 001 

<tll€1nda ,J)T<Jipoota. 

1\ 7 6 - 011ldie convier : 

Ao an·t. 1H - Pas c-se prura. as dti"'!>OSições transito rias, acore.;centando-lbc 

in fine_; 

«Ex.ceptuado.s aque!Jes que, ao rompo ela :promulgação drota lei , ti\·erem maio; 

eu 25 anmos de erdço e pan>a os quaes a jubhla.ção lXIdCJ·á ser conce:dida cam o 

tempo c de 3JOCÕI'do com as disposições runteriorc ás do a111t. 104 da lei n. 2.924, 

dt> 5 de jaa11€!irro de 1911i.» 

•'>ala da.s se€sõc-s, 26 de ju1ho de 19-115 . - Passo Mi1·muüt. - Bctl'bosa RO<l?·i

[Jnes . 

A CoonmJJi.;&i.o ruceei>ta a em-enda, !'lendo c."-ta, [>Oiréln u dig'ida da ~l:'uiontc fõnma: 

- <>xcop tua<:los aqoucll que ao t illllJ.)Q da Pl'OJnuJ.gaçã.o da led n. 2. 92 ·1, de 

de janei.ro ld:c 19115, •tinham mais de 25 anm>OS de set•,'õ\c;:o, e aos cruaes poderá 

f<er <:oncedida a jubilaçãlo com o tcm'J)O Ide a>ecõrdo com as d·isposic;:ões a'!lteri011el3 

a ,.,sa_ lei. 

Esta ex<:epçã.o é ju - tiflLea\ !, porq·ue •OS professores que em 5 de jal'l>eiiro 'dJe 

1915 1.inlham .25 run.nos de · cu·viço, foram sun1]:n-ehendi!ios com a n·apilda passagem 

de-s~a lei S"eln Qtte 1[0&-"'€ !])OSSiV('I u·equeJ'('I' a ju·bi laçã.o, sujeita•MIO- e a exame- Qlara 

a •J>I\Ova de inv.al.~d'ez. 

N. 77 - n.dc convtier: 

A.o au·t. 14<1 - Pas c-.;e para as li.bsposições tt'Rn&i to !'ia , accre.scen·t.-a.neo-se

lll · in fine: 

«).L"'altidos para os J)l'ofe..~ot-es .norncaldos runterionmente á lei n. 2. 921, .de 5 

janei!ro de 1915 as Jd'isp ições a que, ma n~at<»da, estav•am st>jeüto , ao tt'mpo da 

pnanu1gação dessa ~ei.» 

Sala das sessõe.s, 27 de jul.ho de 1915. - Vicente Pi.ntgi.be. 

Reporta- se a •Co>mullli~ ão ao Q)furecer dado sobl'e a emen;:la. amter1<.~r . 

N. - Onlde cOThVJer : 

Ao art. lH - Passe-s IJ)ama as disposiçõ s bransliotm<las, t'ed;i,gillldo-S!e como se 

'"gue: 

«,'\ jubi·laçã.o ou a~C'ltadoria nos ca.rgos das fa.oulda~loes of[iciaes se O'egula 
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p~la., Kl i "pos i çõ~s v igentes a r espdto dos d ma is I[Uncoionarios publico<, manti'Cla.-> 

para os lllom;eald~s anterionme-nt 1\. 1:-c-i ill. 2. 924, de 5 de janei'I'O de 1915 a.< dis

jJOsições a que, ma ma.lcria, e"tawm1 suirutos antes da promul.gação dc~sa lei.» 

•Salla da., se'Ssões, 27 d e j u•lho 1l e 1915. Vicen te Pi>'a[}ib B. 

A Cüllllnis.c:são ,não acc(i,ta a cunen:da. 

1St é justiEicanll a cxce.pç.ão abe rta para os professores da Facwlda 1<' que 

tin ham 25 annos Ide sfln •,[ço. 11'azão 'nà'o C'Xi~tc para que se torne extensiva fS~a 

moclida l)ara todos os funcci01natrios adanini. tl'ativo.s d'o.-; in s-titut o....; -d e-nsino. 

X. i9 ~ .\ o a•·t. 15!>: 

Acc.rescentc -. c : o m esmo fru\'Or será extensivo aos emJ)I't',gruJo~ do corpo allmi 

nistrativo, nomeados na -vige.ncia da L i O •·ga:n-ica de 5 Ide abril de 1911. 

. IR. - Salla d as se~'.sões. 27 de julho d 1915 . - .tn·vas io F'ioHtvanti. 

A anoed•ida j)rOJ)Qsta na e1111cnda j á .fo i att~ndbda por emenda aprescntaJJa pe:a 

Com 1ni são, acred itando que es ta mcm·tla 1[oi apresentada sótmC'n te ,po.r ter sa

hido et'ro na imi>r <ssoo <las emeln•das a!)l'c e.ntada.s p c.I o !Relator c j á acceita\•cl 

peJa ConNni~~ão . 

N. SO- .-\ •rt. 15 0. 

tDiga--se: 

•Bem como o pessoa1 ruJministraLivo. nomeado por decreto, •incll'P nd<'nte de 

r equcrilmcnto. - .lfello F'ranco. 

Reporta-se a Coonrnissão ao paorccer dado 'obre a m enda anter ior . 

::-<. 1 - .\o a•Ilt . 152. 

Acc.rc centc -<>e ond con,· icr : 

Os alu mnos actua·lmEln te matrioulaldos na.~ Facuol<lades Livrc" de Di•reito e 

d e Soienci a" J•uridica.; e Sociat-s elo !Rio de Janeiro .• para sororn rudm1itlidos ao 

curso de outros ine.titurtos r:ruperiOl'C' '" ficau·ão obrigarlos sómentc ao exame ,,·cs

ti buolar de qu t1·ata o rurt. 77, lettra c. 
Sal a da sessões, .27 ele jwllho de 1915. - Costa R ·ibci1'0 . 

. \ Oomn1L$$ão acceita a etrn~n'da, Ulbstituindo-S~e, porén1, as pat:an·ac-; : Os 

azzonnos - até - Rio <le Janei>·o, pelas gu intes: 

Os aLumnos actualmente 1Jl)(t/riculados n.os instiltt l ns ooffi ·iac., rio Ensino 

Stvperior ou c• clfes eq,t iPCI?'culos, etc. 

~- 82 - Ao art. 169: 

Supprimaun-·>c a.< 1Jrulavra.; ~<olassica diffi c.il. de prctferenci<a 111 Yerso• c tam

bc-m as .palam·as de "excel•l ente pro.saclorn. 

Sala das ses.sões, 27 de juf•ho de 1915. - G. Fioravanti. 

A Commi.,ão a«ei ta a em nlda . 

N. 83 - Ao au·t. 159: 

~ub:tituam -·se ar; palan·as "Ide exccll cnte p1·osaclor», por e tas «de u•m tre

cho escolhido pelos ju 'g>ad-ore.s». 
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Sala das scosões, 27 de ju•lho de 1915. - G. Fiontvanti. 
A Con11U1 i~ão acccita a emenlda . 

~. 84 - Ao., arts. 166 c 167: 

f'ubstitua-se p t'lo s~guinte: «0 ensino .;ecundlllrio será dividido em klous CY

olos : <1 Jm· imciro .ele quabro a.nmos com.:prch nd.erái: o tudo cornopleto dO portu

guez C do fran cez, estudo do ingl•ez OU aJI,Iemão <JU itafidano (á escolha dO aolwmno), 

awithin<tica? a:Jgcbrra,, gt•onn.cúria plana. ·g'ogra.Jlhia gen:aJ:~, ~n{)ções goraes \JC scien

cias physicas e naturaes, chorogt>aphtia e histeria do Braz i! c la ti.m ( traducção 

do Hnro" C~l'lllcnLat·es) deGc•nho e canto; o ·egundo de sete anno.; cornprehen•Jerã: 

mathunatica el t"mentat·, hú toria gorai, elc.mcn•tos de physica, cllimica e historia 

natura.!, es tu.Jo d~scnvolvido elo in!l'lez, a!lernão ou italiano (1Je cdmfonmidadc com 

a cscol·h a feita no primeiro cycl o), Jatim, litteratura (como es-tuclo comp lemen 

tar elo portug uez) tlog ica e noções de philosophia». 

A Comm i -~o nã1o acccita a emenda, porque o a>';;umpto é da competoencia 

eM Cungr gaçõ ·, ás q uaes cabe propôr q.ua.lquer modificação 1na sêriação das 

materia~, na organ ização ..:1'0 ensrno, compr hendidas a creação, uran formação ou 

eliminação <Lo"'S caclc iNts. 

Sug~'etl'e, lenbretanto, a scr.ruinte Jn ()ljri[icação aos aPtigo,.,. da r eforma; 

Bm vez de •«q>hysica, oh im•ica c hist<>ria na~nral», d iga-se «e lemen tos oe 

p hysica, <,himica e hhtoria natural». 

N. •5 Arts. 166 e 167 - 'ubstiturun-sc pelo seguinro: 

Art. 166. As matcrias que constibwem o CU>l\'30 gymna iaJI •são as seguintes: 

port,uguex, fl'alnCC'Z, 'latiitn, ;i!ntgllez o u rul,lamàlo, awjthrnetica, a lgcbra elcm n.tar, 

gt"" metria, geogrrup'hia e e:em-entos de cosmog,raphia, düstoria ~ chsroglraphia do 

Bmzn, 11ist<Jiri-a uniYcrsaJI, physica, ch imica, historia natural, P•Ychologia, logica 

c histora ca philosophia. 

A Commissiio aece ita a emenda que torna obrdgat orio o e..;tuJJo de .psycho

logia , logi ca '(] ·h istowia oa l>hiUosoplhia. 

N. 86 - A.rt. 167. A distrib-uição Idas mateot,ias no cun· o official do Collcgio 

Pedro II ;;erá a seguinte: 

1 o a:n•no. Porbtlb""Uez, francez, ruri thmetica. e geogn·apllia physica . 

2° anno. Portug.uez, frruncez, ~atin1, a.Jrtthmetica, goographia 1)0litica c no

ções de co-sm ogl!'aphia . 

3• anno. Portuguez, ofranccz, in~lez ou aJ:.Iemii:o, latim, ai.gebra c geometria 

J:ilana, <110rograpih•ia o hisloria do Brazil. 

4° anno. Tnoglcz ou rullemão, oh!storia Uni\'erSa!l, geometria •DO e-paço e trigo

nometria r eotil1n ea, physica e eh imica, chrographia e historia do Brazil. 

5° a·nno. Tng11e"~ ou alolemão, physica e chiomica, h ·istoria natural, p syoholo

g,ia, ·Iogi ca c historioa é!a iJYhiloso,llh ia. 

O a.ssuanpto Ida Cllllenda proposba é da competencia das Congregações . 

Não den•, pois, ser acceita a emenda. 
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N. 87 - Accrescente ao 1)ara.g~rapho u11.ico do art . 167 - tDuntnte os cinco 

annos do curso g)1miil•aJSial será ministrado aos a:l•ummos mstl'ucção mit'itar obri

gatoria, de sorl;() a tornaJl -os cdn•heoodores de todas as e''Ciiuções 1) uliares 'á 

CaJl'l'Cira <las arma.·. 'Pau·a ca. c .fim, -e..x<!tl1USivatJ1 ente, o CODJJO d.e aJu,Jnnos será 

clilv•idido Ide accõrdo com os 1111cthotJ.os m odemos. O din·ector ,provi-dencia•rft jUnto ao 

:M:i·nistcrio 1cla •G•uenra. por i11•tCI'mcd l'O do •Milüsteri o doa Jmstiça, ,j)ara a. nomeação 

doe i nst.ructores necessat"~ios. 

1Sala das ses.;ões, 26 de ju,Jho de 1915 . - 1liotmte PM·agibo. 

<Ze Ab?·wnches. - José Bo-nitaoi.o. 

A Commis<>ão acceita a emenlcla. 

N. 88 - Ao amt. 168 - Em !Vez lle cc 40 >> diga-se «10». 

IR·io, 26 d<J juillho de 1915. - Jeronymo "lfonteiro. 

A Commi·ssão. nào ae<:Oita a em enda prop·o.sta. 

Dttn~hee 

O num ro de ·10 <faMas é dema.siad-o rcsbticto para que d•eva importar a perqa 

do a.nno. 

::-:;. 89 - Ao art. 168 - 'Depois de «Pod ro lJ» lcliJg·a-se cce no.q equi•parados». 

!Rio, 26 de juJtho d<e 1915. - Jcronymo úlfontei?'O. 

A Con1a11L13são aJCcei·ta a em1enda . 

<N. 90 - Ao aJL·t. 171 - Aoorcscente-se onde con•Yier : Histo1·ia do IBraziol e 

.'dgebra. 

ISa:Ja das se>sões, 26 Ide ju.I-110 de 19115. - Ante1·o Botelho. - Costct Rego. 

Leão YeU.oso. - La>nomtiel' Goclofl'edo. 

A :commi;;são não accefta a em<'nàa proposta sómente por se tratar d•e aJl

sumpto ela compete.nc i·a da Cong•regaçã.o, Jazen-do, entretanto, votos para que a 

mNlicla ·lembrakla seja pela Congregação levada a effeito. 

><. 91 - Ao rurt. 1713, di<ga-se: Haverá om cacla secçã-o do CodlegLo Ped·ro li, 

•u.n1 1_),l'Oifessor de ;por.tJug,uez, um ele IDrancez, run1 de irrugtlez1 ~um de 3.111-emão, um d~e 

~atim, dous Ide mathematl-ca elemcntrur, ~11111 de geogr.aJ>hia e ooomogt'ai>hia, 'lliDl 

de cowg•raj)ih la e 'histaria do .Brazil, u;m d•e Jlhysica e ohimica, um Ide histonia 

natural, um de histor.ia u·niv.ersrul, um de psychologia, ,Jogica e ~l ·h;tona d-e phi

Josophia, •um de desenho e um de gymnastica. - Jy;sé Boni[cwio. 

A ICommi.s&Lo não acceita a emenda, nãio só por ser o assumplo da com 

petencia lua.s 'Carugn-egações, como po.,·que dmportruria !noa oreação de '"a.is uma ca

d<'ira, di. pensavel no momemto, rutrentas as condições financei1·a.;; do paiz. 

O .profc.ssor ele [Historia Unil\' et-sal póde oontin'lla-r a ens ina.r a Historia do 

BraziJI. 

N. 92 - Accrcs~ente-se ao art. 173: e um de psychologia, Iog;i·oa e historia 

de Jlh ilosop'hia. 

1Sa1la das sessões, 28 de jum10 de 1915. - 1li,cente Pi•·agibe. 

A c.ommüssã.o a.cceita a ctnemlda prura n1aior c.la,reza . 
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~- 93 - Ao a~rt. 174 ~ Accr ·cente- c: 
§ 2.• :-<os coM gio- po.d<ru'á reger até d·ua.s caJdeka$, não podPndo em hY

these rulguma sro: sUJb. titui.do sem approvação do .pr·esi<lente do Con c lho ~upe<rior 

do ·En. i no. 

Rrlo, 26 de julho de 19•115. - Je,·any>no lllontf.'i,·o. 

A Com missão não acceita a cmen':la, que não t m raW..o de s{>r. 

N. 9-1 - Ao a r t. 177: 

Plrim ei ro anno - Em vez tJe 'Philooo.phia do IDio·eito, di.gla-<"e: E ncyclopedia 

J'Wnidica. 

I'I'eorce1ro amno - Accre -cente • .,;e: .Oi rei to Inteu:nacionrul Pru,·ado. 

Quinto an:no upprima-<>e: Dilreito Internacional !Privado. 

Sendo a matcoria da c()l1lpete!A<: ia doa Congregações, ãs quaes cabG p.ropõr a 

mpcli ficação :na • oriação das u11at er•ias Ido ou.rso, a C.o:mnnissão 1·Pjei t.a a emCTida. 

l • 95 - Ao art. 179 : 

Fique assim I!'CcUgido: o primei•ro anno tJc direito commercia.l ~é e tenderá. a 

sociedades e contractoR, e tudam·do- e no segundo anno <faUencias c ldL1-eito ma

t>itimo. 

iSala da.s s ssõ 27 d ju•lho 'le 1915. - Cerva io Fionwcmti. 

Reporta-se a oanmissão ao prurecer dado sobre a ·emen.da anterior . 

96 - .\o art. 1SO: 

S!'gu n doa e:ccção- Suppl"ima-se: Direito Inte.nnaciolla;l Privado. 

TerceiJra secção- Accrescen te-se: IDilreito Inteu·nadonal Pl'l vado. 

Ropor ta-se a Ooanmi são ao prurec r dad>O sob<rc a ~e-nda anterio.r. 

T. 97 - Ao art. 1c3•: 

Aoorcsoemte- . e: Ola,·endo, ,p<Jré:m, JlC ta secçã:o IJou su,bstitutoo. 

A em.elnda é <lesnecPssruria, porquanto, as caldeira de clínica medica e as de 

cliniea cit·u-rgica cansti-tu~m jâ. duas s cçõcs, tendo cada 1uma. tJe"llas o seu sub

stituto. 

Na tere i•ra discu,,.,ão PI'O<l}()l'â. a Conrmi ssão uma cmcmda (J'lle r.lê melhor 

reclacçãlo ao rurtiogo do JWojecto. 

::-<ão <le,·e, pois, !Ir acceita a emenl:la. . 

~- 9' . \ corescen•te-sc ao art. 185: 

O professor de mpdicina legaJ:• - «de qu!l'lquer da acade.-nias». 

Sala das ses.;õcs, 28 de julho de 1915. - V~<mte Piragibe. 

A emcooa não d<'H' ser acoeo! ta .JXI<r <lesn cessan·ia. 

X. 99 ~ Ad·t. - Diga-se: O curso <>Jontologico, qu scr·â. de quatro 

a111nos COIID/]J'l'ehCJlclerâ. as e<guLnt ca<lcir·as : 

1•, anatomia clel'cdptiva c espeoiallmontt> da cabeça. 

2n, amatomia nüCTOf:'"COpia. 



a a, .pllysioü.ogia . 

411 , chimli,ca c m~raHu 1·g ia. 

5• mücrobiol()gi,a. 

611 , an>a;toan ia pathologica. 
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7 11 , ,J1ygienc gera11 e cspecial:nne,nt(" •da bocca c dos <lentC\S. 

8• .teCihnica ooontol ogica . 

9", 'the<ra.JJ'Imtica, IDH\.tetia m edi<la e >wte de fQmmular. 

10", l])athologi·a geral e !'S<J)ec ialm~nt;> da ·bocca e dos den tc.s. 

1-1", prothese dentaJria. 

•12", orth odontia e prothcse da ct:ace . 

13", corôa.~ e ori'd>ges-works. 

14•, rt:rruballhos a pm·oelli!runa. 

15n, partlhologia cii,UI,g·ica c cir,urgia da bocca . 

16", olinica oQdontolaa-ica. 

A Con1n1·iSSsão não a'CceHa a enruen:da. 

O a&suJnpto é da competcncia tdas Congn·egaçõcs, ás qua<\;; cabe prop âtr q ual

que<r m odif icação ·n o curso de oc1Qnto l ().gia, se assim ('n.ten.el e.rem conven iente. 

N . 100 - Art. 189. As cad1ci ra;; ela IFaculelaele de Oelonto>ogia serão dis

tr i·bui•àas em o...: eis eecções: 

PrirmeiiJ·a, secção 

~<\.natomia dcscripti<va e especialmente da cabeça. 

Amatomia micro&eo,pica. 

'PhysiQJogia. 

LVI icrobiologhl. 

A•natomia pathologica . 

Seonncla secção 

'Puthologia geral c c&p~cialmemte da •bocca e dos dentffi. 

Te•roeira sect;>ão 

Hygienc geral e especlnlm ente ela bocca e do dente:;. 

·T hempeutica, ma teria medica e arte ele fo rmu lar . 

Trabaihos a porcellnna. 

Bridges-works e c<>rôas. 

T eclmica odrytl tologica. 

'Chian :ca e· metallurgin. 

Prothesc dentaria. 

Q1w•·t ct secção 

Q1tintct secção 

Orthod·ontin e prothes~ da face. 
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Sexlu secçc!o 

·P.<.ltl1ologia cintrgica c- <.!irut·,;;-ia ela bocc_J.. 

L"hi ut: ca odontologica . 

A.; ca·lciras do L' .... i no odontologico obC'decerão á SC'guiCtc di.s~ ribuiç;ã o: 

.) !la tvmia df'SC l'ipt i ,.a e r.-specialmen l e da cabeça. 

Anatoolia 'J11iCro~cop1c:t. 

lPll yt:l iolog·ia. 

Chitnica e nt ctallurgia. 

MicrtJbiolof;ia . 

Ana tom ia pa thologica. 

~egu do a nno 

Hygil•nc ge1·a1 e cspccia!mcnte ela bocca c elo" dentes . 

T rcil nica orl on tologica . 

T ercC"iro (lnno 

T h{'l"aprutica. m nterin. o11edica e arte de formu.iar. 

à'n tJ10lo;;ia geral e <'spcc ia ltnc n te da bocca c dos dentea . 

Prorhc.<e el em ta ria . 

>Cl i nica od ontologica (pr imeiro an,;Ô) . 

Quar~o an no 

T'<l t hül tlgia c i t· u r~i ca c c i rut·gia da bocc~L 

O r i 'Jcelon tia c prothesr da face . 

"Pr~t !Htl hos a porcctlann. 

{!Jin ica oclonto ~ogi ca ( Slgundo anno). 

~ 2. 11 .\ o alll·!ll!10 que tPr-rn:mar COCll a proveitrnu ... to () cut-.~o da. !F aculdade õc 

() cJ.onlol<>g-ia, ~Prá conrer ielo o ~liploma de Do1<tor C-111 Oclontologia. 

§ 3 . o ü provim ento <ias cade i ras da iFaculclaclc c: c Odun tologin se r a ''á. mc

<i:antc c·oncurso nos te nrn os d a lei e com as modificaçõ e.;; que fo1·cm estabeleci-

. dn:: pp!u ·"Pocle:r Executivo. para a prin1ciras no.tne-açôc2i . 

§ .J. • .\' •F,q c ulcladc de Odontologia ficllm pertencendo to~ o o ma tc•·iaJ d e en

:' ÍI:ln ~~do·ltolog i co ' existr11te na lFaculda·dC de l:.\1ed icinft, C' os la•bora torios d<' t echnica 

·oflo r.to~ogica, de urothe.~c clcntaria e o gabinete cl(\ cl inl ca odontologica. 
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~ 5. 0 l't! ra a i; .;tall;lção da Faculdade de Odontologia <J 'Go1·crno a.proveitat·â. 

.• 1n do.' propri o::; nac ionac . .:;, existentes nto Distri c to .Fcdcr.al, até qu.e rSeja -cons trui

d0 1w:a 'Faculdade o cdifi c io apropriado . 

~ 6 . 0 O ca1:1di<1ato :1. eXtlJne v~titblllar ::-ati~':'lf:nlá a.s comd içõc.s exig idas para a 

F<lculõades de C\1ecl ici na, o b~ er 1·ados os art$. 7•8 e 81. - José Jionijacio. - 1l. 

lf'J,Jn 1eiru d e Sou ::.. a .. . 

· f~ cporta-sc .1. Commi~são ao p ~ncccr jú mit.tido sob re et11cn da cm elhantc. 

Não acc('i ta , poit~ . a Con1•nl h~·SfLo a Pn1-cncla l})ll'OPosta para ra Cl'Cação de uma !Fa

c uJ<ladc ~l c Odontolo.;;ia, de accôr<lo com o parc.ce r c-mitbido sobre a em nda n. ~-

·X. 101 -.\o art . 19~ . . n. S - ·d i ga .~<c: 

rnenta l c art~ <le fomn1.!a r. 

Th e rapculica cLitnli ca c xpe ri-

A_ rmemcla ,risa .ha rm onizar d isposiç;ões ela r eforma. 

A Co1n.missão a acc~·ita, s~n1 p:r-ejuizo do direito <1ue as. iste ás cong'rítgações 

de: transfqJ·c11ar a.-5 ca'LlCiJ·a~ do cu1·so. 

:.'\. 1l1t2- Ao art . lfl3- '5\1 anno- dig"a-;:;e :- Ther~1peu tica clínica e ex

pP.l'iln~' ntrt.l e arte d e fo l'mu:.tlr. 

26 ãe .Julho de 1915. - Josti ·Bou ifacio.· 

l1:1< ·porta-sf' a Comn1i.:-:sã.o a o parecer d a,do :.;obre n eme .. da anterior. 

~.o~r .. 1:' se-cção - an ter:.: cl'e (<Geometria Ana;ytiC::-1 )> ncc re:;; ce,nte-sc : . <c A lgebr::-t 

S D J)I'i'Í (Ii'» . 

Substitu:l - i5P a au.Ia 1=1 pela !:H'gui nte: c(fOeti C' Il :lo d e aguada ... (' . ..; ua appiicação 

ã.s somb :·aH. Dl'senho p:·oj rc tivo». 

Ao~rt. 197: 

C'\ o c urso <'le c nge :~hari:t inJustrial , sub.Hitua- e a 1" cadeira .pela cir!:!"uintc: 

<<~-\l.:,rebra superior. Geometria ana Jytica. !Cal'Cu lo im1f initcs iJnab. 

·o m e,mo a r t ig-o a l te re-s e a •3·tlla do 1• anno dw v:Hios cu:"os. el e accôrdo 

cGrn a c m cn~da a·ntr r io :· (ao art. 195) . 

·,\ Commi"são r{'jr il.a a e nwnda por cr a'.sum~Jto <l r compcte n c i:t das congrc

g açõH; . 

104- Ao arÇ. 191, ():~de se <liz - 1" crudcira -Geometria a:n ;l lytica. Cal-

c u lo infinites ima l, d iga-se: - 1" ca{Jcira Geo metria olgc'orica, Alge'ora supe-

J·ior, GeometriA. d iffe ren cial e jmtegral. 

Sa ia d a s '· e.s.sõcs, 27 de Junho de 19'1'5. - F1·ancisco Fel'I'Ci1'(L J31'C!!Ja. 

A Cvn»mi.~.~ão ac<' ita a ern cndn que tcn1 por fim attcnder e. uma on1i..:t:ifio (la 

:·<?<fo rma. 
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N. 105 - O n.r·t. 193 ficará asshn redigido : _ . .\. rcg·e:-:cia de cada cadeira e

nu:a :-:c1·.1 feila. por um ·pro[~':'iOI' cath lra t i co. !Pa ra. cadR secção, cxccptuaLla~ a. 
lO a e <1 J 1:1, lla •Yl~Pá u.:n p:·ofe::;sor substituto. A cada aula COITC.-;:ponder.á un1 pro

f:t1~enr de trabalhorS graph ic.:os. 

•S:t:n. do,; Se.'>sões, de Ju lho de 191ií. - Fra>bci.sco Ferre h·<• Braga. - .d.l-

lH·r/o i:><tr'IIW>tlo. - J.'o l >ncirn Rippcr. - Bento ,11 ira,11<la. - Jocio J>e-rnettn. ·

A n l o>•io Nogueira. - Si.mões LO!JC·<. - E . • lfe.•qnilcL. - Joüo <la .FI(I'I·ia . - F1·e

flt •rico .Em·grs. Cm·rlo.;o de A lmeida. -José Dobo.- J. VillrLbo&m. - ilfo_ 

1'eirn B1'rL1Ulão . .Pere;,,.n Bronclliio. - Gu.stavo Bm-roso. - Bueno ele A1l<lra4a. 

- 0<'.'"'" .J. de Verm<eiro . - José Jim·ia. - 2'homa~ RocL1·igue8. - José Pcmlino. 

Fe.~-ix ele :Jr;;·aui(Zrt. - Ger·ecvsio Fioravcn!Jti. - Jfonteiro ele 

Sou::.u. -- . ..1'/ (l.JU'icio de Lacenla. 

A Com mi,ssão •não accei.ta a (.'menda, !>reCel"in:do a <Üsposição do projecto. 

·N. l06 - Ao n.rt'. 19.~: 

Snbstitua•n-. .;c e..::.te artjgo e. cu. )Jaragrapho un ico pela fórma l')eg-ui~n te: 

uArt. 199 . . Pelos ~ulbo;titut .; eCfecti\·os elas secções rc:;pccti\"ar; serão pt·een

chid n ~ &.5 cadejra:-; Ptlra as qu.acs não ex isten1 actualm nte profc:;..soJ· ~ cathe<lra

tjccs . 

. Paragr3Jpho unico. A ongrf'g·aç:ão ·distt·ibu irã. os antigo proft'S<S<ll'·oo cxtraor-

dinn J'iOf:' 'Pe~as divc1 ~ as .-:ecc;ões, de ac-cüJ·do ·con'\ acS predilecçü~ c com·pl!tencia e -

P<'Ciar ele c.1.da um. 

1Rio de J<L!leiJ·o, 30 de Julho ele 1·915. - José Boni[cLcio. - A.11·tonio Ma.,·ti••s . 

. \ Cornnl iFsão •!1ão 2.ceita a en1 cncl a , porque, alé-In de não trazer va;ntagem 

nlgL lll:t Jp:tra o en ·i~no, on.era o T he.5ouro inu•tiline,ntc. 

A cl:sposiç~o do projcrto dC'V<" st•r ·mnmtida . 

.":-.J. 107 - AccrC'ScPntE'-~'-e onde convier : 

Al't. Co:1 t inua m em pleno vigor oo f a 1·ores concedi-d05 pelú decreto n . 1 . '3 71, 

dr ·2S de Agosto de 19015, no.; institllltoo nelle enu m erado<>. 

Sala das !Sessões, 12·8 l1r JuJ.ho de' 1915. - Ocla.ciUo ~~c Cctma>·á . 

.t\ ·cm~1 m~ssão 'll·ão acceita a emenda. 

Os f~a vores concedidos t=r!s-=nran1 in teiramr.1tc com o desappnrccitnento dos 

in.Hitutos equ1para<los. 

Para que novor:; fasorrs· possam S<'r concedidos, precizo é que O:" institutos 

de e . .sino f:uprrior c . t:cunclar io, dC\~d gnados na 1'C[Ol'm<t, e sujct te-11 ás obriga 

~0t\c; na n'leE ma ~tabelecidn_ . 

,).] . ·ll07 .-\ - Onde co.wier: 

J!'ica.m pqu.ipararlas aos institutos Officiaes de D"sino ~upe1·ior ae; escolas de 

Dir(\ilo, Agronon1ia, ·Pharmacia c •Odontologitl, que ha 111ais clr cin-co . anno~ (unc 

.cion:lm .. n!'. cüpita.l do 1E.sta d'O elo .L\ Jiutz01~1a~, sa tirS~f':eit aF; ·as ex. igcncias Iegnc:: . 

l'.;:tJa ela~ •Se>osões, 27 é! e Ju lh o de 19·1•5 . - Ep ll igon i-o ele SM1c8 . - _<tgetpito 

Tt::xl·i ra. - E1ios Jfm·t ins . - r111/oni.o ':\1 og·n<'ira. - Frede,·ico Borge-s. - O .~o1· i~> 
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<lc Paivu. - .fooquim 8a1/es . - Jl l lJe>·to AIJ>'B!o . - J/rcl!J;fOIISo .AI.bcwo. - José 

Pmtlino. - Eu[JC>vio Mello. - Jocio Pe>·neita. - .Pi>·es de OtM'vo.lho. - 'Viéento 

l'il'li·[JiU<'. -A. Jlfontcil'O de Sou.'l!a. - JfenC/on,ça "l f ari'ins. - A /.jredo de Jllctyu. 

Jlap iiC:el CauecLa. - Ya./clon•i•·o ele 1\lfaga.l hcies. 

:\ão cabe ao CongTes . ..:o decretar eqLliparaçõcs. r.31e o instituto desig'nado na 

E: 111 encia !J)Õclt:, nos tcr,m Oti da lei, tiCr equi·I)(tl'aclo HOS officinee: que rss im o rcqucL 

ran1, .... ujeil·a·n.ào-~e ao regi•ncn prescripto. 

~-\ :tr!'Rr esta nou .na ê crear excepção inju~~t i ficavel c que an:-ullai'á co1npletn. .. 

m en te todo o <SY\Stcma es talbelecido 'r.a rC'forma. 

"'. lO - O nele cCI~ · I'ier n:t ,; disposi~õcs tmnsitorit1S: 

Os alun1nos das lFaculdad e.s 1Su1pcriores qu e na data da promulgação d .üa 

!ei, êi:iti..,·crem d ep end endo ele u1nn ou n1ais cnd eiras d e sua ::.1érie, e por quaJquer 

cnotivo _d c ixaren\ d e ·prestar seus exan1es r.a .prinl c.ira época·. para fazE'J - o de a•ccõt·

do con1 a LC'i Org~nica, en1 wna segu.ncla époc:.l~ .-:erá a met.::n1a c_onccdi{la para 

e.~ .. 3e no~n e~peciR I. 

S.11a. ãas Setisõe,. 2S ele Julll.o de 1915. ilfer nric-i.o de L occr(let . 

A CommisBãn não pórlc e.ceitar a cuucnda propot:ta, que \·iria alternr conlple

ht n1en t E' o regin1en E'sta~be lP.cido rna nont lei. 

E:x cepções ele tal natureza annullan1 co mple taTnentC' o.s d ispc·sHivo.; da re

for ma. 

S. 109 - .·\c c rescent~-sP onde conv ie·t· :-

.-\ rt . E' obrig:e1tol'io o e nsino da. Ii.ngua bra.-;ileira em todas as e;;colas de 

C L..nlqLWt gráo n1antidas por particuln res ou as::;ociaçõe.-s -extramg1CÜ'Rs: Subvemciv

nadas: ou não. d irccta ou inclircctan1ente. por IGovC'rnos euro·pcu~. quer tcnhauu 

.c·m v i~ta a dif.fu ··ão da i n~tru cção pritnaria, qu,er te:: ho'nl irntuitos t·elig·iosos, te~ 

·e-hnjcCJs ou outr9s não confelS.5a·do s . 

§ l . ' O Govel'no JFeclcml, clecot'riclo o prazo el e tres mezcs da data eles ta lei, 

n1.1 nt1:1 r á feeha r e não cnnse-n t i J•á qu e Eunccione-m os catü bC'l~ c i•rn en to.s de onsin o 

particu1ar. r egid·os por e xtrangeiro~~ e nos CJLHl es 'não se en:::im c a ler, fallar .e c-s

cre'i-PJ' n ~i·ngua braRi leira. 

2. o O Governo cxpN.l!llá os npcc~sn rios i·eg-u.la•nl e nto:-; c in...;trucçÕL15 para fiel 

()bSeTYancia. deste at·tigo da IE'i nacional! poJt'ndo comn1imar aos infr·a.c tore.":i Dnul

tas de 1 :000$ a '5 :O r O$ l' fechando, afinal, o estabo:c-cimcnto r calcitra~:> te , como 

lSe precei[úa no § 1• . 

•. ~a in cl.a,; 'Se;<sões. 2'3 de Julho i'le 1.915. - J3awbo-•a Lime<. 

1Eanbot~a r.econheça a Co·mn1issão a vantage1n ela medida propo.~rt:a . 11ão reco

n hecp a compete•ncia da U-nião par a o a(:;Swmpto, tratandO-'$C de en·sino prin:-tario. 

Aclo:Jblcl3, poL'\'('I:· tura, a em enda, an1anhã ~ U-nião dictará regrns para o pro

l:imento {los cn_rgos d e p~·ofe or prirnario, a..s clisciplimas toda- que elevem ~{\r en

~in~c1(ts 1r a e.~-cola e ~C!"á desapparecido completament-e a funcção privativa dó 

tEstado . 
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X. 110 - :Fltl - O nele e como comvi er: 

. «U ~nsino do latim será facu'ltaclo o do ~lllellní"ut ubrigator io para os curc:;os 

d ;:· (li l't' ito, en3enl1arht e c.n edici na.» 

''" hy·po thesc ele. ser o.cloptacla c.•ta cmcn la. a •Ccmmis"ão fat•á ns precizas al 

l<'raçõe., nus arts. 166, 167 e 1G9 elo dcc re~o n. 11.•530, el e M tl!'Ço d e 1915. 

J nq.q 11 i w Pii·es . 

A 1 C'ommi..:: ~ão não aceita a r tnflncla . 

• '< . 111 - «O pre.~entc decr eto cntrat'á !"111 execu~ão mo dia em qu e fô r pu

b ' icado no Dial'io 0/fi<'icll, c ,,·c appliea1·á a todo.; os ;tlumno5 do c u1·so secunda ri•> 

nt. lUttlm~n te m atricu lado:o: no., insti tutos offi ciaes e om ot<t?·os roconh éeiclos (~!< 

cmu .. ·cit ?t ad,ol'l) f icando e~ t e ob l'i ·g-a,do~ a curõa r as n1a te1·ias do lt1•0lno en1. que ~P.: 

iH bl8 nl r d ispensado . ...; do e xat11 e elas - cadeiras clas~ i ficudas c1n 'alnl.lOt:l anterioreS~ 

.J•amgTa pho un i co. Ins1 il1t!os ?·er.on h ccido., ( on conceitn.ad.os) se rão aquellc" 

qut-: C• J SP tPrão conrorm·tdo com o dE"CrPto; b) têm un1 nlllnrro ele a! uanno::: su

p0J·io r a ·200: c) nwtJ·i~uln.ào., n ·s aclas elo cnllPgio ante" do dia 1•5 de Abril; <L) 

Cl tlC l'CtJuereJ·am ao ·C' Ol)selho uperior do ffi n1.:;i11.1 0 in.-;pecção da n1atr icula e do rc

gimen lo e.;;cola r . 

Snla das :O: p;;...:õe . ..:. 28 1Je •Ju l·lH) ele 1915 . - Po 8sos cl.e lJ1·ira1ud CL 11' i7ho. » 

.\ Nn €tnda visa ace ita r, como \r~áli cl os, exc: t li C'S qu.e diz fe itos em collcg ios par

ti l' t, !at'L'€, di-s)J'eln~:.ldo..: o:' alumncõ de o.,;:; faze ren1 nos int;titutos officia e." ott aos 

1nl snH•s equipa t·ado:o: . IIJ~clid a arppl ica vel ótnen te aos inHtitu tos qu e dr•non1in:t 

n Co;·ce iluculo.ç>l . 

. \ aceitaçã'O .,l ,n em en rla importaria a. concc::;são de fru·or i•njustifica.vel, pois 

q_u.,, uão 1~a provn u lgt:tna elo preparo dcsset~ aluinmo::. ah~.a11 d i:' que a cla.:;sificação 

d e. coll P.~:os conceituctdos c não rott.ccftuctJdos lê anbitra1·ia e daria lug,t r a justas 

re cia·m:l(!Ões . 

O ~·acto dC' t er o C•>ll egio tnais ele •200 alumno..; não s i ~nifiea I'ig"or no ens~no 

nPn1 :l JH'Oveit(l mOn·to do nl!nnno . 

. A. C'ommise:ão, pois, r C" jeita a en1 l mdn. 

,;-;. ! 12 - a,) a E.<co'a Lil'l'c de Odontolog ia do R io de .Jan eii'O. ecJUiparacl:L 

rm 1~105 . ,pelo clrc!'eto legi->latil·o n. 1.'3 71. el e 12 de Ago.slo, fica con•iderada offi

C'ia !, pa l'a tod{hoõ; os ,.. f f i'itos legtH'~. f"<'!11 o :~ us alguan 1PH ra o Governo, sem su~b\·cn

çfto r Rf' Jil ho'1-0 ral'io.-; para S<'U~S ptofc:-;sorc .. ~, n1 antendo-se npcnal-; lá cw;;ta das t•l 

:xas d e .~eut"i alumno" l' sub lll ettcm<Clo-sc a tod::~ti às ob r i gnçõc~ (Imo;; •nesn1o.~ escolus 

of'fi ciaPs; 

b) o Govel'n o dall'á um dos proprios nacionars ex istente<'< no Di.<tt1icto F c-

d, ·r::~i, pan1 :'lla im..;tallaçã o; 

c) f 1ca ~u.ppl'imiclo o ~ e tunl cul'so de odontologia na IFaculàade ele l~fedi e ina ; 

rl) o ensi no de odontologia S~l'á ,-eg.u l a~lo RO'b a.s se.gui11tes disposições : 

O ea n cl id :1to ao rx::tfr) f' vC'stilbula r FIPI;es nta11á a t·teStado.:; ele a1pp1'0\'ação em 

portl,lg-i.JCZ. inD'l f' z, lll athcmnticas Plen1 n ta 1·c.s, noções de gcog i·apl1ia, noções de 

hj,toria. noçõ(':-: de physica e cl1 im !ca c noCÕl'S d(' histot·ia natu ral. 
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O CUJ'"O odontolngico constar·á da .,e-guinl<"> malC"riâs, a• jm distribuid:ts: 

P1·imci1·n pe1"iodo 

Phy:-:i c·.t, rn{'canica c metallu,rgh.t ~lcntari:t':"; noçõ .s g(Tae~ dt• anato1nia c no-

5õcs genne de h i:~tnl.o~in . 

(\'"•Jçõc..;; ge1·a~.: de phyo.:iologi..:..l.; anatnmia <lenta ria, a~~· atrwn ia topv~raphica da 

bocca e hinto!ogla rlentaria. 

if' rnJrctu n. 62 A- f!. 3. 

EGU~OA S~:nrr.: 

Phy5iologi:l e en1b1·yo~ogiil dentnria; amatomia c phy . ..:Iolngia patllologicati d • 

"('llle e nc,çõc~ ~er:t C'5 dP p}lrholo_~ia. 

Srgmrrlo 1lCriorl'o 

Xoc;;õe~ ~{'ra~ dP h~'!:;"it:ne e bac:erioJogia: patholo~ia dPntaritt : nnçõe · gr

ral'.s dl' thPra.pPutica e technirrl odontologica (pri ~:..n {' ira part~,.•). 

ll-:ly~kn dentarid; thcrap.cutica dPnla ria; rnaJteria mc~dica e ane ·thesia; te

ch ni ra odomto!ogica (.<,,gunrla pa r te) e noçõrs de prothesc . 

Srgun<lo 1l l'riorl·o 

Tcchn!c:t <•d<!ntologica E' denLL,l<·ria oppr·atHrin; lll'Othe<e clcntari:t (,; ~ll' ::da 

parte); clinica odonlolo!< ica ("c~uncla par.r~). 

QUAR'l-'A Si'!JHI!~ 

Primeü·o 1Jerio!To 

C!inrCA ocloc tologlca ,. ciruriicn; pl·othe.;c <lt'ntaria e cl<>< maxilar·cs. 

'e..qn11rfo p riorlo 

C.inica o<101ntologica c cicurgica; pr·oth<'Se " ortho 1onlla. 

1~••as matcr·ia, ficam di.str·ibuida,: pela.< segu.intrs cn lciros: 

Pritneirn: phy.-.ica. n1ecanica c ~11etallUJ·gin ÕE"ntari:·s; 

·- <·guuda: a na tomi.3; 

T cr{'eim: histologí:l, h i;to!ogia dentaria e anatomia e physiulo~;i<l palhulog·i

ca.- <lo den h' : 
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Quana : phyti i o~ogia, phy~i ologia 

tolo~ica; 

ctnbr~'olog· i :l iie.ntaria5 c tech.nica oclon-

~UJ'lbt: i}:=vtholog ia, patho~ugia <lcmtaria: 

~P~tn: l,yg i c:te c bacteriologia; 

l~etica;-1: t hernpcutica, ma ter ia n1edica c ant"'Bthesia; 

Oi1<1 ,-a: p rothe<e c O!'thodontia; 

Nona: cl i nica ê ci i'UI'g;ia de n tariu . 

A 41' S"é!·ie em virtude da tran- iç:ão r a•p i da i o cur.;;u actu.al d dou· para qua

tro a.nno~, sct·á facultativa durante os trc.'5 prin'\Ciros a':-t noo scgui:nte.5 {i p r o.mul

g i! ÇÜtl <10 pre.se-n te clcc L"eto. 

t."a)a das Se;;sões, 28 de ,J ulho de 191•5. - Jayme Go1ne" . 

. \ ·r-rner.1<la proposta v i ~a suppr im i r o curso de odontologia na IFacu.ldade de 

\.'Vl<'clicin,1 do ~i o de J' ;tn~:i ro, c con vet1:er em i n-stitu to o~f i cia l ·para m unistr ar o 

nll~dl10 e!'!si:ro urn NÜ3Jbelecinlento fu n dado por p i.l rticu~ares , conhecido pela dc

noJHi,-mção de Escola Li\·re d Odontologia do ·Tiio de Ja,ndro. 

Xão é só isto . 

. \ t·m~nda propõe· tambem q c '' e~;;t,, oocola seJa doado um propr,io nacional 

11art1 e:::ua instal k tçào. 

Qu.ea luc r a. o paiz com e;:; te fa vur feito a un1a i nstitu ição pat' ticula l' que p::u:~a 

.a ~uh~itui r a aclmin istl'ação no cmdmo ele odo-n tologia? 

Q ue lucra o pai z con1 e- te pr·e.:-·cntc ele utn prop r io nac ional, que pn&-=:-1 ao do

tll irdo d (·~. a ns .. ~ociação particular 't 

QuP lu<'l'fl o ~ns i no com a extimcção do cur.;;o de odontologia em um esta:l>e

J~cinwnto oHicial, qual a 'Faculdade ele :::VI cd i ci na, ]lttra ser o mesm o r·eaberto lm 
un1 i·:l $tituto ·P <'ll' t i cular, CO!lve r t id o ~Jn of!fi c ia l, cujos p ro-frssores n ão exlübi r aan 

prova a-gurna dr S!U\. capacidade ~c i ent i fica c que iria v iver· lhT e de qua l quer 

.a L'ção C& Go\"Prno? 

1E' i ntuitivo que a r m enda attenlc ex clu:";iva·mentc a iiDü•rr&:-:es partic u!nrcs, 

H' !11 v::tn l 1~ ge ns po ra o pa i z nen1 pata. o ell.õino . 

m: tanto basta para que a Com missão a r ej eite. 

" . 11. ~ _-\ - ü c<'le c0n vier: 

Art. Cont itnuam a cr !''!COnhec ido;; com o o-Eficiaes os cliploolas exped i dos 

p~!a u-:-cola ~~iv t 'e de Odollto1ogia do R i o ele J a.ne i ro, ficando e'ta sujeittt ·á. fi:< a

li zação. nos tern1os da le i . 

'!'al:l cl u St'><:õe,; . 27 de .Julho de 191·5. - .l ! Qn t e i?·o· de Souza. 

_A. rnn11nissão não a-ceita a e-m enda . 

·~ ~ a lei pe nn i tt(lo a equi;p31't1 Çft.o- do insti tuto na emC'nda tles ig . ada, que a~sim 

t'NJuei!·a elle. 

Ü< clip'omns pnr tal in. t i tuto expedidos mão são official"o com o af.firma. a 

<'nH'-nchr. 

N. lJ 13- On LlC" CO!'!.Vie r : 

1Fi c·.a m reron her.ido~ como de · car acter ofCici a! os diplomas conCeridos pelo 

Tn.·diruro Elec t ro_rr cc hnico e :vre~nn ico de Ttajubã., já c::utbn~. :--.cionaclo pe!e. Dnião. 
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t'-;;!ja das ·~.ssõc.:.:., ·~ 6 de .fu.:ho de 1.~1b. - Ch1·i:s liano Bra .'íil. - .Joüo Simpli

CiJ. __ .AI't7tw· Bernw·llcH . -- J·I OI'C'iru Bn<~ul ão. -José Al1·es. - J oão dr: l<'a 

?'itt. - FauR i o Ji'erra;.: . - l 'cl::JJilC"ÍO ele A breu. - Augu.~ l o llc Lin11a. - Pahncira. 

/UJ•pr>r. ·- Jf onteiro ele Son.~· ct.. - Dom ·in [JD.-; .• H01:1C"Ct'l'en 1Las. - A ~vu ro. Bap t i,.'i l a . 

. ill!Je..t o •J l '"""'' h<io. - J o.; in o de A nt~tjo . 

. \ (; nl n tit5::;ão não ' aceita a c-n1 nda proposta. 

l~e o e.stabclecirnOLto a que clla se refere pôde ser cqu.ipa rado a nl~utn lnsti

ll'lll.l o(J'icial C.tlngenc.rc para V{\Jkladc dos UiplOilHlS con[C!rtclos, que a...:sim o rc

~ucü·a ao Con~ctho Geral <l o ·1-D!lr;ino, subnlettcndo-sc ás cx igenci:tci tln. n.sea:i.zução 

e drmni$ rorw:tlidcldcs imprcscind ivejs para tal fi In . 

s,. ~1ãu o púélc pot· não han•r t:m instituto offi{)i al a cujo equ i paração lhe .,eh 

, icito t~pi rar, eleve o ca:-:o ."\C t' l'esol.v iclo pot· lei especial e não por {lispnsiç;ão i·1 -

~er i t1:t na Jei 07('ral regu.ladora do en:-;ino secundario e r::.uper ior nOl;;; instit utn~-:; cxit':i

! t.>tHes . 

. -\ uc.e itnção de tnl a·liNlldn , .~obre SC'r cxcC'pÇâo na lei, an1e.::;quinh(l, avre~t!n

l ;~ {la . ]J01' lnl (órtna, un1 estabPIC'cimento de ensko c ujo valo r é rC'cu nh Peil.lo . 

. '\· . 11 -1 - Fica i ncoq1orada ao -patrimo .t io Ja l.Facu:d,Hlc de ·:.vtediclna. a .\la

tfl l·nidatle do .Hio de .J an<_~iro, endo adopta'Clo pana o ex-crcic io das cadl'iras ~1(' cli

nicn. ob:::;tett·ica e ,gynecoloo·ica :da mesn1a )Faculdade, sen1 •a•Ugtllento dt> dcspeza 

n~u·a n ·união. 

'~:tia dae !:;essõe;;, 26 de .Julho de 1915. - ·Nabnco de Gouvêo. - }Jolmeim. 

HiJ)JHl'. -- 'l'ci:eei1'a Bra11rfr"iu . 

_\_ C0111tni~~ão aceita a t•uenda, por . ..:cr ele rC(-ll var1. lagrm r:.ob todo~ o . .; pon

td." de \.·ista. 

_\' tb,ücui.Ja<.lc ue· ~ofcclicina d:t 'Ba:hia e;;tá annexadn. desde a sua fund:tção, 

a D1atornid<11lo :1lli crert•cla 1wlo Gover no !Fede1·al. 

X. 11•5 - Onde com·icr : 

.\ 11nmcnção dos profes;;ores de tra ba!hos g- rn.ph icos da 8<cola IPolytechnica 

~e •f :-tt•á. por d~cl·eto d,) Gov.~rnn, ,;;;er.do notneado o cand idato clm~r: i ficr.do t•m pri.. 

HtC'iro 'l '.Jgar no concUl'!iO. 

:>lo caso dt> preti'<dÇàO de fo rmalidades CSSPI1Ciaoo, O coO•Vet' l10 püdt•l'á annullar 

Sal:l das Sc.-sõr~. 2i •l e Ju1ho d e 1915. 

A 'Con1mÍ..'São aceita a pritneira pa l·te da en1end,, apenas, con•c ebidn no~ .. l"l'

guint~ t<'r.mos: 

A ?tomcaocir, lLos Jll·ofc.•8C!1'C8 de /raballtu8 .fJI'f<[J'hioo., ela E.,cula Poiyter·hnk-a se 
l ani JHII' dec1·et o do Govnrno. 

X. 116 - oO:: de c:onvict·: 

l'ica o Go,-u·no autorizado a p1·om over. na fórm a elo.' arts. 65. ~ J• e -1.. nu-

m PI'O i 6. dn onstituição Federal, a j uste ou nccô1'do collccti vo entre os f':stado> 

Com eo J'in1 '(1(\ org,1ilizar c ~ystemalizar o ensino primario. 

~akt. das sc,sões. 27 'lc Julho ele 1915. - Passos de .lfiran<lc~. 
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-~ C'tlmnds.c:ão rej eita a emPncla por ~c l ralar dP aSBunlpto cxtranho a urua 

r~!nnna ·do en i1:- o sllpÇ' rinr c sccundario . 

. ~. 117 - OH funcciünar ios c enlP l'cga<locS d<l8 inr:;tituto~ o((iciaPs c on . .::ino se-

cunàaJ· io c supc1·ior, nomc:1dos na vig-encia dn lE i n. . 659, de 5 d~ -~ bril de 1911, 

goza6i() t!o-.: m€'.~ mos ftt\'Or s conce-d id o:-; aos profr-ssorcs. 

!Saio tlas Srs~õrs, 2 i de Julho de 1915. - J ocio l'er nf'tta . 

A !ConHnissão não póJe ace ih1r a ~ncnda. 

Ao assumpto já ntt·~nfl.-.u a ·con1mi~.:.:ão cn1 en1enàa por C'lla provo::: ta. 

X. :1 S - Ontlc couvie J': 

~cn:i fHcult11cla a nHttricuhl n as escoJas superh,re...; no;_) candidato ~ que já tc

nha·m ~ido apqJ:roYoadol$ em toda~ as •nlatel'ias cxi&g"idas pal'a a tnatricula do primeiro 

anno do respectivo cur~o na \·ige~ c ia du. lei n. "8 .·669, stLjt:'itando-se-J porétn, ao 

px:tme ri r a{]m i.-;~ão ·no,, te i·mn8 dn Ieltnt e do a1·t. 77. comb in ad o com o art. 81 

tln ele ereto n. 11.5130, de l S de Ma1·ço elo corJ'Pnte anno. 

~~1 Ja das SC'~SÕl'~, 27 de Ju lho de 19115 . - Bneno ele .Anclradtt. 

A €.11 1C'11.da .propoé<ta 1 ~egundo dcpre-hende a Comn1L.;~ão dr~ seus tet·mo~, V;!'=:t 

pc·l"ll1irtit· n n1utl·icu !t1 no cut·so super ior. ::. u jcitanc.lo -co;c ao exan1 e c1c acl.mi!':são cs 

~ai.w;ec i tlo no dccrrto <lc J S de JYJa r \:o do corrcntr a n no, ao a!u.mno já appro,·adt> 

nas :n:.t tf::r.ias ex i gida~ pal"tl tal matricula na vig·en itt ela lei ·n. •8. 66H. 

Parece rquitativa a n1rdida ·proposta. acf't·esce•ntando -se á en1cnda o c'\C'guintc : 

E."do conce8Sclo viqorCtYá -~óm en t e a t é a ép ocn en~; que /ô1· permillirla ct ·llla. 

lrir,·ll l a 110 ff?lllo rl c 1916 . 

X. JIO - .\crresccntr-sc: 

O . .; profe~.c:.:orcs Pxtraordlnar ios nuo11 Cado~ nnt~t· io en1.e nt e lâ. ret1rg·ani~ação ~ oriun 

<ln do d<•cJ·cto ~ . 11.1530, rlc l'S de Março de 191:5, consNvarão o~ direito.; de ac

~c·.:~o no.-; rnrgoro: de prn(l's.-.:oJ·c-8 c~thrd ratico~ dad cad~iras das secções :-1 que per

tPn c:- iam. qunni..lo C'Bta~ ·vicren1 n \·agar. 

1Sa!n à "IS 2essõP". 27 de .Julilo d e 19 l•5. - Ji'J 'Ctnc·i8co 1!'1'1'1' ' ira B•·aga. --

'l'eittCi'I"H Braníl(io . - G1t.<:; t nvo Ban·or~o . 

[I!JCS . - Jo.,é P on lin n. - F'm·io. Sonl o. 

mta.n /i. - .1-l onteiro d e So11za. 

.CBM<J' Verguei!·o. - TIJOJJW Z Rollri-

F'elix ele Jlirand.a. - C'rervasio Fio -

A. pomnli:o:-~iio :tC't' i ta n NllCldn, por ,.:;c tl'atnr de um dit·eito a llfluirido. 

N. 1~0 ~ On<lr convi .r: 

Nos actos escc, ~ ·arM om q uc- tot)l:=t.J·en, parte p 'rOif<CSSt)l'Cs cat.h ed~ratico!':, ]1ro

Í<'r.ScMI"C'....; substituto:;, IJ)rofessorrs ·llonorari•OA e p•ro·(e.ssowC's shmp11€'En1PI11Í f' , se r á obse1· - . 

va·~1a ne-sta 1n sm a or dem e ureceld·C'Inc ia rntre ci1lfs: n~ra oo da rnes,n1a C'l a.s.sl'• 

ll'<'gu.lall·á a a.ntiguidadc contada. Jdo. tlia. etn flUP C'ntn·arCn1 ·vara o corpn docente. 

!Sa la das sessõos, 29 de jul-ho ele 19115. - A~cg·M i o ao Amaral. 

Q n.s.ro:.un1:J>to Ide v c S•Cil" •regm lado no Tegd mento in t<'t~no düi5 dtnstitu.to • à t ... 01nsi no. 

En·tretanto. C01ll O tal 01NHJa lt"\nl figurado on1 lei~ ant I~iores, não se oppõe 

i'. Com.mit:são á acc~ita<;:ão <la <'llllf'lllda. 
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~. l :21 - Onde cont\·ie l' : 

Fic:nn cli~~pe.nsa<la da pro,·a cripta a~ S('guintes caclei.Tas .JO c ur.;o médiL': 

l ·o, ammo, chUnica; 

:?.> anno, a'Tlatorn.ia ; 

;10 anno. anatomia; 

I v a nno, ana;tomúa pathol·ogica; 

5• anno, anatOJnia J11f!Jico-Ci1'Uil"'gi.ca () OJ}e<rações. 

Sar a da.~ st>SSÕ('S, :~o •J€ ju•'\10 de 19•1 5. - .l'fmtJ'icio elo La.ccnla. 
_'-\.. Cüt11lll.ist3ão não a.cceita a entenda. 

).Tão 11a raZ>ãQ alguma 1>ara di;;pensa da prova e>Ol'Lpta na.s .Jisciplinas indl-

ca.d :"~. s. 

).! . 1 2 ~ - Onde COil\' i<'r : 

-·\wt. A d'hseaLiza~;.ão do ~nsino publlico c pal'ticuaar, em triJ.a a n:cpublica, 

se fará n_lo.r onelo de de-IC"'gat1os fiscaC".-5 q~uc t(."rã-O as att L~iQuriçõrs e v enc inJ entos 

constantes clesta lei. 

Art. A n mtaçãu d&.s~s dclt>ga.JQs será f-e ita '!leio ::\tfini,trro do Interior, 

dc.pois du jJaJI'CCN' do co.nst>lho Sutpe<riar \lo Ensi'n{), dentre fiS cidadãO";; que CO!l 

CO.l'1'N'Cffi ao call'go ;no ·prazo annun-ciado, a.prest•ntanJo, a•lém da pt~o ,·a .je ma.iorl

<ladc- e attestad<>s de icloneilJad~, os ·eguin te.;; ti tu los: 

1>, dit)loma de <1outor ou bac.harel po1· quarq•uer cu,·so "'-'P•' rior, m1 de ba

e:i1a r~l r·m scienciati e Jetbra ·; 

2", .na tfalta: ct) CC~rUd ·ão doe a•pp t-ovação e.Tn exaillle de conjunto do cu1~u 

l!- )~11nasiaü. de accÕ!·clo Cc0111 o r('f:'UIIam t'n•to on vi.gou·: b) ce-rt idão d~ ha·bilitaç-ã1> 

em concwrso realizado cm instl!utos officiaes de enshn<> superior c sccundario; 

3°, Ji•VJ" OJ=.i <loidacticc)h Gci·entif ico..._~, m-emoriaCS, thest?ts e t•t'3!balhos de ti"C-

con.hecido Yalor li tlC'l'lHio c padagogico que ~ive rem Q~u.blicwJo ; 

4°, cadC'wneta -conten-do rum CtlJITi.cnl'l.l!m v .ifre ((C professor con1 tir-ocinio ex

c.rclcn tc a choco ann.os no lnat..~l . .:;tcrio superiOtl' •ou s ·u1th..la rio, · )Ja rtioorrar ou dos 

Esla.clos. 

Art. Oc> tdoe~E'gacloo de cn. ino ~twão con-scrvado CUHluanlo b~m se.rvd•J-e.Til; 

}lO'Jcr1ão >FC'r tra11s·frr ido -de um•a z.o·na para o1.1tra nunca servirão ~J l ):r mais <le 

'lo,!"" annos na tm-c.dna zona. 

Art. O Govm·no podM·á nCitnear, em commis.<>ão, Cl Uail<tu.cn· desse. f u necin

r!os IJ.)al'a ~inlSl)oc-cion3Jr ü -estabelrecim en.to s•upC'Irior que jul•gar conven ietn·tc. nãt) 

p •·den.d.<J a com.mh.~são cxceJor de sei.;; n1ezes. 

Art. . o.< <lelc.gruJos !fi cae cocn.pt'te: 

1°, vis1talr lodos üS e taobC"leci•n'(;ntos o:fJiciae C'qu ip .. aradu. assin1 con1o ~ 

particu-lares; 

.2o, o plugwa.rnn1a a v er i ficar - o 111ereci n1c-nto do p·nsino, o pJ·oce~so dos 

cx a.me ", a natur€za. dar; prova.~. a cx•i ~tencia. de 1aboratorios c gabinl"tes, a Jl'e

CJuencia do insti tuto c a 11~· i ene escolar: 

·ao, YCII' lfi caJ· as concliçõNs ,cJ,e adm issão á matricula, a idon e~dacle anora,J oe 

tcohnica dou <lircctores oe coor.po JJ•ocente, comm~rnicanclo qua lquet· modifiP.açã.o 

.:leste; 
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1'', rubrrica.r o li\-ro de n1atri e:ula e cncennli:-o na época eon'l!p h •J tt e ; 

ãn, •lamçar o YÍ•"'lo nas cerb.Hlõe.5 pa ... sa;das pl'~l·O ::J se-cn•etarios e rubri car a guia 

de hran.··'t"ren.cia dos altumnos p ar·a 11utros e ta l clec:L1n ntos; 

G"', rec lamar do õ. in\oCtOr tudo t.tuanto fõr a b m do enld ino c a.prcsentar um 

rt"lat~riu c ircumsta11~c iruJo ao Con~·etMlo ~uperio1· que o tran3!l.}litti rá ao Gov "rno; 

í 0
, ·v L itar as e . ..;. co laa....:; JJir:n1a•rias e proJi:-=sitOnaes do E;sta<l.os em que seu.wi -

1'('(11, 'ltl\' i11o.-; OG r e pect ivos dirC'<: tOt' (\ ou goven 1os, inforrn amJ u sobre a~ suas 

coll!à iç.õrs, o g 1·áo ele jürcque n•CJja, a,l>rov itam.e n to d os aJu,tnnos, rulém el e .ron1 ecc.r 
o.~ dadCJ . .., :-;obr.c a l egis lação stadoal .reratin:l ao t..nsino, e ~ta ti 't!ica csco!ar .e 
tuJo l!>lh..' ~t: rcft"l ir a e .... :-: l'ie rviç;o; 

, . dar PaJl"K ,. sobt·c o estab~l<'cjnH'nto que r <tU<'t'€<1' equ iparação, inqu k indo 

po..r tv· os os Jneio · ao eu &-c:ance i1r.-C'lusive o cxa n1 e da escripla lolo in.<~5 tit uto; 

ct) .si ps. .. -e [Uin-cciona r eo· ui 3J!~Ju E:Jlte h a on ah-; de tn·ti anno:-0; 

V) ,oi lm mot·alid:tdl' nás <listr ibu içõe" de n<ltas ~lc- exames; 

c) ~ i os proft\S O'l"f"~ J11anteen1 cur ·o~ .: particulares frequentados ~los al·umnos 

.IJ · a ·ad'6Jllia ; 

c1 J sj as .ma t ria s constan tes do pru.gram,wa são ~ufif,icien te.;;; paa·a c~.; cur

s os dP l'n.~enlh a. :~ia, d ireito, cn ed ic in a {lU ·pharmacia, t.' odontologi a; 

c) ,..;'!, Vf' lo r:nen-os, bres qua11·tas paPÜS do J}rog,,·attrHm a IJc cada Jn(;{Le•Tia. são 

pffcrtiva.nl~ntl' e xjpli cadas pefo rt-5ope-ctivo pJ·of<'"S or; 

1) :-"-t h a exa~Ti l' de a<lm i55ão c ..;e este é rigoro::;o; 

!J) ::e a ncad rcn i~t pt"h.-s~uc o.~ 1 aboratorio~ indispen., .. a\'eis c esc eshb ~ãv utilizn

dts c<~nyc-:lit:'ntrmentc; 

l1) st> o cot·p o cloce!ltC é e-scol hido pelo con cuJ·so de prova.; c"Stabelecid o por l<'i; 

iJ r-r a .· r<'l lda - da a c:~dc n1ia são ~u.fficicntes para o custei o de u.m l~nsi no 

ihtt ·.:;ra! da~ m:1 tPria <lo cu r.so. ministrado pot· proc("s'os sufficicntC'nlente r{'<~nunc -

ra<l(Js; 

j) .-e " ctuota de fiscalizaçJo é dPpositacla '·a época legal . 

·~·~, cn lcn ~ e r~ ..:r .rom o Consl'lho ISutJl' l'iUr de ,"E:nc;ino :1 l'e.-5P i to d o q ue occorrc.r 

na t'll~ Cll'Cu m..sc ripção quan to ao cn ... i no n o:; ·e-LLS d i ver o- gr ãos; 

Il1 . ~'i::"Jll ('t tPr depoi-;. d :ts época s dt> cxatne . ..; para lJ.i ourro.s delegado.s fiscac~ 

~ Uin-e tun~ de t"'t:)tab lccimc-:lto...; of[icial' un1a re!ação dn- alumnos n·pt·ovado:s; 

11, }Jl'Opõr ao CO'. rielho .Suppr· io r· , C"lll r·c~\\torio do-.::t~n1ent:Ido, a .supprr-. ..:são ou. 

ea<"·...,açã~, dn s prt•rogati\·as d t tua lquer t'S ta..bclecim cnto . 

• \rt. Pam o fim o1::t pre"cnte i<'i. o t c•tTi torio da •Hcpubl ica €erA <lil'idido 

t•m <.fí·z clrcutnscrip~õe .... f"fl' n ·i n'"i o C'm cada um a um d e!Pgado, a j ui z o do Uovc r·no 

l'" p;lr ecer el o Con -el ho Su p~" l' iln·, con1 os vencin1entÜ\S de :-l OO OfOO tlnn uac 

J "'·'é Bcr;llja c itJ . 

.. 1 tl11C ild rl ·on t.( tn regra::; r: t nl llu,·ida acl'it.a,·eis pa ra q ue :1 fiscalização se 

to r\. C !'l o\·ei L ex..: a e cf fi c:l z. 

::l~ t!.ls r (·gt·as, po r ê.m. já etild.o en1 outro..; t er mos Ps~atu itlas na r €'fo nnn. con -

ferindo aú Cons lho G<'!ral elo lEn <in o a mplos pOd!'r 

<1 nmi ttil parec~r <'obro O pedido d e NIUi para~ão . 

}la ra tudo inve~ti~ar untes 

Ao 1f.d u de m('dhln -.; ':'011\'C'nit~ntí"l...: . a em enda u~d de r x prC's::;õe..; t'l)mo - cnt.-
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• (jltrllllo bem .osCrViT- CXJJl'C:.;8ÕC',s que t( cn S€T\rido pal'a OS tribunae.-; r econclí'(:el" m 

a vi i a !i~:eàaUc de fu ncc i ona rh)s que !'l.C lllJll 'e fora 111 c! em i~ i rei.:-; 01(l nntnnt. 

_ \ 1('ttmn-: i ssáo não acPit:l a emcn<la pur d esnece . ..;sarh.l. 

iX. 12•3 - .-\rt. O augmento de venci.m<•ntoo con,;igna<lo na t.'llbella appro,·ad.1 

lJ(':o {:nn~elho . .Superior elo Ensino: e111 :-:ua ~e-.:= • .;ão d·e 1'2 ·de Ag<Mto de 191:~, vara a 

~u:i :--ecr tarill. pe.-~soal aC.allin i . ..;;trativo do Collrgio .Pe<ll'O JI C' dos instituto;-; oLfi

r-i.:.e.3 . .::upcrinn·~. é concc'didt• a titulo de gratifica~ão p r ovi50ria. rscn ·lo dê luzido 

da..; quotRs ele fiscalização do in~tituto qu.c ·pe lircn1 equiparação c da r enda dO .. 

mc·.·lllo..; IColl~!:;·io e in.·uitutos officin ~. na proporç;~1o de lJ-t para a..; ditac; quota . .:; 

i:' do n·slan te para a me-ncion ri da renda . - Jf ello Franco. 

'"!'AHE I , l ,..A APPROVADA UNANIJ\f •Elvll<JNTEl PE I.Q CONSE LH O SUPBH IOH t'JO l •~N

SJNO .E~f SESSÃO· DE 1'2 DE AGOSTO DE 1913 

~3,•ci·etariu ôo Consrlho Superio r d•' En ino: 

Ca tegoriu 

•Et.-.Colab .'upPrim·r>s e CollP~io /Pl'dro Jll: 

C'llbJSec•·t 1ario . 

.\n1a n U€'1 .-:c. 

J'urtl'iro. 

J n~p•~eiOI' de alu.mno;;. 

~nnt-in uo. 

·J·:kclrich<ta. 

H;b!!othCCfll' iO. 

:·htiJ-•bib ~ iotohcr:H · io <la~ iF ·•<.·ul rl acl !'.,;:, 

Pf'dl'o JT. 

~!lr::-;.lUl'P iro. 

b ibliothecat·io elo 

discip!in.1 .. . ......... . ........ . . . .. . ....... . . .. . .. . .. .. . 

l ~encimeti l•J ·~· 

1e:OOO$OOO 

5 :-100$000 

~ :S00$000 

H :60Ó$t000 

I :200$000 

5:100$000 

•1 :800$000 

3:600$00-() 

2:0110~01]0 

1 :800$000 

1: 00$000 

8 AOI0$000 

,- ,~00$000 

9 :600 . 000 

7 :2"00$000 

4 :-800$000 

.\jüdalltf.' <lr aamoxnrife .......... ..... .. .. ......... . ........ ·. . .. 13' :6i!0$ 000 

Co1~1sPrn1dor da"'' F...;co'a~ de 1-Ieõici'lhl e Pol;\·tl•cht· icH, p!·(•pal'ador do 

IC:ulkgio •T'eldrn irl.......... . ... . ... . .... . .. . ...... . ........ . ·6 :000$000 

A u~ i lia !' ele 'ga•b in ('t-e I? hibliurlv•cn. co .Re l' vaàol' do Col11'.~·io Pe-

dt'(• J[ . 

N.fp r1 i·:-r. 

. .A emenda não pôde f:('J' a cr i t:l ])Pia Commi~c::ã11. 

:j :600. 000 

6:000$000 

(l :6 00~00.() 
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_.\ •1uota de fi ... ~aliznç:ão pa""a pelo:.;; in:....:tilulo:.;. c,Juiparadns não póLlt· ~cr dcs

vhHia ]Ia ra pagamento de flhnccionnr ios. 

C~un.1tt> mnis cl<"\'a cl tt fõr cs;;;a quota, tanto auais facil e1·á. enco trai~ fiscac.~ 

que IJh ... s:.H11 con\ i~ençào de:empcnhar sua::; delicadas funcçõ~. du q ue dep€n<lc em 

gra'lde )oart~ a pro<perid<tde do ensino . 

T am tw m da renda dns in:;titutns ., ão d eve Ber applkada uma p :Hlc ao pa 

!!:tHH•n:o (l o augmcnto p!'Opo to nos ordenados de certur:;' fttnccionariu~ con1 JHC

reri~~a(• de· outro.-.: qur teriacm iguac. direito.-. t'\ que eerhlmcnte 'rccla tnariam contra 

a inju .. r~ç'l praticada . 

E ctnno con·3~QUCI cia da ~ncnJa. lnda a r enda do.-.; instituto..::. d€\Slinacla. a lifts, 

a -con ,rLuir os ~ f!U.~ patrimo 1ios. seria {tbsOtTi<la P<'lo pagan1ent() de n1aior r:-= or

d L' na Co L!O.'S funccionarios elos reapectivo.':'i institutos. 

:x. 1·~4 - :Pt·oponho que SP adopteo para a . ecn•taria -do ICon::a.·~ho •:Superior do 

EP.fino. {!P accõrdo com o \'O lo ucnnimc do mesmo "C;on..-ielho. e pelo.,; fun<la.fnento · 

t'XPOH(~, a r-;e~uinte 

G'a/(go,.;a 

f'r·cnlar;a . 

.·\ manuen.se . 

J'o:-!l"iro . 

Hir., 26 ele .Jul·ho de 1915. 

TABEil .LA 

J erouym.o JJontciro . 

T"encimmuos 

1·2 :000$1000 

5:400$000 

( : 00$000 

A C"c mm!ssão rF,je i td a emenJa. O momen to .não permitre aug-mcnto de orde. 

roa do do:-: fu-cc i on;nio~ publicos. 

EMEXDA DA COMl\IISSÃO 

::\. J ~;; - .\ o suh<tótutivo p1·opcsto ao art. 147 pela Commi.•:ão acc re.•een tc.sc 

~ se~·uinte : 

R.P, r•orétn, um <los sub.rtitut~~ tiv<'"r ::ido provid() no L'"<'"u car~o por C()OCurso an

te.; <la lf•i ~l c 5 <le .Tot·n ei,·o cl~ J91J. e tiver • ido sub<titu.:o de secção a que perte:1 -

ciam. ao tcmJlO em qu~ roi decretada f.V<a rcf,orma, pelo mcn duas da disci-

p:inas qut GO n ~ titu C'm a. =-:; ~cçào actuaJ para. que foi designado, cab{'r - lhc-ha.:l. pn·
fPr~ncia para :1 · nomeação na prinl<"it·a \·nga ele professor cnthedr:1t ico que ae \· c

r ifi~a:-. 

'Sala das ( "um mi,:_•ôP>< . dP Julho ele 191•5 . - Rullri.glles .Lima. . i ll[!lf.,fo 

(f e Freitas. rc lato r. - A11tero BotP1ho.. com rc~t ri eçÕC':'i. -:- Cos ta Rego. C{ cH re5tri

ccQcs. ·- Ffnvir) tltt Silveira , rom ~:oto (fll SPpanl .l (l. - 'l'hom-ll :. LhUi Ca lda .~ p;_ 

7/!o. 

O ·:H·&o \"O to rcn ~cp11rado nilo po tlia deixa I' ele s e r f a vora\'C'l á emenda $Uh- Voto 

stituth·a 1Jo <i•'creto n . 11 . 350, cl~ lS de ma r~o do a"nno corl"~n t~ . e coJttraorio, em separado 

po_rta~to, ao pal'eCt' l'. {1~ m:tiOr itl {la Co-mmis--ão de Qu<.• t(l'ntO!" a honra. de if'llz tfr 

parte. 
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O i'Pfcrido su.bstitutivo, que mós mc~tTIOr\ aprea(;.ntan1os, gara.ntc a. JJ1ai.'5 anl

p~a li•benlade ele ensino em todo o te rritorio ela ITiepublico, obr igH.nd o. entret:tnto, 

o Govei.·no JPeclcral ~L subve.nci ona t· du t·a·nte Jllais ]IÚ ann 115, co•m a totalida·dc tle 

suas \'Ct'ba• actuae.•. os estabelecimentos que lhe ~ão su·bot·di•eaclo.s. e a res.p0it<t r 

OR <lireitos adquit·ido ~ PC' ~ '"""' nos,(;oo concidadãos por elle n0n1C :.1dar.:; 1)Hra a di,·et·_ 

sa.i funcç:ões <lo.; n1c~(no . institut~ . 

.Evitamos, "- sim. mante ndo todo o appare lho de ens ino existente, pet·lurba

çõt.~ c (le.3ordC'ns n1nior t r-;, p r e-pa t·w. -do ao nll~nlo t cmpo a en1ancipação completa 

dvs ·•stabi'l ecimenros firn1:1 .::lo:;; no conceito publico. r:ss im C<XllO agrupam nto de 

Dutro.s !I UClt:o;-; ele pt·ofc-"sore:; c a fu:ndclÇão de outrar.; ee';colas capazc"" de .·nt b . ..:tituir 

{iJg'IHlnl~nre as que d E:',::appH!'L' Çam ou n1ocHficaL· e orientar n lClhor o ens in o profis

Bico· a: . impondo-.<e pelo seu prog ramma e •pela RU:t actividadc escr u.pulot<a á con

fiança tio.:; chef(•s dt' familiü c à O€ e ·tudante- . 

Ficará desta ~';O r te resoLvido pan·a s · mi>rc o probte.tn.a do <.'n ... ..;ino seoun,:1a rio 

o S·Utperior ~nure ~nós, IJOupando-s·e aos cwrso~ 1>repana:torios c es.peciacs, vi ctlmn..s 

da in ta.bi.hl·da".]c d no~uos ·g"OVf"J~nos. abalos l):r()f,uruJIQ.:-; que as sua~ :-·uccc~ i

vas n·afoo·mas toem .Pt vocado. s<:>om que a ;l(]éa de UGJI a,bamdono immcdhatu dos 

m'{"Erno.~ po~ a jtnpres:-io.nar de um n101J'O incon,·eni('-nte os eSJJilritos consc-rvador€H, 

q·u-c tef'un "C'Jnpre con COlTi"-1 o c.ffica1n1cn te paa·a a J.~PaJI izaç-ão das n1ais a vançaclas 

a.spitrações, dfbdC que nã-o r\·eJa , n nollas os g.e t~m~n:-: da ana.rohia, e rc-sp"Citar-Se-ha 

de te modo, o qu-e é muito mais importante, um do.< m!\!iB alto~ •IW<'Ceitos sociat'S 

da nossa Com -ütmiçáo l'Bpublicana. 

Rxtitl.Ctos .para Si't11JJl'c tofjoo OL:.; Jll"iYiJ1egios de c lasse; retiradas as ga.l'3.11-

tiax e.:::peoia<\5 cO"m que. o Gove1·no tCim, contr a os princtpios fu.ndam-entac::; do no:-:so 

r ~~ml+e11, .a eguraclo os I·c-feridos <\Sta.belf'CÍilllentoo. na-da podPt'frmos rrccela<r da 

liVI'ê con•c-umrencia d institutos, Qfll-c, ntàlo ~'i?nclo raconheciclos o-r~nc·ia.ln1cnte c niio 

r-ecebendo {lo~ 1])0JC'1rt'S naciona<'s a.poio afgu1n, proctn·arrãn fundar o se:u credito 

no :-:eu ])l'Oprio valOr. 

E não :-;c atL,g.unncn!f.(' contra n su•bl5tituth·o qu-e ap•res-ent-an1os n•h. mbra·ndo os 

inconvenientes da .rc.forma de a·bril d·C 19111. 

Apczar da c.rronea opinião que em torno d Ha se formou, e q.u·e o.nc-on·.eu 

para crue i•nrc:fllecti"-la,rnente ou int<'ncic:mallnt""ntC' procura~""S~n 'desmoralizar :urm das 

n ·sas mai·" justas aspLra<:ões, aquella nifowma, e mb O<ra aiJtl)ar.,-nta~sc rlefenlJer 

0s principios 1nais gt•lll-erosos, não foi a11ais que un1 de-sdobramento d·o n1onopolio 

do Govci·no, que tran nittlu a nu.me-ro.:;as cOl']X>raçõrs os Jnc . .;-mos <.Cill'C'itos . que t-e-m 

·ernprc u~UII'I})Rdo. 

Póclc-• m<>;-rno dizer que, sob m'l.lito aspectos, o dl'Or·eto n. . 659 a ntuO'U 

a:im.cla ma·is a interv~nção dos governos •:las Congregações rda~.3 csco.las, tvisto. 

{;Omo, •di pensa,n.(]o os concu r. os. c cxa1Jtado po.r itn.l\unda(ios J>Tcconceito_ de om

ni&ciencia. rfez dC'Sà(.l ,Jogo numerc.~s no!lnraçõ s clR 11C'nt-es cat'h dratico:; e SUJl>sti 

t.u.to:::, e cre-o·u, para agga·avat· a co·ntf.usão geral\ urna nova burocracia a catJe_ 

cnica - o tnutil c oomplica.do Con.~'J .ho ,SuperiO'l· de Ensino. 

E, se a a.narehia clw·goru, f'ntão: ccnno agcnra, ao seu ruug-c, se. Jnai.;;; Q-uc

outr' ora a preocoupação <lO mai l)l' numero d0 estabelecimen to P""SOU a ser. n{i'() 
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o ilJr paH'o de scuc a l um.nos, con1o st" t·ia 1nais sinl ll)ics e mais dlQllE'l-5oto suppo.r, n1as 

as maiores J:adliàados C>fl'€recidas :na conquista ~1..; um cl i·ploma ou certificado 

offhcial que a nnuttos se af.ig'lurra ruma ohav.e m .rug1ica prura ahritr alS po r bas de r e

•galias c V1antrugens, qu e pr on1ctten1 .U111'2. viela. n1a i s com'llloda e 1n ai.s 'J'fJ8'JJ•e Uave l 

em meio <lc 'Utma socie:<:lacl~ que .se .des:·nloraJ1iza e clecom·põc, - a q uc1111 , s inão a 

·llÓ'.> .mesmo ca,bc a ll 'C.s>ponsab iUi-êl 3>cle <:1c t ud,o l>•so? Quaol o factot· ftl'l•incipal dH;sa 

a e.so rd~m. s iJ1ã.o o ldú•pr1om a ou ccortílf i-c.a.<l o gara;n·ti•clo pc·to Go,·erno e, 'l)On· esta .ra 

:.ão, <:ubiçah.lo ·PO·r todos? 

C ·nntt-a1·ioR, poi-s, a ~uTna r cTorm a q u e K"e cHz.e :do e lalb(J\:·a da ·PWI'a ctna n ci par 

o ens1ino secun clalr io ·e SUIJ}e:rior, tn aJn·tcve todos os pr i v il egias (le ·cJ.asse, asseg.urou 

a inter ven ção dos Govcnn'Os n a:s Cü.n•gL·e~g·açõ c-ci d e tSCientistas, ~legislou SOibt~ sci.encia 

e não ft z 1mais .q u e d esenvolver utna incl•ustri a j •mn1or al, a~soc i alndo-a ao Go

verno, somos tambe·rn C01Tl!tt'arios á reforma a c tua;! que, temendo o.~ u:lt:11110S .desas

trf'•.: apontad os, se Umita a r·estJ',i:ngir o J11 0-n opu lio <lo ensino, o que· mã.o ~tctn 

maio r 'importaJn'Cj a, ccn1·m cttendo mC'sJno o erro tJ·e assegurar a i•nda n1ais titulas 

R·CaLl cmJeos, conserv.anclo . c tr~_z.endo con1s 1g·o os n1e.sn1o d-ef-eitos que desc'()br1mos 

em toda.~ a.s Jrcfor.mat3 anteriores. 

·NNn ·Uima !Tha·m uu bra pode ri a r.esoJ'Vcu· def i.n i tiva'lnente es ta qu c;:;tão tão im_ 

pru:ta:nt;). Os v·i ci os mai patentes <de .to{]as eHas <Oão ·as gara•ntias offc recidas 

aos d i plomas c dip·lamados •pe.Jo IGoYerno da R ep·tUbl'ica; seu {i<l l'c i to fu ndamen tal , a 

usu nJ•ação, ·PO.t· parte !Jo -8-ovcnno, 1d'C podcn~s €S1Jir.ituaes. 

1Se a pJ:hncira se doe~nlOt'~a-lisou, a segunja, f"-e y :ing·ar, tlenbro de 110uco tc.m1po 
estará trum-benn {1Psmora l1·sad a, ,par.quc, €-:Bl<tuanto .. .nã-o se d escnvQih rereun cotn i:n

tciJra dLberda-:lP, c~ tabC"l•e-c im-ú'ntos q u e se •i mpon1bam urnica.m ontt e :Pelo n1c rc-ciLnento 

c p e-!n C€Cr"llpulo el e SC'llS ·lentes, assim como .pela p 1·eparaçlão {!e fClls a lum.nos; em

quanrn, v iolando as lib'crda;des assegu radas <POr n os, a .con st i bu:ição, <:ommetter

mos o et,ro grosseiro JCle inlJlôr P I'Cfcr enci-as theoricas ·Jeg•i sJa.ndo a l'e€1PCito d-e a s

swrn ptos ClS.P iri t u aes; €1lll(] u i8J:-! t o o GO'V'EJl'llO ,fô r o mestr~C dos mcst l'esl o :mo-no

p olisa,rlor do en.~i'flo - a· i'l1S1Jt·u cçã o não passa•rá desse lam enta"V~·l a<mon toaclo de 

absu l'cl\l<;, que toJos nós oon.heceJ11 os . 

Quaesquer •que Gej ·am as r eformas da insbrucção, ~Ja r ti.ndo •todas el las dE' 

ftalci-O!::f P·l'i·nc ipios .soc iaes e f'il~mrudas 1n-os 'ln esmos tpreconccitos, todas e-1t:as tlrrurã o 

no s-eu 'bojo, volho o'll no v o, •b<rhlhante ou a,pa;gado, os m c;;.mo.o males. Sóm en te com 

a m -eia cl.uzia .el e palavpar:; d-e urna 1lei sinoer a c 1btr cve, c omo aq·ucl1 a q·ue p t·o

pomos, r'm que s ,,·econ<heça ·e a·espei te a liberd>ad·e <l e op·in.iões c de c renç-as, m esmo 

sc i·en t.i'f i c<ts, dos ci<dad ãos ·brazü~c iros, c a impo,si<btlida.dc em q.uc cs ta;mos de 

legi1~ia r a rt\speHo dtC c ut-.':)OS, d·e Lpll'O'glran1m·as -c de dout-r•i·n-as acaiCl eroü cas, se :PO

der á pôr U'ln cob:·o á .J<SO'I'dcm que nos ro:lc ia c que teun os ,por ua.nto tempo alL 

meontado. 

rFoi oo ta convicção s i·n c·era 001 ·q u e es tan1 os e o vo to do Con~r-esso :\laci·onai, 

appa·ovando a ,r cfo·t,ma -d e 1911 •na p t·csun1pção de q .u e ·a n1esn1a garantiiria as 

Iib<'ndad€'5 qu.e dcfenif emoo, q.urc lflOS anilnou , a ap.rcsentann os Ulln .·ullt; Ntutivo ao 

projc.cto n. 62. 

(Roeailnn ente, s·e •a.qu Jola r efo nu a atppa•r eln·tava apen a..q c;m seu a~pccto enga·na -
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lor a modificaç.ão que :"e tlt "t•ja,·a, e l.;f' Jui JlOI' tal cmÔti\·o appron:t·.la. será mais 

natural. oflllf" , p~rcebpndo o erro a que .foi leYada. a C'ama11'a cm~rija n seu Yoto, 

rcaf,firma-ndu em un1a lt>i defin i ti\·a o seu pN1.::a m rn1o •ri"publi cano, rlo flUe volte 

bru.;;catnent(\ a ~ costas á <i:r cc;uo qu e tomára . 

. \ gindo as~i,m, ma .s(cue-ntf' agindo a ~tm. poden'fnos ,manter e-m tn'(:t..~a • .., ,lP

cisõcs uma cvo·· ~uç;ão natural ca,paz df• nos CazC'Ir .espe.rrur i'ru cto . ..; •m elhOr{'s do 

.futU L'O, 1p~u·a. o q u a l cam.in•ha•r E'"nlOS a pa.-:s013 rnu iü t s wez.f:'~ \'aCillant s, 11ào ha 

COI"ag m. 

E não psqueçamos qu~ a ,,. fonma d,• 1911 [oi autor i7Atda devido ao mad estar 

que sent íamos e âs (!U(' ix~ constalll'tc s da m aio1·ia d e nossos concidadão._,;, ele 111odo 

que -na .. 1a corri.g•ire tno.s. de n1al rwincipal, 'Voltando aos n1oldes ~ntigos. L'"i~ria 

1nesmo oh·id~r o passado e pr"a.ticar t:ma •gr a ve injur.St iça, attribuit·mos ao dl"

c reto n. .659 toclos os de r gr~unentos que banto nos teC<Jn iuupre ~ionado uollima

nlentC' . •Os cu :; defeitos proptrim;, ,·ioJ ~ to.· e J)atcntes, ldesa·pparee('o'ram cem er_c 

.\hi estão, 1})orém, todos os outros PL'Sandn sobre a rcfo'rma actua1: - a n1aioria. 

'<lOS que a[riaram a rl'e.fo!cna dC' 1911 e as mo,l i ficaç:õe ant~riOl'C~, at;;sim C'CC'T!O 

fati·ão ás I't~rorm a...;; rutuPal:i, •"C' não puzenntos uon ponto nnal a <'Ssa ana 1·chia la

mentavel. 

E" esta, iniDudivelm(·c.ie, a .,·erda<lP. Suati .faltas nunll''ro:-;as, auais ou nlPnr)....; 

profundas, porém Frm·prc ~g·I·a,·es, ~ão com mwr.s a todas as r eforona • p ou:-Juc todas 

c11as descança•m f~eus fuwlatn ento~ co~~n rpi·in·cipio e r.raclo~. 

<E quaes são, afinal, 1\S , .i ,·tudes da "·e.fo1ma actual? 

Quaes OS Sr"US apoios ~ociat'.-, philosophjco~, pe.la.gogico~·! 0 que 1Jl'C'~Cndc 

faz-er'? 

. .AiéJn ·d <· 1noclifieaçõct" insignifi cante.~ de pala\-ra.s.;, que n m d('vr't:ll ser 11:r-

fe1·idas e cl(' tJL'·quc-n-a altC'raçõPs na ()1·den1 1as n1atrr ias dos cursoS csco·are ·. 

Hnüta o in'Uc11ero 1C' estabcl ec in1entos de ensino equipa•t'atl o..s ao.-; {lO Govc •r·no~ Esta 

J"C ' bri cção é o po.nto c-apital da r efo 11ma qu~ trata aqOe! l e.:; <'<tab~:.ed menlo:; com 

a mais rude :o.::('>VC'r i dl3.!dle. nte-sc, at1·av(•z ...:!0 suas t>ala\·ra\S. o horror pe-Ja sua. 

hed ion•tl a C'-xp!oração, que consiste, p(';lO _que a})l})rehend€unos, no ~eguinte: obhw 

a· e-quiparação, cs fa•VOT'eG do Gove1·no, as ga,rantt ias da lei c afl'cruxar a disci

J)lina e:;colar e o 1:i.gor do nsino J.m l'a au•gment•a·r a concurr •ncia de seu ur~o.·. 

E a lei os a-dnlitte, e-mbora ·· imitando o seu nucne.ro! 

•Ntão os Jd.p;fendcremo:5- nós. ~ão C'tn ge ral, é bem vc r da.de, 'l..;tahl'·IPc ime::tns que 

não se p retendem icnpor pela .mt?lho.r p1'€•Paração dr s.ew;; alDmno..- " t~L:u rprospe-rar 

e c<r.ori<tuecer p~la facili adl'S que oE[erec m. 

Accnacu ao pu:blico com as JUP"-T\laL;; Tantage.n . .:; : ,os diplomas u·econlu::!L..los e 

accei tos P<.'lo -Es tado •a chave con1 ·q•u se abrem ~as portas ·d·O conforto c .das 

dionidade-s. •;:;t. .fosse o seu ml•recirme-nto que os 'J>I" occupa~se e a inst1·ucção ll'ni

llistrada a >cus fL"equentador :, não cu idari-ann Cllll o;c.r quipa.J'aclos ans '!'Stab~l·!! 

cilnenlos Ófficiaes e gosat· ·d as ·m esmas re.ga.lias r- dos tnc...,mos ra,·ore.s. Pro

curari anl, s in1, i nGpirfllr ao.-:; ch •fcs de ran1i li-a c ao.s ·e- ~twdalntes hon•c-slo!i ·uma 

gt·ande confiança na im:tJ·uc~ão •nlinistra'da em seu~ c ur.:;os, e ,·encPr. cvn1 \ enuitos 
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já t e,~m \'enciclo, os obstacu,:os Dl'C'ad~ prlos podt~ ,·es Jlubli cos co111 o:-; · · us in

jusli r:-r. ta ve is p.rivilegios. 

~~·Ia~, QU'E J:tl é w sponsa,vel por toda essa dí.""tiord(•m la~t~ entavC' l .··d n+ão o Go

v et1r:o tttte fixa us cu r .... os e os ,prog,rammas, arra.stando a nu'li Oiria das fa;11LHa:; a. 

.(·o~i]erar e.J'I'ado, incc;n•VC'ni.€r.":•te, j,ntJUI, t~~lo quanto ciC ara~':ite da.s norn1as cs

tabo11{>c idas tPOI' l'lr]e q-ue nãr. tCii l l ou não •parC'ee ter in te r e se a-Jgu tn e'm. Iegi~ l q.r 

a •l'li'"''Pl'ito de i,nstrucção? .Qual a oausa mai s principal Klres ·a exr>.lo!ração Ycrgo

nbo.sa sinão I) rG-o,·e1·no, que g•ara.ntC' os til'ulos daq·u ellcs l(]•uc ~~g.u i ·t·a,nl obedi en

tt m-entE.' o Cfumin.ho que Jhel; t1·açou e c1C'sa·l11Jla,ra a todos o outros ? Pois e-ntão 

nã.o 'é t=abicl·o cl~ tod·a a gpnte que tnuito:-; -c h·eres de fal!lJi.l ia cQins.ideram o tCli

l} lOtma, n1a~ o diploma quC' o !Gov CJt~no garant(' com regatlia~.;; erspeciaes, ino:usive 

.C(Jm as vantagPns dos em,pregos pubolicoo, como uma dotação JC'ita a seu f il hos'? 

Es:-- eF: h o·me·ns, p t•eoccupa,dos ·aprnas com o a w pruro e@o ista de ~ua p r ogenj e, 

não TH'flf-õam L:i i não 0m a gar,aln·tir. ~i os seus fBhor.. bril'ham·, esse lb ril'ho r es

lll<'n•J(\ nã.o ha chJl\"i la. algutna, .no .;;;eu ardente eg-o i.smo a~rrectuo o·; rmas a sua. 

Jll'Lmf'ira. prroccupação é aSS('"guraT-lhe utna JJ)Os·içfto cna'ir.; com moda na ,3oci e.dadf~ 

an ai·ch izacla em que 1\"•i velmc).o) e tgarantj i J·-~Jhc o futuro, rocl.eando- os de 1)robecções , 

offi-ci.aes . Só o Governo, nos c u·t'l:;os -que custeia c ln aq.u c(•l·eH cujo n1onopolio assC'

gu ra, ·off'erc-ce-tl·he..s esbas garanti-as tão ,gorandcs . eu s •fil'hos vão pa..l·a os esta

belcc i~me·ntos nfficiaes ou eq u1·para·dos. Os ·le-ntes • .;là.o mãos, a instr ucção é .pcs:;.i.m..a , 

<lisc(..\'J' 1a d o l)I"Ogranln1a. . . mas que h a •do€' fazer? Se-us .filhos precisan1 - c é 

es te '(} ~eu penl~a m rn to obsecrunte - rfi ca.r CO ill ~eu futui·o Q,s...:rgura.l o ... 

Não .ha ~nega1 1~. 1Q tna ior tna.l que no-...; affilig'e, nós o d-evemos á intervenção 

do GoYN"IlO nesse .. ;. as~urnptos que pscapatn á sua c á nos.:.;a compet~ncia. 

i}~ eis O QU'e preci..Sruma · C()JTLgi r. 

~~i não .llra, COG:llO cHz o ,pa recer do illustre •re!ator, no tnund.o to lo un1 s(J 

paiZ €Jn { fU P tão g.ra·n dl' .lib.enda·de tcnha sido p.rat ica,Ja., ta.mbetn não ha e-m 

todo o ·n1uln-d o n-ubra Con-!:5tituição •em que a ·libfn·cladc ,e-s1piwHua.l tenha si..lo mah; 

.a.m.p·amenoe g•a rantida e em qu.e este a l to princ i pio dP sociabi•lidad•e humana tenha 

obfod,ec·i Jo a · consi•dorações ma·is e-levadas. E •harv· e.n.Jo a •110S;Sa !Con..'Stituição, na

quillo ·<tue h lltl (I(~ 11nais pl"opri'o e inais adnlira'l~e t, garn,nti do ta n1a'is com.pleta 

Jiberda le de or('nças e opiniõ "· 1não será uma violaÇião desse •princi'!l'io tão ele

vado i-n1pôr o GO'Vt'rno, .1c-gi:-:.l31n+J o a •r.es·peri1to, n1ethocl1Q.s :sc ienUficos, op iniões sci en

ti ficas , dou trin·as e Cll"enças absol-u batm nte esr).iJr i htaes"? IPois en tão o Go.ve1,no é 

m(>dÍ~<>, é t>n•gl'ln,he>I"O, é -ba chal'e'f €1111 cliol'ei to, é ;:~h ilosopho, <para lmpôr m rthodos 

d·e nsino e prPfrl'ir dr~erm i naclas cloubrina,S ? 

.Depoi~ 1cleslas pePgunbas, que occotT€\:11 ao IH'illHf ·ilro !·aciocinio a l l"P~p·e ito, 

Si náJ; pcnsa~n os •(JUP o Governo - r •um Governo repub' iC~c-'l·no. um Governo pra

tic<l, ·un1 lGovP,11r.,o d t' libm·claJe, - '11àO só tem 1Jt,ef·e ,·cncias €.ntl'e as 1n1 aL.3 . contro

Y rtid>LS theol"ias scient i l'icas como as impõe, todos nós, subi ta1mente .esclrur!'Ciido<, 

sentirr-mos .no fundo ele. nosL.:a consc iencia, o tr•ro d<' tudo i :::so, a r e lativi-dade no 

nosso J(ra•g.il . ,~ac·iocinio ~h n1nano, a.s Joucta.'.i •cQinsta ntes •ele nos~a -ovo lução e as ctil·

ficuilid·Mles ·CtOLpre oncontrarlas tltes·mo na conqu13ta dos t)rincipios rrnora s .anais 

.._.:am n ta 1-es. 
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Um Gove1·no Re,pl!bliccmo não pó<!Je ·t~.sw·pcw funcçõe · cspil"itlla ~. 

Que i::.so acOflttf'ça no 01rie-nte ahrazado ou na Ru.:;sia. •on:d'C o rtxrur llupera e

i1<.>nbLrica, ad1mitte-se: n1a:; em l1'111 .paiz n~f'publicano - não ê ,posc:;·ivel: 1'Não ha. 

Go,verJ10 omni1Jotentes c uJUi to me no:· omn·isc i·entes. E nós <J'Uc •e&lamos legi~lando 

.para o B .raz·Íll 11'€-}lUblicanol .JJOd'Cl'italmOS ,ga_,rantí.r ao GoY.et1no •lll111. poder C'SPil'itual 

ftue •ellc nlâo tmn, que "não pód·e •e •1l'à<> 1\}evc tfT1 ·e cu j o excrcicio acan \eta todos. 

os dtins as m ·ai·orr e.s per .tu·rbaç,ões '? 

E que edií·i{lio de salbcdori•a ·tão g r amclre é esse q·u.e e p·J'Cte'nde <l refen :c r :1, 

ClUSLa, de tantos sacrifici os ? O q•ue se pretende g>a.ra11bi·r ? O futlU J'O ào .nosso pai7. 

.e o::; nossos hotnens ~ a no.ssa cu:Jtut·a ? ·Mas, será i~o ·q.uc se preten·de ra.zer 

enR"i·na.n l o ·biologia, SO'C'ioJogia c moral s<'m un1 curso ant-erior C01Jn.p•lcto d~ n1a_ 

thematica ~ .phys ica c chimica. ? 

Já Nl) 1907, ,fallaJnrdo pera.nte a Congr.-o·ação (]a IFa·culdruà.e de Sciencrias .J.u

ricHcal:> (! Sociaes .fln1 nome da Lurn1a de bachear·eis daque(le anno, tivemos occa

siii.o ele d·izer, rcf•eri11do-no.s á instrurcç.ão garanti<l'<L e ll'Ccon•hecida !)elo E:>lad•o: 

«Não posso e.scon;:loer o dresrug•ra,lo que todos teem ·Por vêr tão mal apro\'C•itaclas e 

<liri:g'i das ras faculicladfs e as •t'<>Peranças rdo.;; moços em no&;a patria. 

o . f~ .não s.e <liga que estes conceitos .~.o ·a.pcJnas un1 a,tTebartrumonto ·tuttura11 

rw 1106'S& ildad<'. \Nitngruem unc lhor do <1ue nós pó:ie C()nrh.ecC'r o estado n ctuful de 

i •n$trucQão ·no Bwasi·l; a1ba.ndona1:nos a1g0t'a os ·bancos a.cad•emicos. ao pa.."'.so q·ue 

a<JUC>~;lcs qu j á se acla·ptaram á: con.d,içõ·es muHa,; vezus bristiEsimas da existenoia 

vulgar, nã,o ten~lo encon1ra<lo ~-caes obscacu·los <'m su as vidas Jl'lll:>licars, julgam mais 

qu 8 :rufficientc a <losregra.da irnstrucçlà.o o'f.ficia•l» . 

((IJ-la. porérn, ;Unla diffcr •nça •JlliUlito senôhv.el entr-e a in s:tpu c~âio ·b(tstante 

. ~~ra ,·i ver •e }JII'CParo ·neccs.sa•l"io J)ara. b~m servir». 

<tE as opiniões dos .q•uc lou\·anl a oJ·ganização do n~so ensLno !não r e.:; isty·nl. 

â. .onais SU1le.t·.fícial de todas as ana·Iyscs.» 

<cPara fazer sobPesa;h•ior a sua · f1ra;quC'za, bastar - nos-·ha lembrar os l}rnita-

-d i~simos CC)nthecimtentos matlle-ma ti cos exig idos 1lelos 1JrognamnlaJS of',fi.ci·a.e.s ·para 

_ad missã.o en1 nossos CUII\;;os. E, seln.clo a ·mathcmatica ·a .sei n clia inicial, cujo 

'JlJ('thodo ·P9t"·itilvo .nos 1€:'v~a ao con hec it11ren'lo ·de todas as outras .·c1encias - é 

co.nwça,r · peccando pe•: a bas<e.» 

u::Vlas, 1não ipartc:'lJn a.Jhi ag ext,·atvagancias a;dnl.Urav êis dos programutaso. 

«A<t·uelles que se !Clestin'a·nl aos estth.los da ci<:ncia r;ocial, entram gera.\.nl-e.nte 

par-a as fa c LU!c.i.ades conhecendo 11e1· &1.1!!1Mna. Clli}Ji.ta a phy13ica e a çlü1nica., c igno

rando q'\.lasi que <:<Ym,plretam rnte n. biologia, l]lois qUre aprend·em s(>men.tc, sob a 

dc:nou1h1aç:ão ,geraJI d -e sci0ncias naturaes, (zoolog!ia . e .bota.n~ica), a lguns t·udi

nl(\nto...- lll'Uito oletn en tares i.l;c ,l·hysio'ogia . e al~g-ulmas curiosidades amatot.n:ica.s»~ 

1<<1Não ~ha porém 'Vruntag-e.tn ru)guma -en1 i·n istht~mos sobr~e e...~c ~~surnpto, (JUa..ndo 

. pc-n ~amoa .que ao E~tado ,nãQ compete - e é 111100n1-o uma .tyrannia - estabe lccot~ 

uform•as- pawa o p.ensamento c a instt,ucção, cxlgli1Hlo o curso Jo rçado éle su a.s a.ca 

. ...{!·ern1as; ou q'Uaet~quer ou tl'aH, para (tue l)Ossa o c idadã-o occupa,r 'd•et·enmilrt·rudo..q_ 

QI'TlJ)rPgOS». 
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(cTns tituam- e ele ·u ma Y'ez os concursos para a inYestiJura -em tac.:; f.un·cções, 

e dPiXt.'m-Se as ftacui.J.a.dtes -entr-t>.g ues ao . eu propwio drsüno>J. 

,.Acc rescentare-mos rugora: -o tEstatlo concon•P. -corn 0 e:n onopolio do ensino, 

pam a <le;;rrrganiz·ação da ·oci~<la<l•e. AquN!es •que recel .om os títulos grurantidos 

l>clo Gov-eJino com a Cl>nsci encia per-fe i ta ·d() s·eu insuffi cientc I>t-eparo - o que 

$('Jnpre aconte-c;e, - e não -' ll ontra.m no S t>'U co ração generoso apoio pa.ra o 

es forço devotado d-e rnavos cstu<lo~ crrn,;cienc iosos au no seu caracter bastante 

firm eza pa.ra abraça r oubro 'me.io d-e vida, transrm~n1am-i5e ~em exp1oradot·es -terri

vei., em cha•t•latàJes dip•lom acl-o.s, que são twt dos pcot·cs ,f! age !los <l•as socie<laJd€5 

eon tem.poraJn-ca.~ . 

Cotts i:d rando, pois, que somos p~la no:"-<'l Constituição, em ~ua>< dispo>ições 

ma•is <elevadas, forçados a respeitar a liberdade espiritual ·do.;; c idadão - brazileLt'()S; 

Con.'lidcwa'll<lo que t.ão acer tad!L t•esalução proclu>Oi•t·á para o no.<so paio: o.· 

mais beneficos t'PSU!trullos mora•cs e praVicos; 

Çon!liJoran<lo, finalmente. que a cm<lnda su•b<titutl,·a <do J)roj~cto n. 62 nã() 

a<'a l'reta IJ}ertUJ'baçõe~ sen$iveis, '})orqua'llto o Gov;(>lrn o conUnuará a ub,ren:cio

Jlar os PSta~!ecimcntos que lhe t5àO u·bordil!l~t.elo ~ , de modo a que a sua oma~l·

cip<ação ou a sua subsm·ruição vor ouLt·os se o.pere nrrrmal-tncnte, submettemos ao 

voto da Cwmara o •I>I'Oj·ecto <le Jeij seg u-inte: 

.Ar·r. 1.• E' l i v.r o cns i•no e m todo o tr t·r il rio da IHcpu}y!ica, cO'llt inuan Jo, 

elltt't' tanto, o Governo !Fcdlera•l a s-ulb,,E,nCi<mar . . dura'llte mais 1 O a.n.no;;, cem a to

ta.li ·:l~dc ile su•a,, ,,·eubas act<ua s, O.< instituto;; dl• instrucção secunclatiia e su

r>m·io.r qu H1 e são subordi•nados. 

Paragr&p.ho 'l.mico. Contin·uarão a SPr pagft:'! itn{eg ralmentc o.-. f unccionarios 

l(]esses ilnstitutos de cnsi'llo emcrua:~1to os JUCSmos oocu}>at't'<m os -logat-e.-; para que 

foram por· -c\1 'llomcaclos, ,gar alltindo-se-lhes ainda tod<Js os .favor es a que teem 

dirC'ito e a ,;ua wpo entadO'r-ia e o. seu m <tntepio. 

"".trt. 2.• Os b&ns monis e lm.moveis ( tU C constltuo•rft1'l actualmenle o patl·i

manrio d e ClaJda i-ns~i ruto são <loa<lo ao - me.;mo< tWI() Govemo <la lRcpu!)Jica 

pfllra que <l·e:tl es use1n e go.:'!JI~IIn Nnq.uanto existil 'fcn. 

'Pamagrapho •um ioo. Os insti1uto.s d•e ens ino ub,· rnciO'lladoo pelo GQvet·no 

'Federal 11ão poclorão al<ienm· os 1bens <tue pot· este Jhcs El.!iú doados e qu,e .re

verterão ao patrinlorn.io naciOnal si os .m~n1os insuitutos cle.ixarenl de <'X i.Stk. 

Art. 13. 0 crtevoga-m....se as <l·ispo ições ~C"111 contlt-a•rio. 

Sa~a •da' Comnni-ssõc". 14 <lc a1gosto d-e 1915. - F'lcwio da Si l vei,., . Jo~é 

Attgusto. - A. PestanCt. 

-A.. .Com[ui55ão "-1<' Fi-nança. t m d-e pr on.uncia i'- S<' sobre algu.mQs cn1enc~as que 

d•iz<tm com a <l~>JY€Za, rupresentadas em .2• di~~ussãQ ao ;proj ecto q•ue a~lJ)l'OYa 

com a ! te.rações a rerorma do en ino cl-emetada a 18 de março '(}este anto,o, cm 

vut·tude <le autorização or ç,amen1ar ia . 

·Nã'O são 1nuita..ç essas emendca~, 111€fm se Pódte <1 i1Ze·r <rue rr'C'ViStatn ex~.poiona1 l 

impwta.neia,. A mate<_.\ a foi ampla mente de}}atl<la :na outra Crrmmis. ão a qu o !Rt•

gi·m-ento art.trilnu.~ competoncia Qlarticula•r, Sinã u p tüvativA, •paJ·a t t·ataQ· Idas ma-

Parecer 
da, 

Com m issão ~e 
Finanças 
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tPria.s n~fl'>r lll t€.\S ao ên . .;ino pub:ico. r~. assian ncarnünhada Ilt•la Yia nonmal. ftu e 

a nOtSsa lej_ .i!nte1·na indrica, a no,·a reforma tnror{·ceu no plenario a di. cu~ão rum_ 

pia que o assu1n1pto r J•U ria. 

~ejubila-se a Commis>!l.o de Finanças PI>L' te1·, d ele o JHimciro mnm€•,to, 

na autorlzaç-ão que o actual tC:ovt'~l'llO t!•he solicitou, e:-otatu ido que a n'.[OPma. fi

caDia sujl...,ita ao YOto u lterior d(l Conrgr~so. Com rs..;;a m·e(~tida. rC'sgatou uu ~ra:nde 

JJa1·tc "'· Ca mara a ·ua c u.lpa anterior, não mais d epondo tudo 1!1QS n1ãos do ,J•1xo-

cuti\·o nem ~(-' ab ·tentJo ~IU:llquer acção dir~la. 

_-\ os mais t·igoroso.s sr•mprt• pareceu i '0 uma abdicação impropria do Pode-r 

Ll,gL::,:ativo, qup não cle,·e nunca tra1r. fr-l"ír dl' n1odu. Vàn ra11ical cs SPU . .; ieV{'I'ffi 

ao ~vernu, a qut>m a Con~toitu ição distribue apeo~ a~. cnu1 a funcçã 0 l(]r admi

nistJ'êlJ', o dilrC'ito <l•e ~regu•laun<tnta r . 

-DUirante quatro amnos, tl'•ve a Uornn1issão de Fina•nças. a liãs a contra-g-Clt-ito 

seu, a tare-fa 1.l:e d1j.zer :-;Qjb1·e as cuusas da instPucção, posta:-o se111pre no tcrrPno 

do orça.~melnto, q·ue ning·u e.m arf,i,·mrurá <1ue seja o n1ais adequado para as co

gitaçõ·es de ... ta matureza, que l}l't'Ci~m sor vista..- pt•ln tiett priStna propl'io e não 

p elo criter io ·da r nela qu·e possa1n1 produzi•!' ou da dMt>eza. que cleTaa n oocasionar, 

despeza infima, 'rern Cta a~nda em \'CIJ'dade ma'i.~ infrima, u1ua :gotta de agua no 

ocrano das nossas a tTt'cadaçÕt:'S e na Joucu.ra de1irant>e de lno~sos ga,.;tos . 

. \ autot,ização, inic ia•l, ele que :dc-cort'l'U a Lei Qrg·M1ica, Joj obra atropelada 

da um .fitn dP Je.gis·latu.ra, t.~m QUl' .sobwa,,·a m ,motivos de- <h·-.a~..:::-oocego. \ 7 ota·la. pm 

eondições •P'ri'III nt~.-. trouxe o ''icio fundrumentrul lc tudo aqu i llo que se rao ás 

pre-ssa:-0 e l..::.em pond ralo ·exame. :\1M não se tPóde negar que o de -calabro d·o 

snsirno C·hf'ga.ra 'a un1 trul g.ráo <lUC' fôra para qua!'QUN' Go,·l\rno novo uma falt~ 

imperUoruvt'l cruzar os braço:;:~ e não ter a corage1n dC' un1a f,niciatil,·a. RPiegado 

para a cauda dns orçaonentus o deYer de I gis~ar. que é a razão d:e :"t~r do Con

,g.Tcs o, não admira que ail,i, cnmo em outro!':> ·assutm.pto .... , a Caanal'a ·d·ecaltis...;e 

<h• suas alta·.::. tre::-ponsabHidacle~. cedendo attribu.ições pl~i,·ati\·a~ ua ..... Sl\ffi o 

-cu ida<:o, ttut~ feliZilnPtltp agora tt~\·e. de Psta,be'eccw qut' :a. reforma fnc:ee a(/ re

]ere-~u111 m. nos~..;o. 

E:-:tas s:cuJ>h•s clausula teria bastat.lo papa t'Y itar as polemicas aCCl" . .;as que 

duraram qualro anno~, r-enovadas sem·PPe q.ue t:oõe Lliscubia o orc:aanelnto dn Tnte1·i or. 

Coube a ste omesmo llll•'ato.r, ne c lan;o periodo. o 1>aJ]lel de dcfl'ndcr e.-sa 

·obra. na Comm i s:..::ão de que a1inda faz parte. :5i fez bNn ou ~i fl"z Jnrul, não •"Rb~. 

n1as estâ Cl·rto de quC' cumi)ri•u o st•u d"C\·er st' I'L'nan1C'nbe. Cf'On intra~nsigenci·a 

matu.L·al a JH·i·nciplO. pa.ra não d{'ixa r que cah•i.Ese t..::obre o Le~i:dat~n) a pécha da 

re r at.i.lidac1e, de~ fazendo e•n u•m anno o <Ju e rstatbC'ICce ra no antrr:ior, m ai~"' ta1·dc 

-com .di orrção, .pa.ra yerifica1· qu·a<'S e1·a.m na I'l'ali lade os fructos J>rc>c1uzidw. e 

finrulml'nte com tol!'raonc!a e "em irr~ducribillidade" <'XCUo<a.das para atton•ler á 

opinião e.x·p·ressa elo maior nun1ero, ao cabo de •un1 pe-ríod-o razoan~l ld·e· •experiP'noia. 

:"<ellllhum homem publico, cot<:ocado nas ·PO- ições d <' -n•spon<"ab;liuadr que 

·constituem o nrxo cn tre a acção elo GoV'eorno e a do Congln!'sso, pó el-e deixa.1· de 

ser de algum modo OJ}POI•lunlsta. •Por es.<e (}pportu,n•ismo não :1' dev~ enteiHh•r 
um desejo accommodaticio, qu~ ced·a a tudo, ·Pal'a n<ão con1 raria1· o l~xecutivo, 
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n1 a.~ a pruliC'ncin r.eJ'J(~x.i•va, quf' :--,ó j uLga d('aln,tP. dos fac to~ e não dlispe-nsa a 

•licçãu tlo ll'l11PO. coJ!labot~aclcH· •J)I't'ClOBo do5 j uizos exactos. Que a reforma ef·fe

chun.da. não ra tal )Jl'O:::Sima como Jll'ete•n·d-rul •muit , se e\'idenc ia por t':.;ta mesma 

no\'a •I' rnoJoe:açãu, QU<' con.-en·ou a•~gu.mas d('l.s conquistas da lei de 5 de abri•!. 

JD a ,('otn.rn is!"ão de 1Fi1nanç.al'i, embora. 1hoj c d i ve r !'ianl<•ntc ccn1.posta, n1as que a'inda 

e1·a a mp,ma. quan clo propoz a autorJ zação de fJlle resultou o •d-ecreto n. 1Lii30, 

de 18 ele março de•le amnn, não l<"m ele qu co1>a1' do pa.JWI qu~ "" ·viu ol~rigada 

a 1'('-J)J'C'SE.'nta l· llurantp quatro acnnos (", fe-licitando-Se P01" Yêl' finalmente o as

f'!'UIUIJ)to fóra .ch• sua a•:çacla, l"'ntl·egu(' a compel ncias pg.pecia1iza:c1R:8, rf'cot·da ape

nH~ <I'U<' .n·u nca Ll.esPjou si•;lão i:- o n1et=:mn (' com fal tnoti \'O concoi'Clou .etn qUI' a 

autrn·ização Jm:;:õ:p .(f'lllJ condi/ ione. ·ficando a lei dr>pendendn da appro\·ação do 

•Oungre~Sso. 

t 'ão aqui o Jogar para uma apreciação do u'o que dessa ~lei gaÇão fP7. o 

Cov.E'rno. A_ l"'ncn•m i . ..:lã o dft:"' lnstr ucc:ão :rubHca, 1leln ongão .d~ Roeu Nn inC'dlte fRe_ 

!ator {' dl'mais illust1·~• membros. P o p!enario da Camawa, pela vez d e muitos 

oratlnr<' cornpeu·ntes, já P mani(P .... taran1 em um d<'lbate e.-€'\"aJH. ICJUe, co1n -a 

Yotação da., ultimas <-<lH'ntia~ an Codlgo Cil'il, o r.-tu,do do Codigo de Pi·ocesso 

<lo ,l)istricto . .,. o f'XRI11f' rX'hau~tivo das questões .finan.ce i raL~, cconomicas e (JUtras 

(lU<" dü~·r u1 com n futuro P o prne~·ret:so n1oral t' .matprlal elo ·paiz, p t·o,·a <Ju c~ta. 

Casa <I<> Congresso não ê a inutilidade quc por ahi se a)Hcgõa, antes se e. fOII·ça 

em re.·taurar o Jll't''tigio do Pode1· L<'gislath·o do Braz il. 

Uas f'111f>n:da ... de ~~~ t1isou.,são ~obre as (JUaes tt'tTI a 'omn1L .;ão de Finança~ 

qufl' f•mittil· parrcr'l·, cu tu pre cle~clí' 1~ ogo ldestacar a que dt'.:;-aggrega d·a !F1acul

dade ICl'r- .)IJ"~edici,na -do fRio d e Janeiro o CtTirso ,de otlontolog ia, tlt·igindo - o C,\'Jn fa 

cultla:de á qJart<' O' ;:; r ,_ José IBonifacio e Mon tehl-o de Souz-a traçam em outra 

m~nda uen novo pro~t·arnrna a PS e cur. o. fixando-o em ·q uatro a1n·nos r- -exigin!Jo 

U<"~ ~tJ,u m nos pa r a a prl'stação <lo exa1nc ,·esf i bu•laJt· as n1 ... mas <oncliçõe I"C'C'Ia 

aua.clas 1Jam. as facu1d-ac1M d •mf'.licina. 

~\ ColllmiS!'"'ãO dt> Ins·Lrucçào Public-a, n·put.an lo e,&;a deeatggreg·ac;:ão ~una 

cre>tÇã'O nova. oppõe-.,.e ás duas emendas nunw1·ac1a, 2 e 100 em ,, u pa1·ecer . Pa

r ·(' ao consrpicuo R< ... lator Que a l;;ancção da i ~~a tl'al'ia uma orrensa á autonon1ia. 

das CongrPgaçõe.< garrunt i cla P<'la 1 ('>i'OTma. !';i o Cli i'So é cl.ef·i ciente, a• Cong,t·f'gGÇÕC" 

que~ se prAn·unei{\JH a'l\"itran:do a-s n1odificaçõf'-.: necr ~a1·ia~ em hr-m Uo P.llsino. 

O .a.rgmnento, pol"ém. não colhf\. O Cungr('€So c.:r:; tá fazl"ndo obra nov.a tenl 

o dit·f' i tn de intl'Ocl·uzi J· no d{"'Crcto .do l~xPeu ti\·o a a·teraç:õrR que Llw parecer._ n 

conven i-e-ntf's. ·E , si hn. tllm po.ntn em q ue a I'Pfonn a a0 18 tl1e n1a1:·ço u ltimo foi 

ilnf.f:"l iz:, 'é c<\.-iclPntf"llH'lltf• ~SI' que concet1lll" ao c~tudo 1d'e oiJontologia .. '\.. rpJucçãn 

~J Pt1~h10 rpara dous anno:$ marca um 1·etrocP so Jam entavPI. t"'ITI de~"'3.ccôrjo fla

gmnte com a dicção !los paizc adiantajo,, . \ faciolilaçiin do inl'O'es o pela lli

min·uição clat"õ tnatC'Irias exigidas ou tro defeito consider.a,,·pJ. ~6~ pr~c i amo"" 

n i velai', para •t<i.l<Js o i l"tltu tos de ensino E'LIP<'I'io r , a~'< condições do pl' paro 

b~s i cu fun:datTit'nta·l, generalizar a <'Xi~encia do curSo g-yrnna~ia•l compll'to, que 

n1lo ilmpt"'d(l a t .. RJJl"Cialização do examP ,·e:üibuta.r, conforJne a ca1Teira a que o 

ahr.t1vno ~-e dlf:' tina. SPm i"~n. só Ü'l'C:nlos na~ JiYel· .. as facu!dad<'S rapa:~.es com 
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uma e.i'tlcação secundaria. Jadha e cHanc..a. O apU!l"O, í'm uma ce rla ordem ele ·..co

~·l1ecin1entos, n1ão Õ<C \'e itn:Piic-.a'r no clf't~'eixo para com outr-os ra1mos .de igual va,lo1t.', 

qualquer que s j a a profissão que o matriculan;lQ procure . 

• Como dispensar do irug-l~z a(.S candidatos ao ou.rõo de odontologia, "' é na 

Ame1·i<!a elo • orte quo a a r te den•taria Lem se ap r("(' i(!oaclo mais e .·i é dalli 

ÇJue nos _ \"eem as mc'l·horc - pubolioaçõcs te hnicas ? •D>ffici•lment<' se comprehenllc 

talilJib.em a eHn1inação da g onlet,t·ia , outra materia que rl vê!""a ,.::er curi. .. b:m.ent 

exig·ipa. 

Estas oiJSL\rvaçõcs são c-xtcm·sl'vas fi OI,ganização impel'Jeita c lacunosa dc.t 

proprio cu•·so de oclontologi·a. Tudo quall'to a t' se ,. 1wito pudessemo' aqui diz<•r 

está contido .em S)cnthese no (J.L;;cu i'>O qou;> o illu,<ne r. José Boni"facio pronun

ciou ma Camrura, nas retJir&:;~ ntaçÕl' dil~i,g·iclas .ao 1 ongrt's ·o p la ~~\.ssociaçã·o C"en

traJ Braz i ]('i r a .doo Ciot"u ••g- iões Dt'n tistas c p la Associação I'a wl·Lsta cong€nerc. 

Xão ·]lrecitiariaAJJOS, aliá , .~inão r corr<'1' â. obra c:·ass.ica de '.harles o.;rodon, 

L 1Eco te Denkri)·e_, SCJI'It h; .... t oire-1 son nction.1 11011, avcn.;,,· c aos g·r'anJcs quatl!J·os 

synopticos (jue olla aP•'<'"<"1ta no C•n e dos q.uaes se ,.ê que, já Nn 1901, o en

Sil'1'() de odontologia na grande mrtrnpolc Jatina t• ra cousa Inuiti~simo tnai~ r.;-éria. 

do ~J U o que s • aca1ba d.e decr etar para o fB.razB em 1915. Os artigos r centt'l.<, 

pu.blicados na ilmp.rc.n!sa por un1 a utoriza ci i~s iJJ I O llli"Ofi.Esiona•l, o 6r . .A~noJr Gu<t·-

de.; de )'Iello, que tá endo u m esforçado campeão da moralização elev>ação 

de sua clas.;e, mão deixam duvida a re~P<'i lo ~las cnnd içõe.< d~ inf!'rioridacte crea

das .para o ensino de odanotologia •n{) !B•'az hl pel a •·e-:; ente refo rma. 

!Si o Cong1resso está modificando em varias po.ntns o ôcorcto de de março·, 

não ha por que .repellir. a p1·etexto de um ~naJ! enten:did<> respeito á a utoncmia 

JJ.as Congn'gações, a idéa cl crLg-i.r o CU•l'·'O em q.uestão em ra.culclade es·pecial . 

.'0 que ('.3tá Je ito não pól • deccntemen·te ,;ubsistir, a m enoti que se não queira 

o. pr()S(.>guimentn da situaç-ão actua:l, que é de posioti\·o nb,Lndono do curS{) p<-loS 

estudr1:ntes, os qua.es t'>tão ~la.ndo prefieren.cia ás c--colas liv1·es que por ahr pro

lif ran) sem ·fisca.lizaçã.o. uma das q-uaes tem o a>l'l'ojo d e pcd'il· ao Cong.,· ~"o que 

a converta em c&tabelec:111ento M.ficia'. ao que, com j~1sta •-azão, se oppõe a Cõm

nlissã.o d-e tln~~:~trucção, co1n a qua.J, nrste ponto, deve a 'ocnmj . ..:são .d-e Finança 

inte-ipa mc-:ntc OOJ)COl'\.1ar . 

A- .Conwnissão - de Fjnança~ juLga de seu d~\·er chamar a altençào <la Ca

mara para ac3 ..... t ... nsa,ti8simas ponden-ações ~o 81· .• José LBonifacio e~m defesa <la 

C!U encloa que aprc:scn tou com o S-r. Mon·bCi·•·o d e Souza. ::;rco estas as pal·avras do 

illuBtl'iHlo I'€'JJI C'sentante mint'i·ro: 

tC"Ha um Pn~ino u:unb~ n que me anel C('U. um Cl'J'to aprec:o: foi o en .s in o de 

orloll tologia. A reforma clr-

m p pareDe muito dt>fi0ic::t~ c in comple-to . Além d 

inC1lfl1pleto, fazC'ndo· ··(l, como est:1bc!cceu a r EfOl rna, 

que elle. em r~Jlç:ão n out ros pitiz( ou a quasi lodos 

um cu rso 

no tu r que 

ITI dous 

u .. .; paizc>. 

o.dontologlco que 

este CUI'd(l e.,;t>t 

annccS; cu vejo 

fica ern lima sj_ 

tURÇ!ào -clep rim~ntc de in fe1·ioriclad e. V. r~x . vai \"Cl". Tnlg·o aqui o confronto. 

O cn:-;ino de odontologia tem tom~do un1 grand.o: de€envolvi.tne-nto en1 toda a pat~te 

e tem Ulma gra nlle importarcia em ma teria de llygiet,.e. Os paizec; mi"tis adiarnlH.-· 
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dos e t :..L.tos, en t re elles c á. su a. f t'Ein,tc o~ ~~~tados Unidv5 da .\n1er ica. têt_11 .chcr 

gac~<· n. po n to de es la ·he!-r,cer ju.nto a c:Jda estabelecim ento de ens ino . ~"'n gaqi" 

nptc ~Jen tn..t'"i o , e m que se r ve u1n- espc ialista de valor , po l·quc. e-i:5.C g-1·ande .. povo 

C'11UJlrchende q ue ê in d·isp<>nsavel t rate r d esõc logo dos de o tC» _elas c t· ianças, pai~ 

t udo o m u nd o ~a•be q ue <; justa m cm-te a criança qu.e p •·ee i>;a de - ·u idad,os 011a is 

-tr.-D2<' i ae..; neste sentido. 

O Gov~ rn o xcluio pe!a ultim a re f.o nna algun1a~.; cade i ras . que sã.o nc ~:

ri<H. -- e por q ue niio dize r ? - mesm o indi p en>·avcis a o cs tu.do_ co m pleto de. oclon 

tv!ogia. :E_n tn" essas cadei ra~ c:=tá a de ?nct cú l1.tr.Qia, ou co-n hcc!ane-Jlto de n1etaes, o 

IT\.(>clo JW;o q ual c!:~ se p repa •·am para a.s obtu rações etc., R n de mi~ropio lo{Jia, 

-·CJ:l~cl ·l'! ft _reform o d e q ue j ustamen te na bocca ê que s e enca-n trac o m_a iot· nu_

nwr· ~. (i(· 1mi crob io:::, que de\·ecn ci€r <ltaca d o~ CDm- o intuito ele cl f(\-nde-r o orga ... 

Jli:-ill10. 

·G':n .t n1C'!Hhl ftllt• f< q·mu!P!. procure i ~ta.belec-er tnn n·umero df' cadei nH que 

torne n cu r so de odontolog;ia nuJ is ou n1cno • .; completo, passanJo de dou:;; a :--:no~ 

<'1Cl11 n 1·rft' I\ma i n. titue: ::1 quat ro ril'llnos. 1'\"ou a in da al€tTI de ~Jguns paizes. 

·Ei!'\ o c:onf!"C'nto ('ntre o q u ~ cSe o-b~ervr1 aqu i e o qu.e se pa..:f"ia em oalra..o:; 

na~{í1 ·". 

~~ o Uruguny o cu r_.;:o ê de tres rvnnos . 

1..\'a tColornbia, no 1C'hile, no Perú e ~a .\ rgenti.na é ta n1ben1 de tre5 annos. 

K .l Arg~nt i na tan1bc m ~e cxig·e mn p 1·epa ro pe r feito de h uma .. nicladc-s, e!'tando or 

g:1niza<.l(l .':ifll cur'6o cn1 t r Ps an n os Iectivos, o bejcccmdo a u m criterio eun incnte

mente ~n·a t i co, con10 ~e dPp rehendc da d i :;t r i~Uu·i ção de cadei ras c da di\'isão da 

d e <pr <~ tht-se», cu j o estu.do e'ementa r com eça a s er feito desde o pr imeiro a L' no: . . 
a upl~<J thesC)), por srr n1u i to im pottante etldei L"a, eBtá não só JlO 1o anno con10 

no 2'' :-tn·no . 

. No f).IJ' cxi co o cn.s i nv odo 11 lologico ê fe i to taan bc.m ·t n l tr~..; a n nos, tal como cn1 

Cuba, <r vendo o cand idato á n1atr icula ser !b ;lcha rcl en1 sc ienc i;l s e lettr-as . 1TI}; _ 

~e~. p;üzcs confpa.·e-m o titulo de <<douto r en1 c i ru L·gia <lentaria». 

iNos lEetodos IUn.idc.s cia .-'u nerica, oncle o ens i.no tem s ido a té agora em lres 

ann•»<, ;1a . sa1•á a ser d e q tw. tro. (lrsde 19 17 co-n·f-:lr i nclo o t itulo de dou,tor -f m• 

oõontologi:l ao ~.:;tu;.la n tc que tP rm inar o respectivo C~ 1 ·so . 

!\'a Allemanha o e~si no co no:; ta d e quat ro an.nos. P a l'a a ~n at J · i cula. po r'ém , 

<> candidato teL'á ele ap r esentar o tiÚ1Jo de bacharel em scienda.s e Iett.-a.s . cujo 

cu.rcSo '(.-·fe i to et11 t rc an·nos de estudo; pri nvtPi~ c onze .de e::;ttidos secuncll\ l'i Q..""> . 

.Na Jnglnte •·ra o estudo Be faz e m quat •·o a n-n os, a.<.si.m co mo ·no ICa nacl•á, · "e"~ 
{lo obrigado o ca ndidnto á matricula a a p r r se c. t a r 11 ttes~ndo ele approvaçãÕ dos 

ex m11es à e i nglc7., a1lctnã o, f t•a,ncez, Ia t icrn, etc. 

~l a IBclg lca, ntl 'R u.~. ia, na Sui s:o;a, na 1-I olla:n!Cla, ,~1.a reu rqu ia, .na 1Üina.·.:.. 

marca"1 Succia e ·X ol'ue.ga o cu.r~o odontologico se fa z CJn trrs ann· s, exig i ndo-se 

-en\ focio.~ CS~·C S ·pa·izes o bacha l'C'iaclo rt11 s·cie .. c ias e le t t ras, 1á excC'pç;ão da. ui~s:-a, 

que e,.p~c i-ncn prrparator i<l!'. 

}~o n.,ra nça tem o em:; i nO , Mon tologico_ organbmdo etll cinco annos, aC'ndo clous 
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<lf' t~studo!!i pratica-s e rr~S rlc theoria. qUt:' ser ão auamtntado.' dt' n1a is un a \linda 

<lt' accõrdo com os <l~Fejos tla 1Fede1·ação ID<·n ta ri a Intern a-cional. 

o Japão. n•· de o en .... i n o c! dp f:t:L..; anno:o:: . r.;(' nd ci n co an.1o'-' do cur so 1edil'o· 

·r L m rlP odontulog·ia, não ~e p(hl e .· ct' dPnlista setu s("r n1C'di c.J pr itn- i ran h..,"llr. Ü· 

LI lu lo con feri do oê de <loutor em m • dicl na. 

A .\Ust t· i::t t!lnlhN:ll UPlMa COJl\0 O J Apão , Clll l'l!lação ;IOH dt"' !lti...::t a.; . Por 

ir-;~ nn!a11izou o clE' U e n~.;i no i d r.n t i co ao daquellc . 

"'l,udo k·t--0 cun . ..::ta de nn1a the-~e qll.(.• foi v<• nU Ja da no :5t>tin1tl Co. g t'l' -"..;o I.Bra

t.::iir·jr·u <le ~ e<lic i nu c 1C irut·g.la . r ealiza..lo en1 IBel~o .I:Iot izo n to, e lll -191f.!. 

Ji:I'u baMantt• e&.'e ronfr nto . além da d~fic i<ncias apoll-t<l dll< <tll I't•htç::i.o á'< 

• a·Jeit·a~ para IJ.Ue nó~~ u 11H1 ,·ez que ago ra cogi tmnos ela reotganb~ <:ç.Iu do ~n 

sj:;o .'=:ecunõa.ri n, apro\·€'it!1s:--E'mt"~H occa:.:.ião como p ... ta pa r a clat·mo...: e u "h' rnn i '

~h.l.vadtl. fll :li~ sério c mai:; r•~n1plcto ao nsinu de oJontDloght. » 

.\ &JF-nt.ada a...:r\:au .em pr inc ip io a co.l vPnit'nCia da no\·a or.::;a ni znçãtl qur- a 

etnenõa .Jo·é IRonifBí'Ío-lfonteiro de Sou.xa dá ·Jn t• sino da odontolPgia. r11 . .:ta 

Hprf'ciar <1 OJ>in i ão d;-t Com nlh·Fão d e l]n . ...:trucção sobre a v i abili.:lacle dr.c;:;s plano. 

I 1i z a. ;:ilud ida Comtn i ':-'ão q:.Je I< H c reação dPsta Fac ui ladf' .ra tt1lmt>nt acal"r·. t3ri:l 

ot:u:-: p:1ra o T IH'souro, qu(l o n1omento não con1l)OI"ta». 

l t ep~i('u t·emo:; que ieso é o qu, .. l'C\.·Ü:t lJ l'OVar. e-. ~f" não se p rova . C( fllO, de 

fncto. !lftt1 se p r·o\·a. callP po1· tt"t'l'a o unico flrgun H·nto dl" peso que pihlt!.·i~l ser 

lc·vanhH.lr, ('0!. t r a a IJI'Q'jectnda o1·ganização . 

~-\ F'aculdade ilc l~l tcliC'in a tl~n'l. no orçamt'nto du Jn~erior. urna .... uh\'{"IIÇào 

<.h~ 1. :!~~; : i9~ $236. _~\_ quot:J lle detsPPZa ~a n1e.~n1o Facu l·da<lP . crn1 o cur:-:o clt~ 

o1l ntnlopia. éujo progi'C~so elhl não fac ilita, antec; opp ri me coc11 uana dt>pt• ll~"]e:1-

<'ia ~Pm tnolivo . é c~hl . ül :OOOt. a.:....,inl d i cri minados: 

]'J't• ft-s:--oi'PF= contt·ataflos fquatrul . 

A>Ristenlc ·l~ clinka oclo ,. tolog lca 

( 'one.;;t·t·vaào r furn) . 

~{·I·v~ntt• (um) . 

a G :000$000 ................. . . 

(u m ) . . ..... . .. .. • . 

i\ lllg"LI€'1 d<l 

r)lntt.J I'ial. 

ÕO C'U I'Sf) ..•• . • • • o • • •• , • • • ••••• •• • •• o •• • • • ••••••• 

24 :1100$000 

12 ;.100$0010 

c: 100$001} 

1 :200$000 

6 :000$000 

25 :r..oo ooo 

61 :000$0<)1) 

~ ' • ~ca dt~topeza con'i.-..s:pondc uma rrnclct ir r isor ia . qu.e diz tudo e pr •va f'XU

brrantt- anentP o prro da orien taç;ão officiaJ in1pre ... :-a ao en i no da odontoltl~ ia. 

l)ir.em - nos qup a !'rtquC"ncia e~colar no sc-gu:!do an·no do CUI'So não ~tttin.~r-

n lllf'i<l du z ia dP n1atr icula . ..:. tE' ucna d~í'rção en1 ma~sa d~ ('~tudante..;, c, s~ 

if'to l'tJnf inún ae;sian. melhor ;c t~á então fecha r -'"e o cu rso e df'ixar qu~ C1t da um 

·."~ 8])1'«?nder onfie r t lli Zf'l' e CCtllO en tenCl Pl'. 

~-\ rt •t€:nr1a .To:-;é Bonifac io pódC' r dundar Nll u.tna <lPJ.:.peza dP. t· lVt'Z, 

1 20 :0 00$. com prss<i3'1. :.\fas, deve - . e ro,·çoBam ente con tar com a eleva ~ão das 

m.ttl'icuiAr-:. 11 ue .-::e-l'á o fructn i n1nl('dinto do n1elhot·an1cnto c Plr\·ação dn curso. 

com n qnal ~1~ po:cola~ l i vres nJo pO<:lerã') mai~ ocnperi 1· . 
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'J'.omand(• mnr-1. dfr a minima d!' 100 aJun1nns Jn utri cuhldOFõ, alcança re mo~, só 

cc}l!l a~ t 1: x as e cc-111 :1 rE>nda --lo ,.:;p r v iço clin ico. nuis de 7:3 :000~000 , Qll:f', rtu ni 

àus cá l]tHHa n <' t!lRl dn . .:;ubvr 1çãu l~mprPgadn no curco:o, SOJllmarão 1~3 ~ :00!0$000. 

ll~s'n rcc .. ibl. conFront:1rt<t cem a dPspeza nova d e 120 :000$, ex i g-ida '!)ela 

, ó11cc da, ainda dc•i;x:1 um sal .l o d, H :000~ para o., gastos com o matct•ial. 'e est!l 

.PlUma 1):1J' <~crt.t é in~nfiic i ente, n ada impo:~de que t!r rf'tire o pouco nu ti s que (ôl' 

prPc:i:to 1~t1 ('ll•vnd;t ci·fra rl H !-;UbYenç:ãÕ da Fa cu i'dad d-e ·:vrí'd i c ina.. 

·oco; rlt<to rPs da en1Pntl;t natut·aJm en te tHlg·g·e t·i rã,n btn meJ::m o, •po t· occas ião ele 

<li..:culi l' -~{' o orç:·.nH" ttl elo Jnter ior . ;-:''erá em ultima w.: alysc um ht.'l!:<eficio fc i tu 

~ prop!·ia F aculdadtl c d~ :.VI rd i c i nA.. que retit. por rnrç,,, de cl~;tmbolsar mais ele 

fiUH. ~ubve·nção, se quizc1·, rl: u m .€nlfl , r·Je\'tl l' o ensi. n ela odon ln logia ao nivcl 

' j:.sttl e n ces.,·ario e não prefel'i l' l i ter t.u·-nr dcE~(' fal'Cln lateral co m o .qual pa r ece 

r..ãt :-:e fJI ·eoccupar ~uffi<'i( ·n temrn te, ab~Ol'Vida. como vive, ccn1 o...; mil e tintos 

n;unll10F\ CJUP c::eguc·m Céi seu::. outrCH cu rc:=.os de me<'Ucina propriran nte dita e d e 

phqrnlaC i(l. 

A~ ... in \ JWnsaaclo. :1 ·C\'IIIIlli · ãn <lé i~inanÇ!a • ..; é fle pa r·ecc r que srj a approvacla 

crfaç:ão da F'acul{la<lC' tl OJo .. tolog-ia, no ~'Hio de Ja•ne i ro (c~:nenda n . 2), -eom 

ll progrn rr.cnn "'rrciticaclo na !' tn ~nda n. 100. 'ubwl'ip ta pelar; •S 1-,; . \Tn.<é Bonifa

ci{. e A . )fontr·i l'il de t:-:iouza, sem o nus para os cofn\R publico.:. 

Qn:tnto á.s 0utn1!": L'f11enda.s. que lhe foran1 remett i clas. a ·Comn1L~~ão de· Fi

nança~ c0ncordn com o pai'CCL- r ela dP Int'itJ·u.cção Pub:ica. c ontrario á HCC>itação 

{lii.ri -rlc ·118. ] 1:! ( qur tno nrl:l co: :-iideJ·ar ooff icial a ·E~cola Li v t·e de Od·ontolog·ia) t 

J 22 (.qw.:' e~~ L.<:tt u e re~~'l'fl :-; pn ra :1. f i scAlização~ já att r ibui cks. p ela !'€' forma.. ao Con

selllf• t.:np eril•l' àt? !Enr: ino). t:'" Ji24 (qur :lUf all Pn·ta o~ vencimentos do sec~·etario . 

amanuPn<p e porteiro do Con,;el h<> Sup~•· i or de 1Ent<ino) . 

Tie_.:::ta npr{'CÍflr as etn enda.s ns. 76 , 77 -e 7 ._ . 

1'ocll!~'< l'fiMt s CII IC '' cl'"' visam o art. 144 do d~creto ele 1<8 de :Vlarçu. qu,, dis

põe o .~eguintt-: elA jubilaçã o. •no cargo <le profr't'So r: ~ e r e.guln pehl:S disposiçõe;: 

vig-Pn1t:'"s. a r e . .:;pei t o elos <1en1ais funccionat ·i o . .; publicas'> . 

. \ vnlf'.lda n. 7G, elos 3rE;. Pa~·:-iOs 1) 1li l'ancla e Bnl'iJOE(l \Rod ri g-u(\oo; , n1anda 1)as

sa~· ~ .... ·e a 1·tigo prt ra a:o: d i :-:posições t 1·nn:.:itor ia :-: . accrEHCPntando-111,• o segu·inte: 

(t!Exceptuados aqur-lles que. ao tcrnpo <la pJ·omulgação dc•stu l-ri. tiverrn1 uw. ir' 

d : 2•5 a11 11 "" el e ;;erviço ~ p:na {)< quar,.; <l jubi lação po<.l et··á se r co ;. cedida com 

p l PJ'Jlj)O (' li(' a CCÕ I'dO C0111 U4...; cliRPOSÍÇÕf'..: a •ll tPr Í O I 't'll~ â,,.:; elo art. 10·4. da le i ll.U

Illl'l'IJ r:?.9•2 4. ~ic 5 d P tTaneiro ele 191 '5.» 

A ('í nlmi.-são d e Inr;trucçf.Lo rPubHca flCi1n a rxcrpção .iu st ifica\·el ((porq u e os 

)H'Ofi'S!'\o r e'.", qu.P cn1 15 de J:1neil'i1 dr 191•5 t i nhan1 2'õ an.no;:;:. d e serviço, foran1 sor

pren·d id o . ..-:; co m a I'H.pidR. pas~g-E"nl dessa lei . ...;·en1. qufl lhrs fO!;;'I3C' possí v el 1·equerer 

'n .iubila~..:ão. ~ujciht •ndO-SC' n rxtlmp pa r a a }J I'O\'R da invaUdez». N~ta s concli. 

çêri', acl·ita a etnf ndn, com ~ta mod ifi ~ação : 

,, }~xreptuados aqurl l e.:;; qur :10 tempo da prnt11ulgHçã0 da lf'i l11• 2. 9r24, de 5 dP 

Jtuwiro dr- lÜllfi, l in!HUll n1ait'-i el e- •25 an•n-os ele serv iço . ..;; c a.os quacs_ .poder~ Ber 

concPclida a jub ilnção c"m o t rn1po e clt:"' accôrclo com f\s di.c.po ~ içõf'5 Anter iores a 

e-~sn Jri. » 



Discuss ão 

-268-

A ~·-rnencla n . ·77, ona!og:a lá de. n . · 7h, tem o mL~n\o parecer. 

f~fe11W fel i;<eR for am o; fu.ncc ionarios adnü nist ra t i i"C;s l os in st it u tO:, -d~ en

.s ino. conLctn placlo.-s cctu o m e!!rno J:t\'Ol' na em enda n. 7· . A Comnd.s sã o de ~ ust r u 

c,ão acha q ue, «se é ·j uMH'i.ca vel a ex ccpção a·bCI'ta pa ra O<S [J I'Ol'Esso,·e.s da ' Wa

eu1dade que t i n:1<1m 125 annos de . crv iço, ra zão não ex btc pa ra que :se torne 

1.1Xt'2·n sint .f-,;a n1cclicla pa ra todos os funccio narios ac"bni n ist rati vo.::; -dos itl<stit utoo 

de ('nt; i no. )J 

Sem indagar dessa diffe-rença de trat-t mento <JUC ~e qu.c r estrubelcce t· pa!'a os 

p r of• . .ssort-"S Das tFacu l<l(Jd es c pa ra o fLNlcc i ona l·ios d os institu tOél de ens i no. m a.n 

t idos pe~a •União. devenlCS ped ir ven ia pa !'a nccentuar a lncon veni e.nc ia de 1110-

Cli:n:::tJ'm O~ de q ualq uer l! llO..Io a.~ sal u tares disposições do art. 10 -l, do orçamento 

... 1grnle. Elias fo ra n1. cctn as do ~1r t . 1 2 1, um n trave m u i to util á co r rente vo

h n1í-sa õ a . .;;. ac uzn UiMções p das ju bilações, que tan to R~b reca 1·regan1 a~ d~nc

~:ls publicaa no B l'cls i l. L on ge e p r ocu ra r j ustif i car exoepçõoo :·. e~St! t"rr no. o 

qu e dPven1o-s fH zPr ·é apertar as tn ccHdar; de rigor para ion pC'ài r a con tinua~ão de 

fs. v ores jJI:.SSOl1E6 abu s i vo.~, que J'C'-du nda m em gra.ndcs onus par a. o •'l'he:"o u ro. 

A:-:;sim PPlo n1en o5 op i.na A. Ootntllissão de Finança:";. 

!Ba la das •Se.s,ões, 17 de Agosto de lnll5. - A.ntonio Ca l'l<J.• . !Pres idente. 

Felix Pach eco. - Vespnoio ele Abreu, co m l'es tricções. - 1U IJ.C rto "lf cwa>~hão. 

- A./v rw o B a7; t ista , v e-:-C'ido con !rl'l. a cn1en(la n . 12 . - Balthazaw Pe.rei1·a. --J J u,q _ 

tilli(m o el e .<;crpn., pelas conclu.;;õcs. 

Sl!.i:.-' SÃü l[)'f~ 28 DI': A-GO.ST O 

O Sr. Palmeira Ripper : - :O t·. P res idente, aprooe n t~ i ao .projcc:Lo em 

discU.i Rão urn a emenda. soh n . 67. to rna·nà o olH' igatorio o rxa mc da.-; .cl in icas \'6 -

PP-ci a e-~ . pa n t as qua~.~ o pro jecto c.."\ igc unicam ente f r equ encia . 

\F ui levado a fazel -o, in dependente do conhecim ento of(1Ci al que devc;;se le" 

de semel hante an•um'J)to'; POI' >;Ugges tão d~ profes.sorcs da Faculdade d-e 'M~iici, 

ll'l, QUC'. drs<'jando a adopç;"w dPf::t:a medida.- v i ram pleitear u.n1a causa cl.e ~llora

lida{lc : n ~o n te.<-L>Hel. 

_\ c.s..."f'.S prnf i~S~inn{1é\s SP r ia muito mai s facil. e p r inc-ipaltll<'n te m u i to mais 

C t""~t dmoclo. cont!Jnuar n goz:lr elos proven t~ ll.llll te r iaes da r egenci n d o s cadc i r as1 

rrgc•nf' ía que ll~L):- foi daàa pela compete :-- ci;l que (l e-n,onst l'aratn ~n con cul'Scr; 

~cm . a pa1· dr:-....:-":i~ pt·o,·en't0-.;:: . a~.~un1 i l'en1 O·" e-n cargos do.-. exnmes de fi e.11 de anno, 

em que . torlns nó < ~abem c..;. a ·sorr.c:na ele t mba lho é colos€~ I . Com o eu p r oced i· 

tnrnto. c·R--':ies 'J) r OfCêí;o:·orcs pug-na ra u1. un·i ca e exclus i va mente, pe~o deRen ·vo·l vi rn e~ntíi 

d<J r.ns info m M iCo entr e .n(Js,' peht serie'dade que a csHs estu dos deve JH'CSid ir. e, 

~ob1·etuclo, p~ lo bom des~j o de elevar, m a. is d o que :lá !'>bá, o nom e das !elll'a" 

n 1fl'-6 ica.s b l':lsileir as. 
1'\ão ten a mi n lm em enda, q ue, aliá;;. fo i sU.;;tr n tada pela b e.n evole nc ia e pela 

con,·icção dP cincoonta e quatro companhei r os de Camara. o assen·tim ento d a 

h o .. r a da ·Com•ni~~ãn de I n.-trucçii.o 'Publ icfl. eob fu ndamPnto< que o Sr: flela to t", 
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ilrtl o ·t·cH ia , p é.r :ni tti r á qu.t? eu ,·en ha cu nt r ad ictar, np r c.::entando a h ;unl011too que 

111•.:> paro:>ee1n fa ze r con cl uir q u e ho u ve: no ~eu .par ecer , un1a dis Ordanciu. ·ger·a ~ : 

princi )}:J ltnen Le, com o esp i l' i to dtl r t ![ orma po.s ta ou q u.e se pr_ctc-n{lc pô r e 111 vi g or . 

Diz S . ~Ex . en1 -p r im e ir o lüga r que nã.o · c on hece a Com n"\is..::;ã pa iz a ·~g-ü~t'n 

clu-· :m a i:-; ad i antad os, c.11 a:::r.:u mptos ele i r. ·trucçdo, q ue i rn po nh a ao a l u1n n e; · o 

cxa rme fif' todas -ns cli n icas espcc i s.es, 

•lJeixu -E ·sa affinnati\·a ·d e '· ' . ·Ex. q ue não POSc::õ O contradicta t· de nlOII IentO, 

[t'J l" (!li.nnt.u não cnn ta Ya to 1nar pa t: tc nesta dh.scuStiã O., h oje; prnrn et to. p o l'é rn , á. 

Cf! ma ra fnzeJ-o na prox imn f: Qossão . tr ~1 z e ndo cloc mnen tos ~ ... n, cor. tra ri a á obsê-r

\';:..Ç;ã o dt'' S. Ex . ,. n ã o so b . o p on t o de vista g era I, ·011 as provtl !loCl o que b a .pa ir.es 

da ;Europa , d os ma io; ad iRnta ô os , -qu e ex ig-en1 pa r a .e ~,.::; a ::; ~i i n i cas. a.lêtn d a fr equ en

ci.~l.. f~H t"X~ mes obri gator i os . 

. '\ ;; cHf\, ppl'tni tt i r -m - ll tt S. ·EtX . di ze r quC1 nlC:"cmo v e- rdad eiro o seu a r gu..: 

!!nf'n t (}, n ã0 co·Ih eri a quan do leg i slan1 o.:.: ) Ja r a o no.F50 cas o l\s pecbd . 

1X a fEUJ'Opa i r l e i ra . n os paiz~r:; a q ue S . tEx . ;;;e r e fere , ond e ne...::sa~ c li n icas 

n ã •) -é ·obr iga to1·i.o o ex nu 1P, a s con1mu n icaçõC'R são diar:(l men tc r (' p e tidaF- . A p ro~ 

xi mi d <H~f\ 5 , ns vizin hança-s :-:ão a i nda encu rtadas pela facili cl ad e propor c ionada 

pf!lo ~e r v i"ço ·n ornu1.1 e regu la r de tocl·ns acS estrada~ d e fer ro ; d e · n1 odo qwc o i.n

Civ id u o fi W\ n o 111 Pi o ondr vh·c, não c : contr:t o r etn edio pa rn o n1al de q ue . o 

}J I ' C fi.~e inn rll in cu mbid o d eS~f" r a mo esp ec ia l -de m edi ci na iri a tra t a r . va1 con1 ·ho

r a:-; dt' )!ltPn·a l1 0: p roc u t'itl - o ean local id ad es p r ox im a!=õ . 

iX·ú .:; !"·"'ta~bel ec e n1 05 o ('tllSi no n1edico, 1S '1·. President~ .. . n ã o ,Ç,:t) pa r a o 'Ri o de 

Jall cjro . não só para .n · ca pi ta·e ~ , o .. de toô as esta s C'ompcl enc ias exi~tcn1 em grão 

rnai .. :; ou. m enos extensQ c em g L·á o m a if-' ou m·~ no.s i n t enso. 

:L-egi.61Rm oo, solJ o p-o.n lo tle v'i-~ t a do f'.ns i l}I J n1cdi co pn r a u m p ai z -on d e 1\S 

<lifri culdade · el e comn1un icação são ext r aord•inarias e or <le, ap·eza r el a t endencict 

qu ,, l i'm todos o.;; prnfissionaes .pa ra se local i za r nas grand e,~ c ida d e.>., a tt<:>ndendo 

ãs f a d l idhde de v i cln .. 'é f orça confes.•ar q ue isto l1o,i e v a i <leixando d·e exis t i r., 

.J f'o ... Pllt"'S, }1 el a cli ffi cul·ciClcle jusl a m en te -da con cu rr c.n ci a pa r a a co-nquist a d e u.m a 

po .. ·:dç:ão saHc c te n o m eio el os seus p a 1 s , vão procura r .no inter i or o-nde exer ce r 

o sru calnpo de act ividade. vão lá p r ocu l'ar recu r~os d e vi·cla. e el eve se r an csn1o., 

J)o.•d tint e log ica m ent e. o u.nico d.e ~ t)'j o, o n1 ai.B a r'd entc q ue d e v l' nlJ)S ter , que o 

C' ' l'po m P-<:lico 1b l'3-r-: i leil·o vá eSpa lrll'a r p el o interior o f r uc to dessa c ultu r a de an 

n. L:;: · r:.e :..:, u i cl os n o:::: ;no.:::sos ho. pitae"3: nas n o&Sas cJi.nica -"' c . o qu e ê n1a is impor

t an.tf' . -~·et11·hate1' o qur l odos 1nós &.lb €1111 08 qu~ prcdomi~na a ll i - o c ura·nd ci r ie.ano 

f cl i c}d:- t a - QU C, !lO lado do.;: arn ndt"<; i nconvM ientes d e or dí'm nli OJ'a l, q u.e fa -

Zí't l1 ,·er n o cura.::1cl ei ro un 1 ·indi v iduo s empre ôllpEr i o r -ao pro f i ~siona l -de com'pc'

tencia, t r az tod os os ;prcj:u i z.os decorr !'ln·t es da €'ntl'cga d e um iJ·oentP a u m · il;~ 
di\ td u o qu.e, p08 i t i va411 entc. 1não t-e n1 competen c ia pa ra d·i r i g-ir o · Re u t rataonen t o. 

lE, 'Rr . !Pres idente. co mo se ac redi tar qu e o prof i, siona] s:th ido de um a d:ta 

P..o::.·•at:; cseo ix.s , sem 8 obriga lori rdiH1 ~ D·o e x :::11110, q ue exijo: obr i g~ to r i edadc que 

s.erâ : ~rn: l l!thã o un ico cri terj o para sr j u ~g-ar d e .~ ua c os.11"p et en cia (01JO iculos ) , co m o 

.-;('· adln itti r q ue se j a razoa ve l -e log i co o ar gumento de 1S . 'Ex. "? 

O comm ectari·o qu e S. Ex. t r az o e.>t.a <l•f·f i r ma t iYa q ue ftcaho d e comm en tar' 
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diz que, a loptada tal nwclitla, sl'ria o a!un1.nn obri!.!adn a pr,•stnr n uti:-: o:t~' exa 

u .cs além de l! li UÍtOs a (jU(\ .. Fiá C";otljPitO. t.tC,l> 

U•: ' muito Jouvavel tuiVl' ~ :t p r coccupaçrLo àP ::i. E x . dt• poU}llll' ans lll tl.1 a Cv! 

Jpga.'-; de amnn hà. o.: enca t·g~1s d l•rol'l'l \.Iltt'~ de :OC n lfl l h a n :t;' ex igencia; mn.; :' . t.Rx . 

t:.t nt~1 generOf\ i clad(• h·rn t id o pa ra c:on\ o.~ ~tuclanü·s de ut erlicina que cuL'it..'i:l o~ 

-t ~lud fl ll•tec. de outrds rlisciplinas ~n posiçãü clco in fl! riol'id lldl' . a pplica· do nu t--n

si n o '-' eCU.l1Õ R !' l o t heori ::a ~ ('OIIl1J i t:·lt\n1e.n t (• di ff ('!'(;' ll[el:'J · 

SPI'á un1 mudo de v~r m u il o n~pt'i t av<'l. n1a~ do qual ~s. Ex. JW t'mitti r~t ~11.e f:>U 

di:• co !'dt' .f lll n•bsoluto. 

A r·n ... r-: a pr•ul.!cUPil(;àu não é dinltnuir difficuhlacle~ a (llh!.tTI ~~· quer pre!)n 

l'nr pa r·a o e x.e rcicio un •a proris!'ião etn quP l'Sbâ. em jogu a Yid rl human...t: nàfJ 

n us .. lP\'C preoccupnr tnaior ou m~"l- or u·abalho qu~ t<"t•á o indi\'iduo para et~ n

qui~hlr nmu cft.r ta q u e 0 habil i te 1t tratttt· doR :>:P.U:-: :-;P111t:'li~u .lt P.s co 111 pl<•n t• cnnilC

cinw ntú d e cn u- ,1. 

~~\ o contra rio: é o caeo dt" r·otl ea •· proxitno de to<lns a.:-: g;a ranlia•-. qu.e o 

crit•·rio of fic ia l de competencla."' pnr-ó..;:Fl o(ferec<: t âquc·llc qUP Clhtllt a t"n1 profis 

si.·nnl pnra a S lhl caheccira . 

. 'Xão h!l du vida que é ver·dadt•iro o COil("(-'Íto Ue ::;;, mlx. , quando d iz que fla s 

Ji-n e u l~lad es não :o;ah.r rnl n•1m podl'ill ~a h ir t"'SJWC ialistti ·~ . 

d' e-.pec iali:;;ta~ são •ls i :; di,·iclUO!ói Jll P. dellO ir-; d e terem con hec i m~nto g"t"lra:, 

mol'n lt'nte en1 t11('-díci .... a . <' lll qur todo . .;; fiS nt~sunlptos ~e ( und t'l11 . se imaui~curn1 

t~:.s ne. nutr~. em que un!'i são consf"qu nelas iml11 otd·ia ta.-; dr outr<li.:; : 0 ' e ~pe

cialJ ... tas , dizia. ioiàO i nà i\•id uo::s lJU(\. t<"n<lo adqui rido :-:sa ba.:-:.p segU I' :\ dt' <''"nhP

cinwnto .... n1 edicQF: . dedic-ttn1 a :-:ua. ncti\·idaclH a um ran l•) esp c ial -drtist~ cnnht'

ein .l'Jilr:r: ; e ioió depoi_, Ut." an no!'i ~..;.cg uid os de trabalho. rm que ... ua acti\· id tldl' in 

t r<!eetual .o:r cnnc-:ntra n a.8:e nun o ('"(prc ial. é que elh's r-:e lêtn famil:{ll'iza !-" ~otn 

f t ÚtlS os drutlhe . .;:. cmn to l ar-; a.;; , minuC'Ia~. C'ntrnndo. PO I' a,g...:in1 dizer. na intilnl 

tlt-t,lP d<..:-- coUhPc.im t"'"nto!'i li 0 H<los ao t1·atnm lnto das mo1P~tia:' JU r c o l':'i ti lue-m e&;a 

t"Sp eeiaiitl a d e . ;-:ão p,.;oS €S r-.:; et:;;pe iaJi..:tas. 

_\gúra o que• <l Fac u.Jdadl• dp r:\·le<li c inn do Rio de Ja ei ro: con1o a.-s oull'at:i 

F i\ C'dlda,h·s tl o 113ra . ..;i1, tfan oi ri!.!.}lç:ão, nn occa:-:ião Pm qu e con c(\('l en1 u1n llip~oma 

a 1 tn !11c1~v it.l uo que sP ~ujPit.f) u <t tocln~ os dicta mts · {10 r~gu.la mento re~p,~·· tiv•l, ê 

flxig-! 1• nu e r"iltt t<"nha na vc•rclade cnn1pPtE'ncia. 

;() !lH·l i c,J não póclr a,liar para :tma.l·hã . .::oluc;õt, de certo;-; casos fJ UI' ~~ ~p reo_ 

senfnm 11;1 \' iU a pr·ati ca. l l a cases d e- llt'gE:nch.l; e : ão ha tnnito ... cn ~rt...~ 11 ·q ue 

St• ))CJ!-Oõ::a e.;;.pprat· 36 ou 4 .. ho rae:, -dando lugar a que se app ellt- par a um c· .. p chl

lihtn de fóra ela !oralidade·. tllaxinl~, nn ·l1ypotlw.;:p_ q uf' fi~·uru . rl., c:~ ini ct) dt"'l in

t eJ·in r rln no· r-o paiz. 

I·~ JJ"> · o dar lt•.,t m unho, po rqu e. fnmutdo pela iF'A c u lclacle clP ) J, di c ina elo 

CJ~ill d e Janeiro. pou o t <' mpo drpo i ~ fui exe-rcer n n1in ha p ror~~ã.o n o L1terio r 

<lo ·F.~I a dn de 'S. •P aulo . 

~) ur:lnte o t.ompo • m qu e !'St iYe n a Faculdade fui intet·no de cl inica c lrur-

g'l~(\ . 
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1·~ L' da a minha tPil<h•nria ••ra just:-~ lll rnlt• para o .... P~tudn:-; cle:;;se ran1o de 

!nt-dieiHa. 

LttlllbrO-nlf" ai· da <l :!!' dolorosal"' ::- rp r e za.:-; que- ti\·e na J) J'at i t'a da JllL•Llici 1a, 

1111 :nt• rio r, onde o mertico t E. n :. (Jlle .ser -enc_,·clupe·Jicu. CG.nhecl'r o . .:: ntnl~ da Dl ·! 

dieina. 

C~·rlo diH: tlffi i ndividuo III C cl:amava para lhe rninh5tral' os SOCC .'J JTn~ III E'o..li

('OF. f' Al,. Cflfll a in~t.: n u id:üle de pro fi :.-.;: i onal novo. au • confe.s..:::a ,.a: ·n. ãu ~e i}) • 

. ~r. l'r-.!.sidente, J)Ot" ÍE."~iciàacle 1llillhaJ ca:oo~-- }H) U \'e -t. llll que pU.Jp f ;.i ?. •r re

fu n n ar t j u i zo que fo n na\'H ill ·ele rn im; po 1·quc o rl ou t or deve ser u m om n i sc i en te, 

C'-1p:1z dt' 1"1\ . .:::olvPr toclo., o::; ca~os. tendo conh chmento de tudas as cou a:; . (RiNO:L) 

.r.. ,·ordo-rne de un1 <':1:-;o intr res. .. n te €-tn q up ~~ indi\·iduo tln.h u dercrnl inad;.L 

moJe:--tin, () Uc não \'em ;L pello <liagno ... t iC;!r no mo n1 •nto, e n1c •fez un1 ·llistot·icv 

do qu.('l tSt'ntia . (la evolução ele- ~tll!-i incccnm uclo:' . sen1 que <'ll pud e-sse, de n1oclo a 1_ 

:;t.n>, cvlilC r no ba r·alhadP d(.lS facto.:::., (_lU .Jo não tinhafll a menor irnporru n-eia, o 

fi,J r;unJuc tt~r ld t';l u j uiz) n1 d ico sobre o ca.:o;o . 

Ti v~ a i :1gen u it_ladrl d e <Hzer que não cSabi;t n que elle tinha. m f ·t uu porqnc 

n1e C'<,ntcn·a uma porção de co usa~ qui' n enhuma :--ignifi cuc;:ão .,, pr~~.-::l'.!Ht vacn. 
1Elh.· lll {' di~:-;(' ; r~ntão o Stnhor n::i.o é rlou /01' , 

'Ti\' E' d~ a!Ji r n,.,,a, concliçõea, " havendo elc ix Hel o ele ser <lm ll o•· . (Riso.• . ) 

~;.:t"'-' ho mt'fll t1·:lto•J-.ie, r han1o:tndo um curandcirn, que n:.ltt.tt·a:mcn·te diagnos-

\.ic. ~,.:; < ~-;Jinhelu ra lHda (ILL cou:-;n nna lnga . 

A~~·dn1, C"On1o t_l izi3. \Se P.ào .-;alwn1 e~!)ecialista.~ da L.1.0:-:-s;1S tFrtcu.lclade~, dc\o·em 

.'-'ahir pr:)fi~ion•lC'S pt·e-pa l''"t clo:-O cun os conhec-Imentos gl'ra e:-;, que ll1es pcrrnittam, 

-:.uand!J tnais não S<"j n, :lttencl(' r aos pri~neiro ,qympton1~. <lar a. pr in1e i ra\S prv

vi( en~:as C'ill1 dptermi: ado::: ca~o'ti n1ed i cos u t~g(\'ntes . 

A ;>ropos l to eli~ ·o citare i uma dcft'i;a bril hantissima do que ple iteio n <te 

momr·nto. fc it.t por um do_, Juminarfs d ,t no.<-.sa F'acttlclaclp ele ~[t'clicina . o Sr . Dr _ 

.\br(·u Fi~lho. lente ele ophtalm o:o,(in, Em que, t t·atando exac.tnmente d O <"ame 

'(1bri;~atorin da ;.;ua c1 ini ::oa . c~n ittc S. tR;x. uma sér i<' tle conce itos q u 2 a C;t Ju a.ra 

r c rõ-oa rá que C'U r epr oclu.z-a, occupa nJo o seu te-n1po. 

JJlz ,, . . E x ., <tborda do ju"'tamcn te consieleraçõt•s >Obre o a.sumpto qu e !le

í --..tfl do nP .... te o10nl('nto: 

,,,~ o que nv:~o lev~t vn a. i .;o? 1Fui estudante c cn1 aiguns do:; St·.s. profe~.so 1·es 

CGf' n .t· rodeiam: no tempo ( 011 que :t~ clinicas ~peciaes e-ram d i .:ciplina de f re

quend.t com atlt·Ha<lo n o f im el o ,•nno . 1Den,-·n os cntar p rescrte. 'á memoria a. s i

tu;:,çi"iiJ en01'arl d~lQ.UE'!IC's p rofC'-"SO r c...:; ou viclüs por tneia clu z ia ele ga.tos rp i1t gados, se 

n <..:on.to·egação n1e pe!-nlitte a tx pre.:~à'l, c obrigados á comedia dos attestadl>S 

g-raciv:-.flv.i a tu r ma:-; nome-L·os;·~_-;, porqu<· não ~e lhes tinluu 11 dado os meios prati.

cos J e l'!'l'ificnr a f t·rqurncia. 

IE, .... r· não qu.ize~:'C J"t.-'mo n ta:~ t\ pe1·iodo tão lo r: ginquo, dir ia que o nnno pa5-

snlio , rm pleno regl n1en d a ca de r n eta , es tu ~lanlc houve · que no fin1 do ·eme--tre, 

.a cocm }JHnha,ndo Hl rn·e 1H'C1tHdlun oulrOf.; collC'gas, ent rou pela. cl inica ot>htaltnologica 

a dGnlro, arrasta ndo m olle 111 ente os T>OO, deitando lhares curioso.; ele p ri meit'l\ 
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·Yl.-'i ta ás paredes e apreo;cnta n do á minha as..:.:ignatur a a freqLL nch1 da clinica 

t1 v :Exm. S r. !Profe~~ot" Tc n ·a !)> 

Qup r· <l izt r , aquel:e r m. que S-l! ex ig··d o li v ro ele pon to. e ·t tuanqo 1~ouvessc 

UlT~ t:I' J'tn n un1P"ro <le falta.-;: is.r--o im.pNli r ia 'O e:xatnc no fi llll do anno. 

Rr. IPresid !. te. é dolo roao co.n.f€t"!Sar; n1a . .:;, pos~o r .fe rir á ·c~ m a ra. ctnunigo 

•c deu iacto perfeitament e, não d igo idcntico, mas s<'m elhante. 

,Pos.•<• appelln r para () n1eu. i llustrc professor (1·efe ri1u~o - se ao Sr. Toi xcú·f! 

.IJ n n u 7ii o ), p rof~5 r que sú o fo i tb co r lcamcn t-e, a p eza r <] c t o d os o.-:; seus co-n il 'C i 

_ment(\~, sobre p.qych ia t rin : fi7. ex a m e de psy'c hlat rl~t e a u nica causa que ·~l<~ psy

ci1;a tria sei &. tê hoje é d iSN!1gui r um 111<llu-co furioso do rc~to do rnu~njo. ( R i.<m.c;;.) 

l"M •SR. DElP' TAoO: - i:ú se ia á.• a ula .< de psy-ch iatria ao.< eab}:'aclof . á aula 

,cli:J·ira pócl e -!'f' di z er q ne ~unca . 

O SJ~ . 1.P.A LMF.H (A R I P'PEm : - ~DeYc k-m br ~ll ' -S 1l. ·E x . do nosso iilustre Ultti

. t ~e, Dr. rGab i<o, di,;t in ctissi m o sob todo· oo ponto~ d e vi t a, ma s q u.e durant~ o 

a r1n-.J !ntl•h·{l t:ó dis~et tnva F>Ob 1·~ a hi~tologia da pc!le. •I4~ran1 per~.l id a.s cs.sas pr.:. _ 

Jeeçõ c, inte r romp idas 1J>W coch ill o~. qu~daR de bengalas, Jin·os. etc. 

v ctdao~Src. esca,nd~l lO. 

era um 

O 1 P. . J O.A QU TM ()ZORro: - V. 'Ex. e.:.; lá faz-endo a apolog ia d H liberdac.le 

pr •. ,~iss i ona1. 

UM .SR. i[)'rn'U'I'ADO : - V. Ex. e,;t.l. cnnclrmnalldo o.< ex ames. 

O SJ--:. PALMEIRA RrPPEr:: - - A n cOntrar io: quero o exatnc, por Que tu .io i~ o 

~ · · uava 1usta men te po•·que r.ã.o havia ex ame. 

O 'l tl & não quero é <-.::: s e a ttes t •1 do gra<' i o~o d e •f requ.enciH, que a·br:olutnmente 

nil.o p r ova ccm petencia. 

O que quero é a correcção ele tod<>s (ls e nos que e-tou ap?ntando. A ;nin!Ja 

<ntl!ndn é tor-!l ando obri~ator i-o o C\xaml'. para se ver ific:n o prepa1·o df) alUJnno. 

"'\" é - . E.x. que uão 1a inco~~e rencia na argum entação qu.c est ou apresen -

tando. 

•0 SH. J o É A UG USTO: V . IF-:x . d i~e qu e n rme<lico n ão pú·1<' d('ixar de 

€t'r rspcciali:-=t::t. 

O RR. PALl\!•EJRA RFPPER: - L"\ a tu ralmente não me fiz entender bem . fui in

f •·l iz 11:1. m inha expooiçãQ, i!() qu e peço clc~c ulp :t a •v . Ex. Posso, porém. rcca
JJ itulnJ·. 

0 !'>!! . • lOSÉ AUGUSTO : - C'\ão é pr ecizo. 

O 1S:n. PAlJMETR.A lRIPPEn: :!\ gora V . 1E x . tPnha. c.t pac ienc ia de -ou\·i t· - mf• . 

2\'ão qJ.ero dei x a r no c.•pirito do nob"re \Deputad o <ltn ·idas a res])Eito. O que cu 

·di.·<e P c, u e a af fi rm ação d e qu e da E:sC.-:Jin não sah em c.speeiallst-ati é ver<Lttdci r a. 

l!:;:stabe1rci d-e:Poi:-; qu a l o !-neio, o -procef:t:;o, o t iroc i•n Jo, o seguimen to d a carre i t'tl 

otl da E.ér ie de estuJo,; que o indiv id uo q ue· cll.l·s e n>· .F ac ul·d aod es de Cl1cdi c in a, D i

r e ito ou En•gc>noh-a·r':a, em.foim, q ualquc1· d os ram os d as .profiJSsões Hbet·ac~, tem 

d e rnzer para ser e.;opeeialtsta. E o Indivi duo qu. segue um d <'tcrmi nado ramo 

de conlhcimentos scien t lfico-; d a cn rrci ra .-\ , :B ou •C, que e;;g~·ta, penetrando 

l'fi l todos os reco:1ditos rle um a d . <as d-<'JlE n denc ial'l, <la nlJ)do co mpleto c abso 
h llo, c">< se é um esp~c ia ll6ta . 
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O <•lt:mno que le•n ;;;racde numd·o de caclc ir·as a e; lu.d>tr na IFaculdad,. de 

.•\1rd icill<t , nã.o pódP, no seu C'll l'riO all i , fazf'r - sc um C'SPC'C ialh=ta: pa l'a o que o pro

fh.-:si on:"l.l p1·e ciza · á.;; veze . ..; d e 10, 15 ou :!0 annos. 

0 <' riterio ofl'icial é que a Esco:a de :Me-dicina ele,·e prepa ra r dlu m nos que 

.Mtl"'ja m em con rli ç:õe d e attencler a todos Ot5 c arWs da v ida c lin icn, quando mai5~ 

r ão eja., para da r a ."' pril11 e ira..; 1)l'Oviden cias. 

O ISH. J!'J,AVIO DA StLVEJP.A: - -~ argum entação de V .. !!;x, . 6 ,·em patentear 

m a i.-5 t:Fn a v Ez a in su[ f i c i l' nc ia do cnsin<> official, porctue é o Gov nno qu-cn1 ga

rl!n l c o co nhecimento a ~.-:;.ses cspeciali s tae, at;segu ta tFio-1hes oa d i plomtlB. 

•O } -il<. PAl.Ml<JTR.A_ FU PPER. : - Garante lalvez erntdamcntr .- r-;eg·u r. do o m eu 

modo de. ver , d"t' ~de qur:., nesses easo.s eoncre tcs:, ·não procura C<' I'Ca r CtSSa con1p -

. tenc i.t dos cu idado.' d evi{.!~ , com o lhe cun1pria fazer, •por que, cmno.., aNtâs, <l i Sf:i d 

o Dr . Abreu Flét l-ho. no treC>ho qUP \ 'OU ler, " 1f requencia vale m u i to. pois que 

s \ dú V€' t.-re .. ~wrnir que q'tem ou v e apren•de ; isto. p01~én1, nen1 Sf e11J)I'e tê suff ic ientc. e 

pn~~o H c·i tar de nov·o pa~avrn s elo 'Dr. A.breJ.t !FiaM10: 

ff'~J :1s, por acaso, poder--~.e - ha affirn1ar que ·com a freqtt-encia, etnbora obr iga

l oria, 0 tl!Uill nQ digel'iO 0 QUe Jhe fO i Cl16inado? :f-Ia Vet'iá _a!gUCm, ba.Statll ÍC ingP_ 

· nuo, qne se arritl{ fU e a dBn onstrt11' que lição otivida é l i ção ap r en-cUd a , quando 

não ll n abrigação d ç r<.\pctil - a? ..Tá. é assitn tão fac i l j urar sobre a at LEtnç; fto a l h eia, 

nu p erscru tar a consc i enc!e. d e outL·e-m,, com o um eyangel h o ~agrado? 

<Jb:·igatoria era rm tn eu tempo a frequencia ,na_.~ aulas de C ha•potJP rt vost, 

cc.:n chamadas. falta.• . trabalhos pratico•, Ptc., e qua n tos não emm reprovados ~"~" 

< xam~ t i na !? !Qbr•igator·ia é ain da hoj e a frequcnch no cu n;o elo P r·of€;;sor Do

mi ng-ot; C:c (}óes~. com ex ercícios de tP.~h.ni ca, a nnotação de J!'(l lhl .:.:. etc . . c qu~'ln

tos n>l<' €âo 1nhabil i taào• no exam e da çaeleira ?)) 

o SH. FJ .. AVTO DA .' I LVErRA : 

niio <l ef endo o ensi:!o o(fi ci:~l . 

o SH. PALM \;;IRA R.I'PP&R: 

:\'ão r esponde ás min !1a5 objecçõcs. po rqt:o 

Cm a Yez que é ninda o ensino off_i c ial o 'l()rte 

r,ue nos g u ia, e m q u an to nã-o fõr aholiclo
1 

de\·cnl o . .:: I'C\'CStir ~r:e cur~o .- et11'bora 

ertado, ~fg~ndÕ o m oclo dP. ,·e'r de V. 'Ex ., de t odos OB co.racte r is ti c.Ja q ue faci 

li b .. tn a c onsagração <]o c riterio daq u f'll cs q u.c são 1bcncf i c ia.do::. })t'l'() e I Sino offic ial. 

E e t e é o fa cto. 

IN'ão pret endo. n iLS ligei ra.:; co :-ts id eraçõ er; qt;e estou faz-endo, me alistar no 

·n nm ·ro ào.s ~tdep'to.; el e clPterm i•nada e;;oo:a . !Limito-me a delender uma m edi é!a 

ou-.· nroin;z P es t ou })I'OClll'a !1 dO rnosfra r o ac r to qu.e a ella pre~ i dc , e n1 m eu 

modo de pen sa r . 

~r . .Pre.s i<l ent<', tran"i: s.cg·undn--feit·n, ao conhec imento da Cmn~1 ra d os :Dcp LÍ 

i (l~lns, :1ma série ele- ar tigos . u rna séri e de ci taçõPr:i t irada-ti de r ev i .:;-t.as allemã..-;. 

ir:~gleza8 e f rancezn..s, em qu e: não ob o ponto de vi . ta gc ru 1, co·m o objecta o 

fljSSO honrado col-le-ga (,' mPtt prt zaclo an1igo: S'r . . ll. ugus to de !F-reitas. q tl aJnto a 

T1~lo haver pa·iz algurn do ~nu ~ d o ern que o cx an1c das cli nicas espcc iaes s ej(l 

ob rig iltol·io, nut.rs onde, sob o ponto d e v is ta de a lgumas destas cl inicas: está cool

PI'O\'ado QUE' a e)Fi-o·..!n c ia é- tnxatin1 . 

·o · 3H. -QCTACJLJO J)E C AMARA': - A nQt-~(l e vo~ ucão é nesse sentido. )lo re-
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giJn~'I• g,!ltC"rior a 11 codi!::'n ch" 1901. não e rnzi:-t o rxan1p tla.; clinh.•as <'.,Ih-"'·iac.s . 

. \h i :-e l stabeltcia QU•· <'I''\ pt-cC'!zo o alumno e~~..·n1hc-r un1a c li· ic.t n' 5" H nno, c 

O SH. PAL.:\tEIR.-\ TIIPPEH: - l>epois, Sr. Pn•:-;idPnte. ain,ia como Ctt~~e.Juen 

cr:t dn ti rgu~llPntação qu(' vt·nho a:.l<luzindo C' ~o:n1 C'Ontrnclicta. ao cltodo dr pensar 

de ::-.. ll.!;x. I"'OiJl'(' o a5~tttl1jlln, noto que ·o prujcc ro d i ~pen~Ea o C'xan1e dt• ,!i?'ter

mi ;.>d~lt; clinicas e cons id r"ra obrigatorio o <;e outL-aR. 

~~ãtJ e! la~ a~ clin icHs fllPdica, ciJ'UI.'gic:a f' ob ... trleica. 

Ot·a. 'Sr. Pn·5:idcn,te. qucn\ é me<lico .-.:Qbe qu.e ha n..t llfJ"~a clas~t· tnultos 

cnilet::ls qu f ~ por uma quC'AtH..o pc.:=soal, nC"I'\'0:-:a. nunca Jl('~aJ·actt t nl um l>i~turi. 

1'em Gl!l'l n .... rdad .. i r o p-1\ro r do bic.:turi. que pat·a elle~ é um ins t r un1ento pe

ri:.:.,,:--o. ('/lí.~o). Xão é qu€' dp:-;conhPçam ns vantagpn do mnnPjo lo bisturi em 

t:e- tPH1li. F:.Õd~ cond·iç;líf·~. rna ... .-.;ão incapili':f~ de usa l-o: qu ..;tão ele t ecnrwram e nlo, 

qul's1ão dr idio::.:y ncrasia. cla~c:-:ifiqu{'m como quizl'r€'1n r pntt nderr"lll. S nó_... va

lO. ... ~ tl:t= 1•e-nstlr n exame lao: cli ni c··~ .\. R f' C .. allt'gando ((Ut• de-ilas não pre~izam 

11s ql't' não vão ~er o:-;:~pec iali . .:ta,..:.. como YHClinx obri .... ar âqur'Jp.-; qur tê"J11 111€'·10 

Ou hiC"tu I' i a clr'lnono:tra r con ht'~in1en to d~ Cil~urgia • ..:.~e qt!t• jánhl i~ t m ... ua viJa 

Eit' nliijzarão'? 

C1 ;n,·et\.:o: te " ho roJ!pgH · . .:urdo~. i ncapAzes de fazcrf'nl a difr trenc;.:.t entre 

um sopl'o cc rcliaco r um PXt J'H-cardiaco. todas e::-:-as subtilezas que prrc&btl o ou

vido. r..!Ha<:lo fl p1-.:1tica <lf'Rte n:U11o ela ati€" nlf~·.Jica . p t·oprianue nll' dita. das mo-

1::-.. tiil'-' internas. te-ndo. entr~.tanto, pnlpensão para outro ramns. 

IPct· CiUI' vnmo.: o'Jri~ar (\.::-:e- pnbn:~ de ... graç~:do a fazt•r c·xanlf' ele clinic:t m e

dic·a? 

'·h~t,•trici:t é outra l'linica ob rigada; p11i~ co.nfP:-~o que C"Ô o tir·)ci::io de 

n fto anrt's de ciinica ele roc;n. rn1 que tfh~O~ :nós tnos de SPr ('ncye1npp,licPs, comu 

li~- ~. é C[Ut' me d~u o conlwcinl' n to pra tiro do que e•·a e''" ma t•·ri:! . 

.\ind ::' mt' r t"co rclo que· u.m do~ pl'irnE-il't~ cn:-- os para CJUP fui cl1an1ado n.e-s_-;~ 

ramc de CtHJhC'cinlento clC' 1nedicina. era o ele uma n1ul-hrr que :n orava di:o:ta·nte 

dn pPvnaç;àt) quatro lPgua;-; c mPia. Fui chanHldo para Yt'l' uma flo cm te. não sabia 

do q U< s t1·atan1. Cht'go M .. C:J•contro a. mu,Jh<' r em pessicnas CJ clições. tl'<l1J1 ê

r.u.•l'':\ de -tO gr:Jos. indicac:ün imTnediata de- E:nlbryotf'mi:•,: féto morto. Qu ;ot• di

ZC'l': bu-.cando-sc ferro. na tora lide~ de n1ai~ proxima, et11Qll;1nto o po1·taJor ia e 

\·inha a llllUlh1\r n1 ?1Ti:1; o trnquf'jo <1ue C'u já tinha ele viela clr roç ·•, f'm qu.(> o 

m~tiico tHn de inn~\nta r ... oluçõ .. ~ que os proprio.; lh·ro..;; não {·n..-:.inam . fez com Quf' 

E'U tive><Ee tido a f~liciLlacle dl' !<1 çar mão de um m<'io . tall·cz bru.tal. .-ob o ponto 

<lr· yista scie.ntifico: fiz a r<nl>n·otnmin c~n1 t·an podão, uma tesoura dt> jat~Hnl, 

ll! i'S sal\'Cl a ntulher. 

\'ê n Canu11'o:l que o tt!·gutnC>nto qur . 

n.ocln dr r:e-n..;ar ~obre o at-~umpto: opplica\·el ao ca.:o das clinica..; c.:peciac....;, abernt 

~lr\ nffirm:.:ção da cxigPncia fPih.l 4 an rPlução a tl'es da..-; clinicas contidns no pro

jt't'to dC' re forn1a ·de ensino. corno de Xê11!11C obrigator io. 

Poderia :"'. Ex. obj .:ctar· que tOdas as C'~pech1l id r.tdC"s, ou pf~ln me. o . .;, -~ua 
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mai·J!'ja, pod €n1 ser rubrangi.das ou fazer parte de um capitu lo de ·satS t r es cl in i -

cns ge:raes . 

!.Em ai g·u mas , é verdade. 1E' a .c;.;s•1m, po r ex emplo , que ha · m.nt1 ligação mu!to· 

in tirn a ent t'e a e~in i ca gyn ecologica e obstet ri ca, o,nde, por ass-im dizer, uma sé 

completa C•)m a outra : ellas são il'mãs siameza~, têm pontos de contacto, de 

união, ele n1odo qu.e não ~c con cebe m esmo um bom gynecologi st a setn er um 

bccn obste~rü, e v ice- versa . 

lí')ut!.·os caso..:;;, ·po ré rP. , f-'~ tão complctan1 e:-te em d esaccôrd o Com e~r:a th(lse. 

·F allo, por ex emplo , co m o rep resenta•nte de um •Estado que é, ha algun6 an-

nos, <:l eva, tad o pelo t rn.choma. 

·O traohr.n1a é u'na conjunctiv ite g ranul osa, ele conhechm et~to r CC I!Dtc e ntr ~· 
nó.<::, e Que t em trazido Hn m eu. E.:.tado prej u·izo.s co lossaes . 

Não ha •nen hu m d{) nós, que t e nha conh ecimen-to elo que é o inte ri od ~l c Gão 

'f'au :o. c1ue não sa iba qu e h a casos de familias inteiras compl etam ent~ cégas por 

ca usa d o tl'n cho mft. 

Segue-se qu.c é e:::;sa utna molcstia que t ra ga con:no cO"nt:;Equencia: Iogir·a. fa - · 

tal e f? nn al a cegueira? 

Não, absolutamente não! Pelo con trar io; é mole.,tia ·perfeitamen te Clll'ave; · 

por quem ,c:abe curar . 

Saber fazer, por exem plo, o diagnost-ico di.fferen-cial entre os casos de con

j !':Jc ti v ite catharr al simples e de conJunc tivi te granulosa, qu.e é o caso do tracho

rha , é r n1 a Das cousaB que se enquadi"'a n as -ex ig en cias obrigatorias de QU(ltTI vai · 

clinicar setn saber onde . 

A f alta da Jndiraçi'.o m edica' feita convenient emente, de accõrdo com o cri- , 

t>rio cl ~'"cie preparo scientifico, des'e.s conhecimentos dÓs symptomas q ue apre

se·n ta o quadro clinico d e tal moles ti a, d~ C{)mi) oonsequencia o que? U un mal

lrrcn1ecl iavel. 

Noo podemos, porta nto, p <> r mi ttir, consentir, co_n{:eber a Wéa de que ama

n hã um profissi onal, cha mado pa ra trata r de uma clôr . a e olhos, como denomi- · 

n ce: n, nã o tc::1 ha compet Bncia para faz-e r e~-se diagnostico differe .l•C ial, salvando . 

m uita'l vezes, o ~uturo de uma familia Lnt eira, pois pôde t ratar-se de um chefe 

ele fami l ir, qu e e inu.tilza? ).'ão vou · faz er con iderações sobt'e as consequencia.s 

de semelhante cousn. 

S r. 'P resid e.nte, h a outro co t: ce ito formuL1do pelo 1Sr. Augusto de Frei ta"., : 

meu tJtezado amigo, em q ue S. Ex . se b ase ia pa.ra rejeitar tnin ha em enda: é 

a - q netS tií. o de au.tonomia el as · n ns:::as congr~gaçõ e.s: ·entend endo S. E x. que o fa- ' 

c ":' ) da ·CamaPa determina r, no es tudo da r efonma do ensino med idas como a qu e .. 

p·•·opo r h{), vem fe rir de fr('nte a au t on omia das congregações . 

).[as, Sr . Pre:s·idente, tlu con.fe.-::.s.a que . .. 

o sn. FLAVIO DA SI LVEJRA: E~sa autonomia não ex iste . 

o SH. PAT ... MEIRA RJ.PPER- não com·prehend•i a a r gu mentação d-e S. \Ex., ~ 

qu anto ~ a u.tonomia el as congregaçõ~ . Comprehenderia e talvez admittisse o u 

{'ntC\nde~f;f sér o verdad-e i ro cacninho a. seguir na qu ~stão da ref()nna d.a ensino 

m edi.co, .essa autoncmia; m as co mpreh enderia 11ma a u tonomia em · que se dés,se _ 
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a css:;s aggrc!miaçõe · de profi~SSionaes de oompctencia prova.da no 111un<1 o scienti

fic .. , pe:•nissã-o, capacidade pam tudo qu.e tive.sc;e rchtção com a ssu mptos dessa 

naturvz j , mas nã<> clal-a ele um lüdo e timl-a de outro?! !E' o que faz o pr~jecto 

de 6. Ex. ; se não determina q u·e a Congregação da Faculda(.'lc de Mccl 'oi na exija 

par:t complemento dos estu do.;; •n dico.< o exame de taes e taes especialidades, 

n01n o se arroga a compet.f!ncia de determinar, de dizer Quars as cadoi\·as de Q tl~ 

s• deve- ccaupôr o cur5o medico? 

.aomo nos ju-lgamos a·utor izados a inter.vi.T, a chocar el e laJ mat ria essa au

t cH cm1a, que S. Ex. não f]Uer affectar, e isso é feito seriando até as cadeiras . 

diz• ndo qual a o•·dem em f]Ue ellas d evam se succeder, dec la rando, portanto, quae.s 

as depe,dencias que um as têm com outras? Onde e;;sa aut·~ n omia? 

AJmittiria eu, repito, que · houvesse a orien.tação à a parte do tCon g-resr;o, da 

ne 'DRitar a autQonom ia das congl"fg<~ções, consulta ndo-as sabre o qu,anttlfm, ccmo 

suggcria nosso collega, Sr. 'F lavio da S il veir a., sobre o quant1Lm da Gubvenção, 

do auxílio, crnquan :o ~as faculdadeó não entran1 no reg:cucn de dona de s i 

propria~;, vive:- do com os propri <>s rendim.tntos de um oopital fi xa·do, com a" m a 

triculas de a lu.mno>, e tc .; e<>sa s ub-ve.nção será. dada, fiscal·izando-sc, natu ral

m ente·, o SE-u bom CC11.1)r~go. t11as IJ.ã.o nos:. :n1ntiscui.n<1o ·r 6s d.e c:no~1o algum, na ]la rte 

tec-hn!ca proprin.ment~ dita do en.sino. 

O m a is é resvei ta r de u m lado aqui:Io que dei:mmoo de r e;pcita r de outro . 

•E' possiveJ que haja outra explicação; e.sle, porém, é m eu modo d e ver no 

as;;u-mp.to, ·cem a n1ionba i•ncompctencia (nclo cii{Jo ·iac~os g e·rctes ) ; ~Jôde ser qve 

haja qualquer ·co usa de superio r, que não apprehendo, e que S . •E x . m e c-xpli 

<"Prá. ~e •1 ' minha pa!avras merecem a ei' .. m'()la de urna r esposta. 

Ante. de concluir, pe'rmitta ~me a Camara t:una ponderação. '-Foi uma co usa 

,lu e ~.go r·a m e occorreu lendo o in1pres o. 

E··sa prOIJl'i a autoncmia das co ngrega ções tão respeitada por .S. IEx . fo i des 

re.~peiwãn pela ref'()rma, porqne se co · sultarmos o rcgul ~mento da Facu:dacl c de 

'Medklna., que tenho em on ã-o. e a seriação das cadeiras proposta.~ pe!a reforma. 

em vi~or, vere mos até que houve no momento actuai sem que haja uma expli

cação, uma ex pos ição de motivo". u.ma rnzão apresentada para -o facto - a abo

:;tão dé t:m dos r am -o· ~loo conhec imen tos m -Edicas cita dos no •·egulamen.to que 

·vig:mt a ctua!m ente como lei na Faculdade de •'Medicina e que d esapparece na 

prese r te n.forma : é o estudo de pharmacologia. 

_n .. pha rma co!ogia f uma disciplina qu.e exi6tia como cadeira do cur o m edico 

e que nc f mtanto vai d e&appar~cer cem a refocma. L ão entro na defesa da van , 

teg-<·1lJ L•u na demonstração da nccess.idadc da s ua permanencia; não ven-ho citar 

os inconven iente· do ;-eu d et"apparcc imen to; não é esse o m eu intuito. O .:) u e 

quer·) demonstrar C'()m a citnção de.-se facto é ·positivamente o seguinte: é que 

essa aut:Dnc mi a que foi o noH me tangere que determinou o repudio de mlnba 

t'tnt nda rol por outro !•d o desrespeitada em dlvc rs s assumpto.~. 

•SJ·. Presidente, r~c,·vei piu-a o [innJ <lo dero lin·havado de&cs concei tos que 

veuho ~mittindo aqui e qu~ têm co mo unlc() intuito defend· r, como dl.•sc no co

meço, uma m ;!d!da que con• id ero es.<encial, radical e n cressa1•ia na ex ecução à o 
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11rcgra.tnm~ da no.-;sa Facu ldt:de de L\1cdicina, renélen do uma hamenagcn1 Ll08 c on1-

p a n hc iru;; q"c t iveram a bel'lJdade de con co rJa r com a sua ap r esen taçiio, de da~ 

com o t<lU ro m c a sol idariecade da medida que cllcs acha ra m boa, um docum en to 

c u ri,11o qu., pe~:o licença pa ra e n trega.r A )!Lesa c que V. Ex . , S r . Presidente, 

rcrá. a J.wndade de fazer ch Ega r ao n obre tRela to r . 

E ' uma dec'am.ção do~ pr ofesso res du Facu ldade de :.\1cdicina do Rio d e 

.Ja.. r:~ i ro, ãando a ef:Sa em.enda todo o seu a poio. São cllcs os pr!c_neiros, por essa 

d ecia ra!:ã<>, a ::vlw ir mão da falla da a utocomi a ; são ellcs Ocl prim eiros a enten. 

ller que a m edida é de ut ilidade . <E' e.ste o d'ocumen to que peÇo licen ça pa ra ler, 

ter minanào o meu dis-curso cem a s ua leitura, promettendo cita r na se.,.são de 

..9eg-unõa - teira os argt.ltll Cntos a qu e me referi r, tirados de pu,blicações extrangei

ra~ e ,1ue vün cor roborar as af\Cirmativas qu.e cxpe.1di . -E' eDte documento qu~ 

vau : r, peà'n do á Cama-ra. que, to m :rr. do de!le conheci'lll·E nto, de accõrdo com es

sa.L:; upin!õccy dos professo res, o.::; n1ais interessados no a&:;u m pto, á nossa t::menda -

• uinha e de mais 5! outros con1pan heiros - a solução que ~nte:nda se r de j lU!. 

t iça. e r! e direito. 

J) iz o docum ento: 

n::\6s abaixo a.-;s ignados, profc.;sorcs da. F.a·culelade de :.\1edicL~: a, em exer ei 

.cio, ju!ga,mos de. real vantagem e in teresse para o en~5in o a emen da da Can1ar:a 

d os D~putados ao a r t . 9•2 da reforma em d iocussiio, e que assim reza: 
,cu\ o art . g?. · 

.Uém da Crequcncia, é o.brigatorio o exam e elas clausula> c peciaes a que 

.se refer . m os capi t uloo em qu.e stà{) seriadas as materias de que s e compõem 

o.:; antigos -!", Õ0 e 6·' anmo,:; m e.di.cos. 

Hio, 18 ele Agosto de 191'5 ." 

~·\ {;&. mara p~rdoanl fllle cu re pi ta os nO'me ·· que a..ssigna.m cesa d ecla ração, 

!lem es C{}n hec idos d e todos nó.s, c que são o escu-do mais brilhante que eu pod.e

..ria enc,mtrar pat·a o a·poucamento do qu.e disse em relação ao a5sumpto . (Nã o 

apoiaC/JOS). ,E.s.ses non1e.-s fal~an1 por mim. ~Te.-;.sa ~jmplcs àeclal'açã-o Existe um 

u i.;cur.•o de mais valor do que o que cu pudesse fazer, l!ll ef'm o que fos e d ado 

pr<,<lu zi l.o monu.m ental. Fir mam este documento os professor es : 

.\ . Aus.tregesilo . .-\breu Fialho, Fern.ando Terra, Ferna r.do :.\1agalhães, An

to n io :\1at ia Teixeira. A. Sa ttamini, Docni:ng-o.s de Góe , ::\'ascimento Gm·gel , Os

'\Valdo óe Oliveira. H Enr ique Roxo. F. Simões Corrêa, 1Raul ;Leitão ela Cunha, 

.A. ugusto Brandão, :\1.igu.e ! Couto, 18ru r: o Lob o~ Pccegueit•o do Ac.llllral. Luiz An

tonio <la Silva Santo;·, Pinheiro -Gu imarães, Dias de B arros, Valladare.:;, .JTI. )Jas 

"imc;"to Silvr., B . A. ela nocha Fa ria . 

Jfa a incla a consid-e nu· o nome do nosso d istincto co1~ega .Dr . T eixeira Brn. n

<làc, que as.s~gnou a e mc ndn . 

.St. Prrsi,lente, como disse no i.'l ic io das mi nhas considerações, 0 que aqui 

~Se :1dvoga ~ t:ma. <las cau:::as n1nis nobr es qu.e e podem ad vogar em asswmpto 

dl\Ss:-l n:ttu r·f ZR; o que aqui e r. clvog.a é acarretar para a.1guem trabalho que 

bo.ie n~o exi>l~ a in<la, •em que por isso haja o dirdto ou a possibilidade d 

.a111anhã ser esse accrescimo àe serviço recomven~a.do por u.rn augcn n to maior ou 
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nte: er út> Yenc imento.• . O;; direitoo matertaes ó es5es professores e6 tãa. perfeita; 

u,~entc t e ·gu<t~dlldos em sua a.ctual ituação; ·n ão haverá para elloo melhor ma· 

tl ,!'; ai , ~(lb n en hum ponto ele vista que con .. idercmos o caso. 

"Ü que hn. é a nobreza de que 1·er eleva r o ensino medico á altu ra a que d ve 

chegar, tecomm C'nda ndo-nos por e.c:s·e m eio aos que Pe interessam pela cnag na 

CJUffitão. (J!nito bem; m11if o bem. O orador é cwnp,·imentculo.) 

O Sr. Augusto d e Freitas ( 0
) (mov i-mento ele ett l ençüo) : - Sr. Prrsl

dr-r.·tr, -:-~ão Era meu intento tomar parte no debate sobre a reforma do ens ino, nest" 

m vn1e ntu. ~C'm m e Parecia i.:::so conveniente, dia· .. te das praxe-3 adopt::da . .:;;; e F'nr.c 

cionacas .ne.;;ta Casa, em vi rtudé da L< quaes o debate "obre os proi<c to.s •'C trava 

lodo e li e 1ca occasião l J v~tação, por m eio de pc•dido.• de pala nas para enc&mi 

nhar· ·a nt e.~nla votação . DPn1ais: o C"5tndo d e min ha faude 11à0 m e p e t·n1ittit'ia unl 

esfo1·ço f'"JJaior Ptlra defend~r o part'cer da Con:cni .::~ão. Jo quai ti\'e a honr :t d P 

se: reJa ior . 

o sa. IPAI.MElRA IRJPJ>F.R : -v . Ex. me perdve. Se t U ti\· rsse c lhec imen.t•) 

de se acha•· V . Ex. en fe1'mo, se<ria incapaz de crea.r para V. Ex. seme• hante 

C(ln6trangimcmto e d esde já. se m e fo.~se possi\·eJ, exonrr ot ria V. -Ex. de$.'"(\ ('c; forço . 

0 ""n . AUGUSTO DE FREITAS: - Agradeço a V. "Ex., ma< prezo muito Os UlCUS 

Ceveres r-ara não n.cei ta r "S~a exo-~ração. 

ICollocaàa, por~m. n que:; tão pelo honrado Depu:<1do pelo Estado de S. Paul" 

no t~rrpno etn q1..1e fôra, S. Ex. m e fez a mai~ g rave inju.--:tiça, que eu jã.mai...: 

tinha o direito do esperar Llc S. Ex., acredita odo que d eixasse eu de re.;;p()nd cr 

ás ·bril hantes can;;idP.raçõfs com que . Ex. a caba de elevar o debate. Chcga·nclt> 

mesrno a invocar, cct!no u mn e--mola, r esposbl á suaR considerações . Ex. crcot:

apena<> ra•·a mim un ,a s ituação de diffi culd ncle tal. que o d ever do apreço a . Ex. 

n1 ~ imn0e, antes de mais na da, todo e qualque r sacl'i ficio, comtan~o que sej a eP<? 

imcnPdiatrtmente cump l'i do . 

Sp o nobre Deputúlo por S. 'f\>ulo não se wagoru<~e com uma phra'e cem a: · 
qual ponho inieio ás lige iras cons i<lerações que ten ho dP razer ,·obre a emenda de

qu e S. E x .. •c occupo••, 011 diria , S r·. Presidente, que a p rova de que a emenda 

não de,·e ser a )tprovadn, es tá wda e l!a l!'llQ discu1"'o com que S. ·Ex . a justifico u. 

Pare-cerá, talvez, âquei!es que lflão (lled itnl'nm no assun1'pto, q ue ç. ão e.:;tudarntn 

CD ven i rntcm ~nte a refo rma e que ~e Jimitarzm a ouv ir a defe5a de S. Ex .. pa 

l'C'C'«'l'á, ~talvez, repito, un1 paradoxo, ve r em utna d efe~a tão br.il ilan tc a prova ·mais 

C.:or1uc ntc da in convf'·:1 i cncia da mHl ida lembJ·acla. IEntre tat:-:~to . :3 r. Pl'C::'hlcnte, nã<• 

ser!\. '1ifficil d monstra l-o e menos ainda con veneer ao •; obr·e Depu.:ado que esta 

em enda não pó<le ser apprrn-ada. 

O SR . PALMEIRA RIPPER: - Estou ha bituado a aceita r os •bCirs conse lh os 

de V . ! "x . 

O ~R. AUGUS'ro DE FRE:ITAS: - ..\ em ndn , S •·. PresiJe1-te, propõe o exam e 

obriga to• i o para toda- a< clinicas espec iaes. em .nu mero d e oito ou dez ... 

O Sa. PALMEIRA ·•Rl'PPER: - 'De oito. 

( •) Discurso não revisto pelo or a dor. 
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O 'Sn. AUGUSTO DE ·Fimr.rAs - ... de oito, que são cursadas na !Faculdade 

.<'I e Med ic•na. 

Como primeiro motivo para j ustificar a repulsa desse exam e por pal'te d"a 

Commissão, disse eu, não me consta que em paiz algum do mundo haja um dis

positivo Jegime-ntal ou legal d·e Ins titutos de ensino de med icina que estabeleça a 

.ohriga"l:oriedade do exame de todas as cl~nicas. 

0 SR. PALMEIRA IRJPPER: - De todas. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - 'De todas. 

O ,i:)a . PAJJMEIRA oRJJPPER: - L"ão contrario a affirmação de V. Ex. Eu d!s

<>e, por~m, que ha alguns paizes em qu.e existe a exigencia a que ulludi. 

O ISR. AUGU.STO oE FREITAS: - Agraçleço a 'V. •Ex. o valioso concttrso que 
acaba dE; me prestar. 

o SR. PAI•MEIRA RIPPER: Argumento ccun toda boa fé. 

0 -ilr:. AUGUSTO W: FREITAS: 

q"e srmpr~ o co·nhccl desta fôrma. 

A ffirmo que V. •Ex . as5im procedeu, pOI'-

O ~R. 'P-•L~LEillA RTPPii:R: - Sou incapaz de uma affirmo.ção menos verda-

-clf:·ira ou menoo sincera. 

0 oS R. AUGUSTO DE FREITAS: - Se O noobre Depu ta do é o p'rimcil•O a dizer da 

tr ibuna 1doa ICannara que 111ão t.Ln•ha 111oticia de algu·ns paizes nós q.uaes :não é' êxi

.;-ido o exam-e de todas a.~ clinicas especiaes, como apre-sentou a emenda, como 

,achtl imrroccdeote o que propôz a Ccmmissão? 

Se .S. Ex. concorda comanigo, vamos trazer para o Brasil t:cna in novação 

<1;1e paizes mais adiantados na instrucção pu·blica annda or>ão instituiro.m em seus 

regimrn,: é V. •Ex . quem conclemna c;;sa emenda, por inutil , se •não inconve

r.iC'ntc, e comdcmna e~sfl. cme-n!!a porque se <'entio fra.co n.o te!'l'eno em que se col

wcou. 

·senhores, basta rio. essa recuada do cobre oDe pu tado pelo •Estado de S. Paulo 

'rara que a emendfl, que propôz o exame de todas aa clinicas, estivesse, por sua 

"Prc•p!·ia r a lavra, condemnada. A emenda •não propõe exames de algumas di 'cipli: 

t.·as, ma.s de todas. 1!:.' · S. \Ex . m estno . quem con dccnna t'SSa medida, por im,util, 

:senoo Ln·oónven.ienrte, procura,rrilo, entreta,nto, Sr. 'Presicl ei1:te, não deixar que de 

t~do morre.sse a em enda por S . Ex. 'patrocLnada . 

O nobre Deputado pretendê provar que algumas disciplin-as aqui profe.ssada" 

como ~linica €special reclamam o exame como lltn >l necessidade imperiosa, po.m 

o <'Xel'cicio da clinica profi"'. ional. ·Com grande sorpreza para mim, eu vi que, no 

meio d e oi•to idi'scip.Dun>RJs, que constitulàn1 outras -tantas oli.IJ1icas () t>erJaes, S. Ex. 

llfm0rou a sua attc.nção só e só na clin>ic.a ophtalm<llogica. 

O ISR. PALMEIRA rRT.PPER : Eu poderia· fnzel-o <an qualquer outra, mas ... 

"Prnloe-m~ o nobre Deputado. 

·o 3B. AUGUSTo DE FRii:ITAS: - Mas eu estava persuadido de que, depoi.s d~ 

ter a CommiFsão. conq ui~tado um TJaln~o de terreno, quand·O havia levado S: iEx. 

a cOnffs.;;:ai· que era ' inul:íl o exa me ele alg.Uil113ES <liscipHnas, !nas necessario o de 

i!lg•lGn:<s outras, como disse S. ·Ex ., eu estava persuadido, rep ito, ou tl111•ha. o d~
nito d<! esperar que :s. Ex. demonstrasse 'á Ca.mara quaes as ài sc iplinas que 
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exigem e5f3e exam~, a me-;.<> . .:: que eu chegue a cor.siderar que, de todas as clinicas
r:>peciaes, só h::t uma que merece a attCI~.ção de S. •Ex. : que é a clinica oph tdl

moJogjca. 

2\:ão pl·ec!zo asseverar a o m~u nobre amigo B que nunca ,.1 nas palavras ele

S Ex. : a de(e.·a de ill.tPre;;ses pessoae.- ; nem Q vi <lUnca nesta tri'bUJla em clef~sa. 

de intel'tr:ses de tal ordcon; ma , pela ci.J.·cucnstan'Cia" que 1·odeiam cs:.e faCto, - · 

o pleito que '"o· cot-redore.~ det>ta Casa se travou pela conqui<"ta eles. " e rn emda,. 

de sun approvação pela Commissão de Instrucção Pu.blica, vendo- se que de oito· 

~rofco;;aore~ que excr=n e-51!as cli.nic&o; e511ecia<'S, só um veio (azCl· o trabalho j u.nto 

a SC'US ttmigo:;, .~ó um Y~io até ao recinto pleitear com u.n"', dL~;cutir com outros~ 

scbre a mooess.idade de O'brigar ao ·xa me da .~ua cadeir a ... 

o sn. PAJ.MEJRA TIIPPEln : - v . Ex . póde garantir que (Oi ~s;e o tmico? 

0 RH. AUGUSTO IlE FHEJTAS: - iC1111 SÓ . 

O ~H. PAl ... MElll.A I[:.I?P8R: -tFoi \ r . 'Ex . ma: informa · o, porque não foi um só_ 

O SI:. A.UGt!STO DE .FREITAS: - Eu tenho visto, S•· . .Pre ·idon4:e, na mi·nha 

'ida de represe-ntante d<l ':\"ação, o r~-cinto de<ta Ca-a do P;Hlamento, cheio ct~ 

pretendentes {l pas•agem de leis que Ih< ccm'Cedam favor!l<", de pretend ntes IL 

cargos publico.~: o1a.s n•uncn vi um fu:-. cclonario vir solicitar d .. ta C l1Sa do IPar

lantC<J•t<. QUe lJJe dê.Gll IJmiS trll·balho. 

O Sn. ALBEnro .3AR~lEN1'0: - Mas isto é muito loU\·avel, raro e nobre. 

O <>•1 . AUGT'STO DE FRE:ITAS: - E' tão nO'bre qu~ é ext remamente raro. Ain

da não vi que um profesaor de uma 'Faculd<lde \'ie 'e pedir aQ Parlamento o exlt<llt! 

par.: a sco cadeira. Por que moti\'O é e:te a Í.s>o levitdo? Porve n tura. é o amor 

á tn:c;namidn_õe, para que o:-; seus diõcipulos raiam . abendo algwma cousa e nã<> 

vã:. p1·ej uàicur pela ignora::-. c ia aquelles QU.e a. seus . ..:.crviços reeorrerem? Nobi

::esimo procedimento e e · s~ é tão extraordin-ario, que eu o admiro. 

:.Vl>l•. afi.nnl, qunl ~~ utilidade des.•-e ox.ame? 

Sen!lore<", o nobr~ Deputado por S. Paulo, meu honrado <lmigo, o Sr. ll?al

m Pira Hippcr citou cas<'i; de sua clín ica no inicio de sua vida {lue mostra van~ 

quà<l poL'CO sabem o.s medicos preptl r ados em certos as.•umpto~. 

As.<iJn lê, e assim não póde d€ixar de ~er . Aqui, como em toda <1 11ar te, () 

cu r~ o 2CiPnti(ico, em qualquer que sej a a. di.sciplina, mão é mais do qpe o pre

paro do e plrito para apreêder na vida pratica . . 

Toda a gen·te ,-a be a hiMoria, qW! a lenila t r oux.e até mós, do grande T ixe iTa 

da !Fr<'it.o~. o moior jurisconsulto brasileiro, que. dcpoi;; de Cormado. quando no

m rado ['romotor Publico, ao receber o pr:Oneiro inQu crJto, foge de casa pata lt· 

consultar o escrivão. 

1~1&s. isc;o é um facto natural c r.'() mt<11lto sobr e todas essas disci11lina • em 

qu.~ clll:lt:: re,~elnm tão pouco saber, fizerrm €xames. 

O :~obre Depntado por · . IPaulo, po is. •não argumentou no0 caso com o espi

r. tG critico, que tão pmprio lhe é. 

S. lf~x., tendo palavras dl) pro(es•or de cl!n~ca oph talanolog- lca. n,ü u ra lmen te 

a~st:m io a re•por.c<abilidade do que elle d isse . D iz elle: - De que vale ass isti.

âs aulas, se não ha ex arrte'! 

O S1:. OCTACJLJO DR CA~<ARA' : - A frequencia é bc:r1ad<1. 



-- 281-

O ;Sa .. PALMEIRA RJiPFEa: - Perfeitamente . . E a titulo de in fo rmação digoo 

o eguinte : ha. alunmod que as>lg•n•lm o lil•t·o de ponto por tres ou q uat ro com-

pa nhei ro,.. A fiscalização ne&se ntido é impo- ivel. 

O SJ<. AUGlJ'STO DE FREl'l'AS: - Façamo•, .Sr . oPresid o te, um pou.co de his 

tol'la eohve este capitulo. 

O Qtl<' hf.on sido er:·tre n6<;; as c!VDicos ('Spec iaes? Qual a evolução por que têm 

cliao pas.!;:u do? .o que >é que o legitslad<Jr tem col11ido na lição da experiencia para 

vir hoj&, pela pa~avra elo Ministro que dccr~ttou es...~a reforma, dispensar o exame 

d clini('(oS especk1e~? 

Sr. >P rcs ideJo~e. antes da reforma de 901 poucas e ram a; clioic ·s e.spec iac;;. 

!:\<Ias, c 'Brasil, pob re Bra;;i!... Mas, os ·Bra-, ilc!roo... nlo podem nu• ca ficar 

alraz. ::>1'6s ·não E'l'tudamos o me io em que vil'cmos 1:ora, tCf <npaJc•:1and a evo

n.:~i'io do.; oo,so · costumes e do oo>'so propTio adiantamento, u·mos deter .. n inando 

em d i~po,it.ivo - lfgnes aquillo que o meto social rccl::ma. Não. •Cada 'Ministro qu.e 

reforma, porque desgraçadamente em .n.o;;so r.a iz toda_., as reforma ão feitas pelo 

Poder ·í~xecu tivo, cada Mi·c i,;tro que refotma pt·ec!~a mostrar que conhece tudo 

qt-anto .... e pac;sa no -E. xtra.mgeiro, e preciza: por cnnsegujnte. adaptar entre nó , 

embom muita~ vezes .,;6 no r-ape!, tudo quanto fórn existe, ir>do nãio ra t·o, ad iaon•be 

0> CJilP existe. 

Xão par('Ç:l a V. Ex., Sr . !Presirlen:e, n rcn acs meu ~ illustres collega5 que 

o que <J;go •r. fLo tem os <'NlS fundamentos em factos po.sitivos. 

l-Ia cinco a.n•oos, Mini:>tro hou\'C que c reou na Faculdade d e 111edlci>Ja a ca

d<fira {]c clini<>.l gy!lJecolog-ic:..t, ':\1in istvo houve que, concomitnn.terucnb~. creou a 

C!ldt\ir·a <1(' clíniC'a pcdiatt·rea- clrurgica. 

O '3R. OCTACJJ.lO DE CAMARA': - Aliá! essa jA exi~tin. 

O L'5t<. AUGUSTO :) E ·FRBJT'AR: - FarA o nobre collega a fi-"eza de esperar. 

1Eu critica v a exactamcn~te e:::se proce .;::o do Go,·erno bra.aUeiro. 

Tin htn1ClS a cJ!J!'}ictt ·O b '"Etrica que -contin ha· a clij'l ica gynecologica , tirlhamos 

a c·!inica geral e a clinica pediatrica. 

:\1in i-tro houve. S~·. Prvsidente, dJzi·a u, que, ou para accommod11 r amigos, 

pot·l"]ue f' sempre agradavel isso, ou porque enesmo a.lg:u~ se mostram rr.üic:; ~

'~Jfdt>re~ .(le~·~as cousns, do que . 'JS ante-cessore , creou a clinica. gynecologic11 corno 

ca-leir:l au.tonfA11a, dotoo.a cccn professot· cathcdratico. dotou-<1 com s~>bstitwto, 

dot.>u-a com um ou dou,;; assi.s~entes e com tudo o m ais q ue n ecessario foi para 

que P:-:!""a clinica ~r· cxerce.~se. Com n c'i,n ica pediatrica-cirurgica fez a mesma com.. 

sa. Elc•tl'l•ta·nto, 1;:1:-ados são já ci llleo amnos e até hoje não houve '" a Faculdade 

de 'Medicioa do Rio de .J\'lnPiro n.ma aula de cl in.i'ca gymecologica, uma ruula de clí

nica peciatrica. Aqui. e tá. Sr. Pl'e"-identc. a.;; .nossa.;; refortu<l são 71ara i1tg lez 

t.·or, ~itzem o .. bcrn ca o della.s; c . •r o extrStngeil"o, quando atguem Yir o que se 

[tlS~n na •Fa~u lclaéle ele M clicin<a do 'l31<asU, di L<á.: - 'Corno é completo e. te eos~no! 

A t>é csb's cli n ic-as esp~cia<s são ai !i estabe!ecl'(]a.'! De na.da <l.e<cu.ra o G verno 

b.1.1a::-ilei r o. 

N'ã.o QIJizel'am mais a eli•J•Ica gyoc ologiea uonida á clinica obstetrLca; fize

v,lm uma c linica a u ton úm>l para Q•Oe o en.sJmo fiasse omais comp!t>to, CI:O.bregaran~ll'· a 

a um p•·ofe;sor, su~ tituto e assi•tonte. Na cl•i n ica .pediab·Lca-ci rurglaa a mef<i11\ 
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C·JLts:> se verá. >Entretanto, nada disto exi t e ; na Facu ldade de Medic1na do Brl'J . 

sil Ilt'n.huma Jiçã•J a tê hoj e fo i dada porque não ha salas, moem l)ospitaes para •nel 

le;; installar-se a clinica ped iatriea-cirurgica, n em a clinica gynecologica. !E ha. 

cinco ann o geme o T !1C6o,uo ·• acionai cem os or'Clenado · det;ses pro fessores sem 

que os nlu m r.os tenham t ido a m nor lição com esm cl i·~·ica gynecologica e são 

,oosas clinicas gynecologica e pediatrica, para as quafs o nob re DepJJta.do por ISão 

Paulo pede o exam e, cli nicas qlle não fun ccionam. 

1~1as, dizia eu, S. •Ex. aeeitando as con•iderações feita6 pelo i Ilustre profes 

sor de <"linica ophtalmo!ogica disse, <m tom de causar ioupreesão : - Que vale 

OJVir, se não se apurd Jt<O exame o conhecimanto dos alumnos? 

.Senhol'e>, wse a rgumento pód•e imprc;; ionar a quem u1ão meditar sobre o 

Cll€0, a ~Jucou não .se dis;lllzer a con hecer de pe rto estes assumpto que dizem reci

peito com o ens1no, como eu tenho ·buscado Coa.zer, para .menos mal m e d csempe

-:~har das (Uit:ICÇÕC6 com que fui hon rado pela Commissão . ,são ha duvida que 

ouvir c nã:o dar as provat; de que guardou o que ouvio, no..Ja ~ignifica. Mas sei, c 

sab>· S. Ex. muito b~m. ::[ue es ta cliJlica oph talmologica, como todas as cli ni cas 

t'" l eciacs, são clin icas praticas; o alumno não O!lve, é ensinado praticamente; 

o 'llumno é cham ado a coll:l•bo rar com o profe;;.sor nas operações, moas experien

cia.r;; e~!e não está ouvindo porque o professor , rara vez, a. .:1ão ser tratanào- se 

t·.< pecia lmen·tc de elinica oplltalmologica, a não s er quando o professor J3rEciza dar 

prelccção ora l, especialm ente sobre o.> m eios physicos d e diagno.~ticar , em que elle 

terá aecr,.,sidade, como tem o professor de physica, d e .fazer p r el cção r-ara depois 

fazer de>nor&tração pelos appare!hos, em todos os outro.s casos, o e:1sino da ca

deira de clinica ophtalmologica, como de todas a clinica espec iaes, é <msln o 

pmtico . 

Otttr'ora, no rcgimen elo Codigo de 1901, os alumnos frequentavam as aulas 

e tinha m o direito de nscol!oer, no 5• .ou 6• anno, uma das clinicas e·peciaes, â. 

fe:ção ele seu paladar, pa1·a sobre ena ser arguido em exame. 

S r . IPrcside+:>te, eu estou persuadido de que. a Camara reste momento, diante 

do dcsca !a'bro ger al da in>tru cção publica,. diante da deçndencia supr€ma a que 

-ella che~ou , ·q uand o todOi; ~!amam por uma regeneração, quando tudo nos indica 

o cumpr imento exacto de nossos de1•ere.', quando tudo. no imd ica cermr os 

olhos ás convcnienoeias, aos ln•teresses pa.rtida.rio , c u estou <persuadido de que_ a 

Camara quererá Jegi ·Joar com pleno conhecimento de caousa para mão deixar na 

.lei c ousas 1nou telis. 

L'< o tempo do Codigo de 19 01, dizia eu : o alumno tinha o direito d e escolher 

urr.a ou à uac3 clinicas P.speciaPs para sob-re ena ser arguido t11o 5o ou so arunl(). 

Quando ~u tive de es tudar a reform a actual, para b<m ·apprehender o seu 

pen.-oarne'lto, o esplrito q;Je a vil'ificava, procurei me itn•foranar do qu e occorria 

·nas Facu•dadPs no tempo dess es dous exames, das taoo dua clinicas. 

SEnhor es, se nÓd quer cm<;>s legisla r ~em comed ia, se queremos fazer cou.a sé 

ria, prec lzam os nos i.n,;;plrar no resultado desses exam es. Não havia um alumno 

que fo;;.<e .sequer s impli[ieado : em nenhuma dessas cadeiras reprovado, enotão , moun

ca. E urr. regi m t'n que permitte qUe em exames não seja t:m alumno seq•J.er s im

' P:<ficado, é uma comedia. 
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O .SR. :FLAVIO DA .SILVEIRA: - Todos apoc tam o defeito do ensino officia, e 

ninguetn o d efetn.àe. 

10 ,SR. 4\.U(}USTO· DE FRElTAS : - C\' este paiz a difficuldade da exHtencia é tal 

que cliff icilm en te p6de •:n11 medico ou um aovogado se to,~oa.r espec ialista. 

Acredita 'S. iEx. qu·e af.gt::m a.l um n.o scTá, de ora em diam.tc, rep~rovado etn 

uma c1 eS$ZS cl iniço.s espec iae5, por não ter demonstrado plena capacidade ness€S 

tstudos? 

·vao1oa <l ecrctar exr.mes que \Seriam outros ~tantos o·n us i111u.teis para esses 

alt ounos, p·Erturbar o ensino <les-~es i<nstitutos, já tão gravemente pertu rbados, 

pelo acce~mulo de dillcip!i'llas i"<utcis, para mancar que· os al u mnos vão fazer exa

mes de cJi.nica especial, onde, sequer, nwnca foram simp!Lfica<1(}5 . Vê V . ·Ex. 

que: este exame ele unia cH .. ica o:;pecial não sign ifica c-ousa algum.:I;. todos os 

atum : os serão ap.provados, ao passo que, pel-o ,;;ystema da reforma, e m virtude 

da qua! a frequencia do..-3 a:utn.nos nas aulas pratica ou antes , nas cliD1i cas es

. pcc>aes, ·é ab ri gatoJ:ia, sem o'bser·vamci<a, attenda !bem a Cama r a, <não pode

l•á o lllumno ser admittido ao exame de outras d i~c i phnas <lo anno, a chave para 

o a!u.m:; o ser acmittid·J ao exame das di.ocip!l•~as <tue cur.snr <é a prova dada pelo 

pr·ofes.sor da c.a deira de clinica espec ial, de que ·fl!e frequentou durante o praao 

lrgal a :3ua. c~inica. 

O SJ:. OCTACILIO D.E CAMARA' : - 'C.1a.s, isto é para ser bur lado, co.mo disse. 

O SR. AuGUSTO DE FREITAS : - <Pód·e ser -b-u rlado, c<e modo q_ue, se .me é H

_ cito concluir <'as palavras com qu.e o. nob r e Deputado me honra, posso affhl'ma;, 

se proc~~so hou ver, pelo qu.al m•ão seja burlada essa prefe rencia, S . . 'Ex. ·estará de 

accôrdr. e:omllnigo: d.izendo qne a preferencia •é da tnaior vanta.g: n1. 

:'\ão •é verdade? 

O Sa. OC'I'ACILJO DE CAMAR.A' :- Para suobstituir o exame? 

0 S.r.. AUGUSTO· DE FREITAS : - Pur a m OS Era r á. utilidade da freqU'Crleia e 

scu.s i'e5tl l tndos jmtnediatos. 

Ü SR. 0CTACILIO DE CAMARA': •:\1'i'n.guem cootesta isto. 

0 1S1< .. AUGUSTO DE FREITAS : - V. Ex . sabe, •Sr. rPreSldente, >que, durante 

Jomg·os am'llos, sempre que ao Parlamento !o11am trazi<las · essas qu éstões d'e· en 

- s i~· ), ·n·ão .sei por ·que tnotivo; era ·m eu nome nellas envo lvidO. 

O ;Sr:. !PALMEIRA HrPPRR: ~ ·Pé! a compete.ncia de V . •Ex·: · 

O .SR. AuausTo DE FR'IlrTAS: ·- ·Fui empre partico.í'io 'dd e"sun.o offiCia:J; 

nH1S, um pa rtidario do ·ensino officiaJ; cfu.e teve a fortu;na de <letn onHra r, n esta 

onesma CaEa·, aos p'ropug natlores do ensllii> 1ivre, que nós; os particlarios do e'risllho 

•official, i•arnos, mu:lto mais adiant·e •;:Jo que \!J.Jús, qu.e· a'Pv-orrura.m a bandeira dá! iiV'h 

frC'c,uenC'1a e do ensin-o livre . . . 

O " :O'R, OCTACII.ro >:JF. CA:W AR .>\' : -'- No tempo <l'à.'' livr e frequencia, os Tesulta

do~ fot·a rit me.! h ores qu.e no tempo da freq u encia · oõriiatoria. 

O Sn . AUGUSTO DE FRElTAS : - Pugnei sempre, Sr. Préilidentê; pela iuser

~ão na · lei ct o cns i•no, da frcquen•ê ia· obrigatorüi do.s âll11niíos, · qu,{1qu'e r que fos~~ 
'a ;disciplina, tivesse a fr ição prat ica uu tliebri c·a. E, a.~~icu , ·r o Cod igo do" ..-®!i.sino, 

pugne i !·Ara que fo>se insere,\ é sa m ediuá; qu:e J-á exiostê. IYêpoid; d'o . Codi!tiJ '-' do ... 
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.JDnsifilO, .q.uaJ.ndo 10 anm·os atravesso:u ciJ , srrn <J.ll'e tning u m tl vec::,~c, seq~tl'er , no

t!cia da sua cxistenc ia, quando tudo er a baccham<al .r.o €·nstno, quando a C'requen

cra obrif;atoria, e~tabelecida na lei, era d€~Srespeitt3.da c a .trcq ucr:ot ~ a. avre figu_ 

rava, d .facto, na l ei organi= do ons i·no, da qual .não me qu~ro, .neste momento, 

occu.par . . . 

'() Su. OCTACILlO DE CAMARA.': - Vigo r :t\',1 a frcqucnci a Hvrc, ele facto, m<~s, 

.sem o . .::; onuc; da. ft~equ.e , cia 1r:a legislação anterior. 

O R. AUGUST O DE Fnll!l'l'AS: - A r fot,ma d e 18 d~ ma.rço, d{lcrctada pelo 

actuaU GO\'eL"'~no, inscrJo, entre oo se-us P I'CCCitOIS, um <ld1sposiUvo q.u-e meTc.ceu o 

apoi·o da Collllmissão t1c J>n brucçã•o .Publ ica e tam•bem o me-u. Bu trans.i.g.i com 

.. 1.: idéas Que até e:~tão dcf<'nclia, dec~~rando que, p-a!·:i.:lario embora da f1·eque-.1cia 

~)brig-ato ria, a.pplau{lia o i.tCto do ;:VIinistro, qur, por utn di.spoc;itivo da reforma, 

entr1 1ga \·n a . .:;o~nção d•ü ~ses problEmrus ás con gr egações dos i•mstituta.s .a e e ; sino. 

V[t n•ndo o robre Deputado por S. ·Paulo, onde começa o reconhecimento d a 

. at...tononl~a das congregflç:õrs. tE' a en~-: s que cabe, d'or a 001 di;u tr, d izrr . e o 

e .:t:iino ..-l ú\'C c:er livre. se a frPque:1cia deve êCr livre ou O'brigatoria, quae5 as dis 

cip1i r a~ Qll -€ de~:am ser lhTCtS ou Ob!·igatorias, quaes aquella"' em que a mesm.a 

se p6dc clispcm Jr. 

! I~ f' SSim o f iz, decla .::anclo exp ressamc.ntc no C1l CI U parecer que foi dac:; con

greg-ações do.s ir:·s.ti tutos de enlSi!J).o superior, que primcil·o partio o g ril J contra 

.a .ã ecadencia çlo e-ntS-ino no Fegime:l a·!1terior ou at~·too nos an.no:s anteriores, <li

z.En (! o, c·ntã.o, que os Governos e os IParlatnEntos haviam abolido o e nsi.no, d e fa

ctc, dl'>.'ll< qu.e est·~be :cceram a livr e [requ ncia, que impottava na abolição do 

<studo pelo.; nlumn os .. 

Pois bctn, disse ru, se é dah i que Vtcn o n1a1 , dccidall"n ,.,.s congregnções, de 

í' l'C em <iia.nte, sobre :1 nc<'<'l'sidade da frequencia e sobre o nnJo de l'í'rifical-a. 

ID;tssc o nobt>e Deputado pe·o !Rio de J<aneiro: o alumn<J burlará essa fre

qu<,ncia . 

'Ma~, .n qu.em ca.be verificai-a é ao proie-<or da cadeira; estabcle~a o pro

c~~ o, CJl~ e n1ais ~fficaz lhe t:a,recer, para que a frequencia não seja . bur lada, e 

.de":h• qwc el:e teoba um p1·<>cecso EHicaz <IU<' possa dar C';sc re u<Itado., a frequen

cia SCJ'á u.m f. :1eto. ·E aE•ndo t:r:n facto: trar"á os re , ul ~aclo$ mclhewes, qu (' nós de

' nn:.'ls e.s. pc~·ar. pela cn('opl'ração '<liaria t: cootint::~..'l do altxnn~, n C·3 trabalho de 

~~binete, nos trabalhüt:i de ,.nfermaria, no lado d!} seu professor . 

O :1 o.iJro Do:-puta,:-lo tJo•· S. ,p.~ ulo traz á Gao1ara um abaixo aFSigJ:lla -lo, firtna

do por di1·erso-< pro.fe~<o rf , d e reapEit:1-bil i dade da 'Escola élc M ed i cina do R i o de 

Jauüro, •no qual pu;;>·· am todos e:les P<'le exan:>e nestas cl i n.i ca5 es.pec iae.s íl que 

~c rC'p0rt:l a rm ~ nda de 13. •Ex . 

Eu. uão 'ci. Sr. !Prr.,i<Jente, i'e devo cn : t·ar '1M apreciação deR<;e docum ento; 

o altc· nprcço em. qne tenh.-<1 n1 uitos· do;; seus s igJ:1lata ri015, (t profuD·da. afcrl.i.ração 

QL v me inspjra!ll a com.p() t<"n ci.a. o sabe L" e a honestidade <la m aioria. ou .a~n tes , 

da tota' ociade delles. me Hnbaroaçar ia •n•este m em ento, na trib~<ma, impondo o si

l~n.cio sobre ~ste caso pauticuMH, &-e um d€v<'r su•pcrior, á cuja obecliencia n ão m e 

poss~ furta t', não ffiP detecmim-asse a obrigação tnjl!udiveJ ele d izer á Camara que 

Ns,· documNto nada v11le 
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Nafta valr. Sr. Pres idente, poir.; essa •n ef'n Ht Concrregaçã.o, .que o.ra su·bScreve 

urr• ab:.~ix.o as-.s-ignacl o, natu.ra.·n, utc por t'rl~~ muira.· co.n tem plaç:õe:s c condescen

donci<lS tão proprias do car:acter e da o •·ganizaç:ão m oral do Bra,ileiro, ecssa meo;; 

m a. C()ng •·egação rrpell;o por g ramd e maioria , se cão por una . i midade, o ped ido 

do prof<:ssor de clinic.~l ophta:cnoiogica, para qu e houv ~ .. se o x ae.u e d e suo. cade-ira . 

Quando clla redigia v :-·cu l'(-'"j mentc ir.l·tc1·no, e~tie profe...;-sOL' rcquc1· u e t\ Comnlis 

Rão (oi co n traria.· O caso foi sujmto á Cong:rcgaçü.o. •ft ella rej ~: itou po r granàe 

.trr:tioria, l'i en ão prJl· unanimidade, Esse pedi-do, por julgar dooneecssario o examt! 

dc.-.sa ~•n teria. 

O ·SR. PALMEIRA ·RlPPER: - PrN<:ndía não o a .part a1', mas p ermltta este 

a pr1rtc . .-\ Cc.ngr•:2aç;ão t=C•Jt> não acc:tar t.:n1a c..n edidu de ordc:·n part: ~ u:ar, que, 

na h ~·po!:JH'·Se . é u ex.:• me C:n cu..:leira dP cliuica ophtaJ mologica . lriSO. pot~rn, não 

irnport::t em liU2' ,, Facul1ad.e de 1M.edicina nã o co nc:;iJeJ·c acei[avel uma medida 

de ordem gEmi. ccm o a Ci'l <" aprc-entc i. CIU.:J é de utilidade e d eve ser approvadl\ 

pela C.:· m a •·a. 
X o c·&so co nc reto do e:x r.<n.:· drc<sa Padeira. pojcria ·c ão <l Ceitar, mas deve 

oonsider&.r aceitnveis ::u; mtvlit:a..:; gera cs que t u aprc.sPntet. 

0 t;H. A UGl"STO DE F~EJ T.\S: - -·e eu tiVe':iSC CCI:'l•h l!Cidu O m e u i Ilustre amigo 

em out1·06 temros, qudn{io joven, r-:(' me tivl s...:c pcr.:11itt ido nao.n.~elhal-o, eu lhe 

djria qlt€' se fizu-+se o..1dv ogado: poi"i por gran-de q ue sejn u :::-eu \~alol" como n1 e dlco, 

.m uito Lil &iu r .::e ria como advogado. 

;) •n I'ALMEir.A r:lPPEn: - v. Ex. eeq uecc-sc. porém i. que ha duas qua

Jiõades d~ advo§rado; não Quero ::; J' da do diabo. 

0 f'll . AUGUS'l'O DE Fllf!JTAS: im; re'lmentc, ha duas Cia.<'SCc; d e ad'VO-

ga cl u - . l ' ma deJ;a~ chmnaàa do> advogados do diabo. e que tem por [uncção en

t errar o coo,.titu.inte, erm o fpz o . ob•·e Ueput;~ao. A outra é a nobre proflssão 

Cll' t' 111eicf:' i~ os dü.ê itl l~ <los st.·t:s constituintes . 

Xa C~JngL·egaç:ào dtl Facu!d ;. le de lied ici.na, ao que m e conate, n-e n hu m ou tro 

rrúfl"&.:; c. r rcqocr~ u o cx r.tnc de ~ua cadei ra ou de clinica especia l. 

'Fo ,lo< e:le~. ponon :o, ~ de c •·rr que no momen to em que. a ·Congregação eln.

b rnxa , .. :eu r~g{~Jamc . to . c-,..tiV(\~~c m convencidos de que as .su:·s cadeiras nã.o 

r clama va m para C'Hicicncia ou c.ff;icacia do ensino xatn e ~o fim d e an,no. 

t5ó u.m rtQ U('l'P ll: foi o profC~o r dto cl inrica. ophttt·cn olog~cA . 1:\1as .::1 res peito 

d c".~ Ei e a 0.1gre~açãú r:,-' p t·onu n'Ciou julga ndo inut.U o exan1~ . E ~c a Congrega 

c.J. ·,, a <t ~lC'"m cabe a autorh"!a e nb~olu ta el e propôr mo seu r egula,nento tOÕ·$5 as

mucllfi rac0os ·c e,:,p,, f<HiM lllll a o bom a.nJamonto dos traba!hos, r epellio e, .;;e exa

me . ~:;ou. fonçodr• a e()n<!: uir q ue no cntc<:Cd{> r da Congregação, qunndo reunida em 

se·...ã.G Eole·mn , o ex :::m e de t cdas eE'€ns disciplinas é i•.od1spensavc l, embora quan 

df' S"Olic i ~uda por Quem P'"út'nO\"CU o abaix o a_r;;.:;i o--n ado. ju lgue de outro modo . 

A g~r.l , s;·. Pr~r.id<mte, pouca~ observações mal" ·:· o intu i to simplc mente d e 

nà{: deixar s~m ,,, d e\-ld,., attvcção alg1.:m 2s co ns ide raçõe.> r~itas pelo no-bre -Dcpu

taJd~ a 1 •·opoolto da, ~a.Jilada au•ton()mia elas cong:rcgaçõcs. Se o 111 o·1>r.e De'J)utaldo, 

q ue !.alJe q uanto m e m e. r ce . c co m que p ra zet· fóra de>'tc recin to -eu m o promptlil:i 

ca: ia ,, 'tran~mitrir a :' . Ex ., di'9Jen ando-lhe o t!rabaiho cnb.l.d<>r ho e cuidadoS<J 
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. .Je ler a reforma. impre -ões sob.re o -m EKMl ismo dessa reforma, sobre ó esp irito 

.Que a :nspirou., •obre o •cntint cnto que a dcm i•nou, se o nobre Deputado hou vesse 

obtidv rs;;as minhas jmpt·cs õcs, eslo'U certo que S. tEx . n·ão viria diz-er que essa 

fallada autoncoua ora é pelo Relator da Commissão apregoada pa ra im pedir que 

o .Parlan1cuto i·;,tervPn i1a em ussUinptos qu e devem eer d eixado..; á Congregação, 

or a. fallcce i.nteit·anumte qcandu se esta•belcce a serJação das ca d·e ira ou das dis .. 

cipJi.nas que devem se r enBinadas. Cre io se r e ·se o a rgumento do ·r.obre ID~puto.do ... 

o SR. PALMEIRA RlPPER: Pcr fffita mcnte . 

O SR. AUGUsTo DB FllP.ITAS - .. . mal expresso por minhas palavras . 

O !lobre Dcputn.do se engana . .St·s. Deputados, o GovEL' .. -0 fo i autor izado n 

cl0c·rotar a refouma do o: t; ino secundaria e superior . Para decretar es.s ~ refon.na., 

o .)1inhstio prec izava· tt·aç;rr primeiro a. regros g·e raes qu.e regulam o f-uncciona. 

:o:11o:-:rto de todos os institutos, régras que é=ãO c n1muns a todos· elles. 

·Feito i'Sú cu mpi'i.3-l lle cuida r de cada instituto, c.specialmcntc, e-stabelecendo 

as m~t te1·ias que neli€' de\'Pnl ~Ser ensinadas, e cem -f.-:~ tl L::i ~-na terias a seriação de:

las. Sem que o Governo isSo • tive:se feito, não podia o · 1Co-:~·gres'o exerce r a sua 

fu.:u·ção õ-e sanccionar ou modif icar a refo rma actual. 

iMas ao ten1po em que o Governo fez icS,I;:o, porque não podia. deixar de o fa

zer. para ter uma base sobre a qual pudE.sse d iscutir e legislar o Con.gresso, c:n 

sua fu·:-:rção:que n(stp cnon1C'nto exel'ce, de homologar ou corr·igir .a refoTJna ; ao 

tempo em que o Go1·ern" f!cc rctn v a essa reforma croondo e-ssas cn-deira.,, eata,bele

Cl'ndo a seriação d~Jla:, tlisse, todavia, <c:n dispositivo expre&So : «'Fica salvo ás 

con·gregações o direito de pl'oporcm a creação de outras cadeiras, de proporem a 

.supprcs;ãc. cas ex i~tentes, de proporEm n t 1·a-nsfor mação de umas em outras, de 

. li>"I'OPOl'Can a sub-d ivisão das secções, de proporem, emfim, ·tu.do qua.nto a ellas pa

r,=çfl ~n nvenicntC' ao aproveitarnento e ao d e.S C'I!'lVOlvln1ento do encSkO» . 

:3rs. Deputad -. não con heço n.3da ma!s amplo do que ·essa auto:J<Jm!o. r e

C< nheciria pelo projecto á.• congregações . Não se lhes pôde dar o d ireito tle por 

si crea J·eJn, em \·ez ele pi'O}JOrf m que se c ri e: de per 31 sup-primircm, <cn vez de pro

.J,:.oQrem que se crie, de pür Si supprimirem, em vez ele propôr que· r::c supprin1 a, por

qL.e sr ti·ata de ça rgos : publicas e, cr.cno .;;abem{)s, s(l o ,Parlamento pôde ·fuzel - o, 

cren·nclo-os ou supprimindo-o;;. O d-i reito das con•gregaçõ é d-e propõr, leva'Tiodo 

ao conhecime-nto do Con<'<elho Superi<Jr de Ensiu<J, ·•s .suas idéas, qu.e, aceitas pelo 

.Conselho, sorão tmzidao;; ao e>tl.l~O do 1]'?arlamemt~>, afim de que es-be sobre ellas 

; d<· !iberr; . !Pôde haver 9 ut()nC'mh mai~ ampla do que e.;;sa? 

Ora, senhores. se é- d:tclo ás co.ngregações proporr-Em .a .cr.eação de1 sas cndci -

1'!1.3, p;·opõrem a s·ua supprf.s6i'Lo ou o seu. desdob,·amento, se lhes é dado adrnitti.r 

..ou~·~n·ão ~ rrequc!'!,c.ia obrigatoria, ao ponto de ter em, ·<;este ~ r-egime!'!, no 11n omento 

m<•s mo tm que vos fallo, cong regaçõc;s, como a da IF.aculda<le de 'Med icina do Rio 

d·~ J an-pi ro , ·adoptado a frt'qucrcia :ivre d •11 s aulas theoricas e a frequenc ia obri

.gatorja das pr11t-icas; ao pn~ .. so que, . r não estou enga~nado, a Faculdade de ·Di

. vêHo· de S. rau.Jo . a<~mi ttio· a frequ.en ia para os .seus cursos · co mo exist ia em 18·9•5; 

.pÓ<.! c h a ver p1•ova mais con.pl-e ta da au.tonomia deixada ás congregações, par R., 

·ri H~.-, especie de •regimen federa ti v o., que Ih~ é reconhecido, ca da t.:ma adoptar o 
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n:d(Tt) QUe . m elho r lhe p;UfC(' r para m aio r aprOVCitamem<(;o C d esen vo lvi m ento Ov 

énsino? 

Se as-s: im é, 'por que ha de o Cong resso, ne-=se caso, especial, intervir, for -' 

çando r""a auton«nia, para de~re"tar q ue s~)a O<brigatorio o Exame das clLniclis 

~pe::ciaC'~? 

·Eu re rgunta ri a ao tn eu illustrado a migo: S . n::x . r.ão ach :l porventura que 

l1a ;, :g-u • s defeitos na seriação das mateTia 5 d o cu r 'O med ico? ~ão acha S. Ex. 

que h a v ic io;; na ser iação à.;J. ma tnia'? Não ac :w. S. iEx . que !"oi um cochilo dó 

Ciovcn:!.c .. Crea t· uma secção e.:-: pccinl pan:t gylflecologia: quando devia ena estar li 

gada á clin ica obstet•·i ca, con;;titu in clo uma só secção? 

O ,sa . PALM"EllRA Rl'PPER: - l);cs>e pO<.lto de vist3, discordo de Y. "Ex . SãrJ 

cons titu,•m urna só cadeira ... 

O ,S R. A •UC:US'PO DE FREIT AS : - :P·E r dôe. cn e; não constitue uma só cad eira . 

ma~ urna só ~ecção . As secções comp reher:'decn <tc:i materias con nexa.s e:: tre si. · 

iPorventura pódL' ll.av~r maior connex i daéle do qu.e a ("x i stertJte E'ntre as cJi,n i cas gy_ 

r~(·cologic9 e obstct ri ca '? 

:0 Goven.10.- en tretanto, cochi;on. c r eou m a js uma :::ecção, co11ocou ahi um 

am1go. tllui tc d istincto, ~ certo, toda a gen te o Fa be, m aa que n1elhor seria ti VCIS3l' 

ent r rl..-.::1o jJ O l' con cu r .... o . 

O i; R . LAC'EHDA VElRGt,-"EJRO: - ~1tú to bem ! ®stas palav ras de V. ·Ex . dc1·cm ' 

bem ·{! ]a,•·a•nente c()n•staor dos nossos A?lmaes . 

0 ·SR . AUGUSTO DE FREITAS : - 0 ndb rc •Deputado por S. Paulo, porém, r e

cO!lhec E>ses er r O<> do Governo quanto á seriação da.;; m a terias; recon hece es.~es 

vicio; "'o toca" t0 á cx i ste>ncia de secções .. . 

1.1 SH . PALMElHA .RTPPER : - Foi esse ju::ilfu:11entc um elos .;l rgumentos· d o 

:nru rli.;:c:urso . 

O SR. AUGUSTO DE !FREITAS: - . .. m as S. Ex. não propoz a mod i f i cação da 

6er iação elas mR.terian, não propôz a suppr! s.~ão dessas ecções, po rqu.e quer re -

r.eita r a aut(}nomia êa.; congregações~ A.s qu·· es deve caber a pri•meira pala\r r a so

bre o !if'SGmpto. 

O SH . PAJ.. i'vLi!: lRA RIPPEJR: -Fiz apenas a defe~a d a m~. ha cm Et.i·Ja, rnas não 

a da autoncn1L~1 dns cong regações. 

0 8B . AUGUSTO DE FREITAS: - Perdão, V. ~X. O dif-'6€ . 

.Se i; . ·Ex., defen de" do a sua rcnr-nda, fere, co mo eatou dcme>"s tmndo com boa 

J\\ a ~:utonom i a das congregações, con1o não fez outro ta.nto en1 r elação á ser ia

ção 1.1as tnateri.as? Po r qu.e qu1:r que sobr e i sso sejam ouvida.~: e111 p r jmei ro lu 

f!':lt· . R5 congréguçõcs d os i.!':!etitutos de e~sino? Por que, S'l.·a. Deputados, commet

t! 1 es~a falta d e it· annuJiar por um cle;;l i.<e nosso, es<e pri-n.c i pio superi or da au

tt>ncnnia das con.gregaçõf's . í!Uc? é o pre-paro pru~a n f u tu.ra desofficializnç:ão do 

ensino? 

.-\ gon1, ypja Y . . E-x . a con~equen cia da approvação cle.ssa emenda. se por

vP n tu ro ::1 Camal"<t e-n ten·d er app r oval -n. 

() e10bre D eputado dete .. ni"n.a q ue se j am obr igatorios o~ exa m es dessas c:: _ 

niC'a-c; espC'ci ac . 

O .Sn . 'PALME:TRA RrPPER : -Pois não. 
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O Su. AUGUSTO [}E FREL'rA s : - •:M ui to ,bem. 'Mas, pa.-a que seja um a medida 

e[ficaz, para que esses exames .'!e façam, V . ·Ex. preciza apre.~-e ntar ·uGJla outra 

<' •nen•da, tirrundo ás cong-rcgaçõe> o direito de modificar esta medida. IDo con tra 

rio, o :Par lam ento vo-tará a m edida e am3111hã as congregações se reurn·irão e de, 

tenn"t.arão que sejam s.upp r!mid o.s o;; e>eames des.sa.s cadeiras . Será da sua com

petenc:ia. 

AM está, Sr. lPres icl cmte, ao que se r eduz, no tocante <1 0 regimen intemo das 

"nstiúuiçõeos <1e enstno, a c,onsc.cruencia de um acto menos pensad-o do Corug.r esso. 

Vota.remos esr.:a. medida e as c.Qngregaçõ-t: ."S m esmas irão a m.:1nhã su.ppr irn)ir esses 

exa n1 es, como j 1â o f ize ram. 

O SR . PAT.MEIRA RIPPEH : - iE não poderão supprimi r o que 1·amos votar? 

O .SR . AUGUSII'O DE FREITAS : - Foi, cxactam nte, o que eu disse. 1Se V . IEx . 

s~ tive:;~;~ d ado ao trwbalho de ler o meu tra•b.,llho que, ,co mo Helator da ICcmmis

são, ela:borei sobre cemto e tantas emend-as a]J reson taclas, ter ia visto qu e mão ha 

um part!e&r cln. Comm Lo;são approvando qu.:J lqu.er emenda que aff€cte a seriação 

das matE' rlas, a creação elas cadeiras, o r egicncn discip!in•ar dos Lnstitutos, porque 

tudo i;;so a Comm is.<ão teve a graf)de preoccupação de deixar i,nteir.amente · en, 

tregue 1ás congregações. 

·Aill está por que cejeite i, smn querer d rsce t· a maior analyse e estudo, a 

e menda em questão e "- CcmmisGã<J deu paJ·eocr c•n coc.•trario . 

O ,sn. .JOAQCTM ozonw: - A refo•·ma dá .ás oong:regaçõe5 a f.ac u ldade de 

exigir ou nd..o o exame deasas ca:d·e iras? 

O SR. AUGUS'rO D.F. FREITAS: - S'm, senhor . 

0 /SR. J OAQUIM 0ZORIO: - Então, a emenda é inoutil . 

oO SR. AUGUSTo DFJ .• FR'ElTAS: - · E a prova S. Ex. já t em. U m i ! lustre pro-

fessor de clLn·ica ophta!mologica propõz o exame a congrega ção repellio. 

ü ~R. tParsco PARA!SO: - No regim en da le i actual? 

>(1 'Sl<. A•UGUSTO DE FREI~'AS: - _.,go ra, esta tão f aliada autonom-ia, a que o. 
!I Obre nr~putado 1St" l'Pf('l'C. s. Ex. trouxe CO'n10 argum ento contra a defesa à essa 

au tonomia 11m fac:'Ü Qli demon'tra, cxactamentc, e.~sa autonomia plena. 

·s . Ex. aiz não a·~Gll' na l'CfC>-JrJla a J)hflrr:naco l-ogia . E ntreta•n.to, n o regitn C'n 

interno da F aculclacle já e<tá . 

U .M ~R. DEPU'j'AI'JO : - J:D' exacrto . 

;Q 1:-)h . AUGUSTO :JE FnmtTAS : - A coe gregaçã.o d>t :F•lculdade de ':Medici,na, 

usando <le.!-sn attt·ibn.ição que lhe abe de propõr transformação das ·cadeira.~, 

transformou a arte d0 fo r n1>u•lnr em pharm-acoJogia . 

(J .s .~ . rALMETR., RIPPFlf:: - São du cs COJ.:Sas ·diofl}ercnte;;. 

0 'n. AUGUSfllO TIE FR!lli 'J.'AS: - :31Ul)P l'Íil1Í O um.a. 

U11I \SR. D~'PUTADO: - H oje n arte de formula·r {leve e;;tnr u.nida á thér a 

peutlca. 

O ·sa. AUGUSTo DE FREllTAS : - Isto é a prova eloquente da a utonomi a. Mas a 

congregação, JPJ que di z rc~pcito á 1~foyrna i ecPetadu pelo Q.') vcrno, e ntcr.deu, pela 

aoa e:evuda eo m petencia . !l.mplim· c tra:nsfo,·m::tr ca·deims e ao Cocsclh o S·uper ior 

{!e Elnsino cabe apreciar ~s.o;e acto. 
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V. ·f:x. cornpreilcnde, Sr. !Presidente, que, por muito Que me mereça o nob~-., 

Deputa·d'J, não 'POSiio pro::;egui r nas consicleraçõ~ por m e achar extrecnacnente fa

tig-ado . 

o oSH . ll'Al.MEl fi A ,Q IPPICH : - E•u agra·dcço muito a v. Ex. 

rO ;::;n . 1.·\ UGUSTO DE FnEI'l'AS: - Ta nto ·rr.ttis qu-anto ai nda ti. -ha meios de d e

O\onstrar a lu .. OJi \ €'r1itncia dessa medida, o que pi'"OVa vpl;rnen te fa 1·ei q·uan<lo o pro

jecto Pntrer em votação. 
T••nb., dito . <Muito bem; mnito bem . O oro clO?' é C?lllnpri?nen taclo. 

O Sr. Octacilio de Camará occ u•pa a tr~bu•"a pa;·a justiCio.ll' a - razões 
que o Jeva 1·a m n aprese r. tar uma mcnda ao l)I'Ojccto em discu&:;ã.o, ,mJlt ndanào se

jam eonS<:rva-dos oo pri vi!egios conced idos, por uma :c i cspecio I, a certos estabe

l ecinH~nt-os cu j os di'PloO.n1as rorao1 eq ui parado .. aos eatabt'lccimentos offi.ciaes . 

SliD.''SÃ'O .DE 30 DE A&OSTO 

O .Sr. Palmeira Ripper : - Sr. !Presidente, sejam as min has p rimeiras 
palavras de agrodecime n-to ;;i ncero á gen t ileza com q·uc o noEso illustre ·collega, O 

honrado rep resentan-te pela B ahia S r . Deputad o A u.gu.sto de ;Ft-eitas, corrcspon 

cl cu ao a()peJ:o coc tidoo nas -con.;;·ide;'a.ções que fiz noa sessão de antc-h<>ntem sobre 

o aS\: um.pto o:a em discus;;ão ; sejam as ~egundas de ·p rot esto I'Chcmen te con tra 

o qualifi<:a tivo pouco •g eneroso ode S . 11:-x., collocrundo -m e no meio de u.m g r upo oe 
ncmens do ·qu a·l ca<la u-m ol e nós fa z o possivel para ~c exclu ir o mais que pôde . 

1Pepm.itta 1 • Ex . 1que n•egu-e sua com pete.nc ia para julgac:n nto em rnater!a. dr. 

;;emell tantc natou rcza. 

S. ·Ex., poré m, chamando-me de vel hô , <Juiz subo ;· .. a r-me 'pal'a . qu e eu, acre

ditando que S. ·Ex. -clcfcni:lesse a bca caur;a, não contit.JUa~ee co.m as odiabru-ras 

propl'ia~ da cninl1a etnenda , ccn · que S. Ex. vio exce-i..~'() ·· de pouca idade; ta.lve?. 

por i>su rn e~· m o. e como me;o de provar que não estou a•b&olutfl mcnte ele accô rdo 

eom o ~eu ,_,u.alifi r·rtf i , ·v, permi1tti-mc a !ibc-rclado -el e i-:-- sistir no a a: sumpto, hll·

nc.ndo m Jis g rave aLda a tni nha f::üta . Pcrdôe-me S. Ex. o atrc-vi-me.1to. 

'SJ·. [~rcsklente, assumi na .~-<' ~.~ão paa-~a.<la o conl.procn i.-=s·o de l razcr ao conh e

cioncnto '('la Ca.ma ra d os S rs . . Deputadcs 'Uma eé;·ie {]e a rgum entos r et irados de 

r evir-:tas m e'.J.·i cas ex ~re n geiltts , cfrancezaõ, al! C' Jnãs e ing10za·", em que elo as un1pto 

SE t;·ata, m ól'me:ote na parte ERpecial ode <>phta·lmologia. 

Reservo, porêt11. esta parte da ma. teria para o ·uJU.m.o lugar e vou da r 1111-

medi ll ta vcsposta a uma .~érrc de top icos da br il•ha•n•te oração com que o h01Hado 

t'. Relator te ve n ge r ~ roSi.dacle <le r espo•ndcr ao <le-5-al inhaY:lido do meu d iscurso, 

com argumento~ qu e: pen~o cu, -con trarian1 ecu absoluto o !'=;eU •nlodo <l.C' l)ensar . 

A •Drimeka afifirt:nativa de S. •Ex. e que fo i, ·por assi n'\ :,c'Uze r, a Clltapulta, o 

a rgumento m cst t·e com qve proCl\rou des~r uir u-ma r epre.•en tação, 'L'1ln abaixo as

s.ign(LClo, 1t11L 1JCtp e1 el e n en hu·m v'l7o·r co rn qu e en•tendi ·que encfeixava com Ullna chave 
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que melr.or yaJia do q u., tudo quanto t inha dito, que .sy nthe tizava a jus tiça dt1 

re·c1an1ação contida nu .minhn Em enda, f oi a que :0=e contém na.-3 seguk1tcs pa laVl't11S : 

u Es..:;e d Q.c um en to ~n-ada vale, Sr. ··I' r esi-d·C"Iüe; pois essa m c.s·ma co ng l'egação, 

q ue ora su.bsc-rcve um abtl.ixo assignatdo, r.aturalmontc por eD~Sas t!11Uitas cantem 

pl"çõe~ P conde,;cendencia•, tão proprias Ido ca racte r e da organização moral do 

!Rrasil ejro, essa ·lne...-.ma congregação repe:lio 1por grande o.1aior ia: senão por una 

nimidade, o pedido do professo r de cJin.ica ophtalmologica pa•ra cru e houve;;se o 

<•x ame d e sua ca deira. Qu ando el!a rejigio o seu reg·im en·to inter. o, esse profe&sor 
requereu e a Cn1nmi . ..:são foi contra ria. O caso fo i s uj e ito á. cong-regação . 'E ella 

rej e- ilou por gra n-de maioria , enio p o•r una nilnio.àad e, es e pedi-do, po-r ju lgar cles 
n ecessario o xame dessa n1ateria . " 

13 . rl·~x . permittir-n1e-ha que ao catcg-ori co de sua aLfirmativa, na turalm ente 

i.:nseada ctn 1n.á imfo nnação, eu co.ntrapO:lha o categori co d <l minl:o, dizendo Q.ue 

o fac to ni'to ê a•bsol.u-tam en te verdadeiro. 

:.\fâ. in·formação, mrt in terpretação, t:llovez, dt> que e.e passou, foi o que deter. 

nür:rou .._·jue ·S . . E:x. ap rcsentas~e o .()bjecção que, vc!'d gde!,ra füõsc, incQntestave:

m ente d:minuir ia a atttorh:lade do que eu vinha dize ndo. 

•re;· ]lo (m mãos dua.~ car tas, que recebi hoje, e que peço á Camara d o Srd. 

Deputados consi n•ta lel- ns. Uma dellas ê elo proprio P ro-fessor A breu ill' i<1Lho e ~ 

a segujnte : 

"'f:i<.. de .J.aneiro, 2.n de Agosto de 191·5. - "Me u ill u.s tre calle;;a e amigo Dr . 

r a ;rr:e:ra Rip pe r - Autorizo-o a declarar cem a minha inteira re -;pon,<abiloitlt1de 

e sob p11:avra d e honra, .pera nte a ma~e.stad., da üsScmbléa do · Srs . Ucputad oo, 

qu.e rn'Un.(·a ·pedi á .congregação da Faculdade de !~edi cina que torn~l sse Qlbr igato 

ri ll o rxam e de cli!1ica. ophtah:no logica, mi n1ha cade ira: e que. rp't>r con seg uinte, ê 

absolutnmente inexacto que ·s qU'e·11a ·c ongre-gação, em qualquer t Em,po, t i v€6\Se , por 

,maioria t: ·u una nirnida.de, repeJ.liodo qualq·ucr propoota m i nha naqu.ei:C' sentido. cco1n 

c <lis;;.e t> m seu cl iscu·Í·.<o o Sr. R eln tor da Commissão d e In~trucção (Publica . 

. o ·q ut acabo de dizer é fa.:!il de prQvar: -e consb1 m~mo da 1m.ir.1•ha expos ição 

~scripta r.o B1·o-s il M edico. em suas m ãos . 1E.nt·retrunrt:o a m el hor <:> a m a io r pro v:t 

d zt tTiir.lrlut <lffinnati\ra e .... tá justa~ne ::::. te no documento firmado pr la aB~i:.;-n ·l tUn1 

conscit•n te e honmda de g rande m aio ria d '" Srs . prc·fe'•'Ores daqu l"lla \Facu:clade. 

H omens t.oa posse •de t:ma com pl€ta ind epe~~tden c i ,, m o ra l e sc ienti.fica e ag in do co m 

5>f'!lsate7. c !' (!-.;;ponsabili dadc rie'fini-dns, nrn1 a~si.g~nariam tnl docum En to pnt: crnn. 

p lncP ncia on favo r, fazendo sacri f íc io d e convi cções sc ientificas . n ('om dari:·m eron 

pub;ico f ra so a n1ai..; triste cópia de ·vc!·~at i li dad e C' lame:Jrta.Ne: üraq ueza . rene-· 

g an tlo Ecn mas~a tit!lJ \'l' to ;)O IHltr:ICo da vr:spe.ra . )Jão! ~ão é um attestaà·) r~P c;l

r·idH<l c OCJ de miE'N i ~or:l i a, l· um nob re e v-.1l iO<O d·O·curnento . d ign o de todo a c .. l.tH

m e nto e r espei to. Sem m a is, sou constante a migo e a dmira dor. - Ab1·eu F ia lho''. 

O ll'rofe>.•or Rochn F a r ia , que ele todos nós ê conhecitdo, r eõ;pomleu a t:ma in

ter·pc!la~ão do DI'. Albreú 'Fi alh o, que vou l€r: 

«Rio, 30 de A.go;:;:o ele 1191.5 - 'Meu prezado eminente cn estre e an1igo IPro-

fc.cs or l!~ocha Ffl.ria - Peço a 'V . Ex. o ob•equio de dccla t'1 r ao pé desta se €S'

ta va na alça.da <l a Com mis....:J\.l ·C ,~ que V. Ex . fez parte, para e'a borar o u. tirn O· 
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regJn1ento iln~terno da co•ngreguçd.o <la nossa IFacultdacle, tr-atnaformar ca-dei.ra dê 

fr~uencia obriga~oria (clinicas oopeciaes) em <!adeiras de exam-e . !Pediri-a, allán 

·diJS·to, o favor de •ne auto1·izar a. !fazer da re-spo ta de IV . 1Ex . ·o uso que Glle convier . 

tMui ettento <lisc1pulo e grato ami-go - A .. FiaUoo .• n 

A. r&>a c:trta respondeu o Professo-r 'Pvooha F aria n01; seguintes termos: 

«Rio, ·3·0 de Agosto ele 191•5 -· I:Meu prpzadoo amigo -e illustre collegu. Pt' •Jfessor 

A·breu IFiaLho - Reo;;ponld-endo ao objecto de sua carta e ao tp'é debla, devo d ecla

rar-lhe que o Commlssão incumbidn. pela congregação d-e eleJborar o regimento [n_ 

tel'rlO, nos termos elo dMrebo de 1•8 de Março do <!Ort'cnte a:nno, e <la qu•a•l fi-z par

te, limitou-se, ecrn o lhe cunwria, a indicaçõe.s regulamentares contidas nas expo

,;içõe.s ào rdferido decTeto, r, pot· isso, ntão <podia, como em tempo •foi .po r mim de

clarn:do, em \c;'e:S.sã·o da congregação, transf-orn1a.r cadeiras. de frequer..cia obrigato

ria (clinicas espedae ) em cadeira sujeitas a exam e. •Pôde (\1 . lEx. fazer dessa 

minha <lffitwativa o uso que lhe !l'J)t-.ouver . .Collega, admirado.r e amigo •grruto 

Rocha Fcwia. )) 

S-1·. IP-resid-enre, 'no trecho <l'() artigo pu.bl-ica'Clo no B,-c.sil Jltedico pelo Pl·t:>fes

suJ' Abrru IFial·ho, a que elle faz refe1·encia em carta que tive a u -, _,ra tl ~ rece

ber, iliz elle: 

r, ~r fls a iei, s.en1 ·~dvertir para esta.s considerações, que não são só minha..s, 

porq ue .são geraes, põz !o1'a do cMscus.~ão. o exame. tSc eu não p(ll(]ia diseutir o 

rxa11ne, se eu •n·ão podia po r rnim .. 6 abr ir ·br-.écha na lei, porque ist-.:> ~stâ. fórn cto 

meu alcance, e a dei fallou P<m /rrqnencia, eu, com o fito untco de .poder ser util 

á mocidade med'i ~a e 'á &aude elos meu <:oncidadão~, tive de ovoJ.ta1·-me •Pa rn a jre

quc.nciu, r:ão, repit.:>, -con1o tneditda de prirmeira ordem, meio excel•lentc , regimen 

optimo, Jt:as como o •n~J.hor ~--·m~dio <lo memento. 

:Frequcncia, !JOl'ém sem regulamentação., sem obrigaçõe;;, sem .penalidade, se

ria o .mesmo que a imstituiçã·o nncionR.l elo ponto facultativo nos •dias feri ., dos . .. » 

lEsse> documento.• que aca:t>o de ler vêm, até certo ponto <Jc vista, 1·eformar 

r eram te o ~piri to ele S. !Ex . o qualüficativo que ta.mbem teve a bondade d e m e 

dirigir nessa occasião, cha•nand'o-me t«advoga<lo do cl inbo », que compro mett ia a 

cansa que eu tentava defende r . 

lEu ES•tnva em boa compan•hia quando !l.presentei a emenda tonnndo obriga

tori<J o exame de cli•njca,; e•peciae.s, e isto provem -no e:-ouberantem entc os documen_ 

tos .que aca:bo de apresentar á Camara, do cumento> firmados por pcs.soas dil·e.cta

mente intet~e.l:.isadar:; no nssumpto e que .são o primeir rs execurtorcs <le utna t'efot·

ma que estemos eon via de torna •r um projecto completo, uma lei organizada, para 

não lhe dar o nom-e de lei organica, offe~dendo n.s s•u;,cJ>pti•bili<'l-ade,; de adversario~ 

ineductiovels de u.ma co usa que exist ia com este nome. 

O rSR. lll1ElR:REilRA 'BRAGA : - U ma c01<Sa, diz V . F:x. muito bem. 

O HR . PALMiETRA RTPPER: 'Um .proj ecto, t:m "Y~tema, u-m acúo, uma coot·-

aenação de prescripçõe<s , como <V . • Ex. melhor queira cl 8ss-iifica r. Lei :Orgrw-iea do 

ensino ou que mel·hor nome tenha. 

o sn. FERREIRA BRAGA: Uma monstruo,;id ~d<> . 

O ISn, PALMETR.-1. RT!PPER: - 'Foram os pr()fes.sores <Je. IFaculrlaJde d~ :.'11edicina 
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~ pL·imdros :.\ ,.· .,L occa - ic1o etn que fiz rHn1 a l'egu lcu.11entução ~pern1itti.ia pal·o pro_ 

j&c\o que hoje clis.cut!mo;;, ·r.ão se julg-a•·em autoriza os a usar cl~ssn autonom•:t 

da!) congregaçõe~: , que foi a pedra de toque, ·O a rg1w:rneruto !primordial, o nol4 m.e 

ta,nlfe,·e ~(}bre o qual S. tEx., o honraElo !Relator do v r oj ecto, eutencl eu ele basear 

a reje!çã., clit emenda que a:pTe.;;entel. N ã o. A Congregação da IJ!'uculdade de 1:.\!le. 

d lcina do IR.io d e Jan~i ro ·não se julga, com n s <ba~ que lhe ão fon1 eci<'la.s pelo 

Pl'l>jecto em dis·cussão, com a·utoridade sufficiente, cCJm poder bMtllnte pam rle

ci<:lir a favor da medida. que defendo . 

.A t0o11lgr egaçJã_o da Facu1ldade não a julga compreh~nd·ida 11a autonomia ge

•·al dada pelo ']) rojecto ás Congr.egações do,; estaJbel ecimentos superiores 9CJ en

sion·o; não 1vê a autori drude b>astamte pfura taJI f azer, o q·u~ quer dizer qu e andei 

bem, t nela •·ecCJtTi.d·o á Camrura elo,; Deputados, pa!t;a aco.n..;el hrur u.ma m eJ•icla 

utiJ. e JJIXl'Vei•toBa, que está pentw elas noi,mttB elas nCJssrus attribuições, uma vez 

que quer emos tor.rm r clef.!Jnoitivo o q ue allé agora é sóm en te projecto . 

.St•. ·P t'Cs.jclente, .ex-tranha S. Bx., coobt'll!dlcta ndo os a r .g.umemos com que 

eu tJrocu~rava a n1 pat·ar a m-i1nha p.l'letenção, qu,c a n1inha aDgu 111 anta ção ti\'CSl.;C 

gi rado, >em•bora me r e;ferindo ás c linicas e&peci.a.es, em geral, em torno da cli

n1ca ophta~llmo logica . .1 ão é de extraJn•har porq~uan~to com a maior dealàad.e e 

sunceri<lrucle, a o iniciar as cons údler ações que eXIJ)encli amte-ihantem, <:ou <ll&se fran

camente que o fazia em pcqueni,,1a par te, 1ba eaclo 1ia compet enci a, of.fi.dal em

bora, que •prura tal assumpto eu dovia ter, uma vez que fo i ao e~tudo m <edico que 

entneguei a minha acti vi dade intel•l eotual, mas p riOi ciprul.moemte o fazia !<evado por 

sugJgestões doe p rofessar e;; de nos<a Facu.lcla:.le de M ecljcina, professo t'CS, accen tuel 

b>em, q·u~ •tinham an unira, com sua attitude e proced•i!tnento, apena., torlllar uma 

rea.licl'ade o cstu,do .das cadeiras que lbes tinh am sido con.fia.clas, razcnpo com que 

as J)rovrus q ue o estudante il'osse oorigado a pres·tau· demonstrass·em competencla 

\lJdquil•icla •na f r equenci a dessas clinica~.. que e: Je.l tinham s if,l o bom., profcs..,orcs, 

q•ue as suas Ulçõe., tinham sido 1>rov.eitosas . 

. Exotral1lhou S. Ex., õe um modo que a.bsolutaanoente 111ão comprohen di, lnn

pontMlld•o a1Jé, illO com eço ( pa>recc-m .e), em um a taque ao profrssor .AJb reu Fia•lho, 

o facto <le, .peloa 'Prim~il'a vez, m·os· co r'red(}res ldeSita Oamatt·a, sem que i sto ·e jus

ficrusse, por u m i·nteresse directo, cmaterial, r.runo to ou ap!}roximado, w i~· alguem 

p leitea.,· aqui ma'ior€S serviços !lo que os qu e esse professor tem agora. 

Sr. Presidem te, a minha velh ice a inda .não fez com que eu fos>;e .urú d escr en te 

completo. Naturalmente, a maior pPanca qu~ f!. E.x. tem da v i ela tel-o-·ha le

vado a es e estad" Ide esph'1to. 

o !SR. .AuGUSTo DE 'FREITAS - E' que sou m a.is velho. Não nne M .fen<lo oom 

is to. 

O Sa. J'ALMEIRA RlPPER - A'irrtcla oreio em bo.ns movimentos, c a inda act•e

dlto que ·um indivipuo, q·uando tem idêas a defender. tenha por dever essen cla;l 

Jevrul - as até â6 uolt•Imas conscquencias, e e'\sc é um dos caso~ ju ~tamentc a que 

se applica •b em o con•cci to q ue acrubo ele emittir. 

Quando fosse ov·eraadeira a al'tit'mação de S . Ex., de que a pr~tenção do 

Dr. A.J>r~u F!a].ho tivesse sido r ecusae.a ·p ela Faculclape, por que censur•a r a esse 
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moço, cujo .procedimento é lou vavel , conceito que se applica a todos os ou•t>ws, 

que viJeram p.:ei tear aqui a app·ravação d<essa med·i.da; por que cenr; urar pelo facto 

de abandonar uma caus·a :POr •ter JJerecido em .primeira tnstamcia, quando depois 

p~l:a ou~tros tribunaes •havia em que a m esma causa poderia ser julgada de modJ 

divers<> ? 

!Si a Cong~regação da (J!'a.cUJ1da.&e ti v c se rejeitado a m>edlda e si ;v.tesse isto 

a nós, cOlmo •a 'Um triburnal su.p·erlo r, para dirionhr a contenda, tPor que negar a 

este moço o d~reito de p l eHea·1·, pera.nte a Garoara elos !Deputados, o deferi

mento da pretemção nO!lne, ele~a. •ju.sta, errada O>U acertada, sob o ponto de 

vis.ta t ch!Ilico, rmas dlliS mais •I>e pei i:<'1•vei" ? 

•Sr. Presidente, ao :P>rol~s.so.r FJalhc., comt. a todos aquenes que ad.!-1icivnaram 

ao s•eu 'Pedido a ;responsa'bi.lidade de s·ua solidarteclnde ~m semeuhamte p r etenção. 

nenhmn provento sci (lntif ico, ne·nhu1.n tl•uc:ro a11ateria•l adviria posi~ tiva:melnrte da a.'l0-

pção de semelhante em€'11da, pots qru·e eHe e t()d'os os oubJ•os deram as mais ca

tegoricas o formaes p1·ovas de m erecimento no desempenho das :Cuncções l iJgndas 

ao e::oorcicto das cadeLras que professam. 

Não serA o wstelmru:ruho favonuvel, ou dcs.favoravel, po estudamte, que lm-me

,.ecidamernto eja a.pprovado, que vã conconer para que el·les a'U•gmentem a !Hia 

clinica actua.l ou pa.m que ('it:cs percam a sua vasta clientel•a. -Esses homens JY:· ~ 

cw·aram dar ao dPsempenho das cad•eiras que occupam um rulat~gamento o mal.!! 

considena1vel poss~vel e um aproveitamem-to ·I·eal para ·os aiumnos, cruja ed·ucação 

,,olel11bifica coro· e •p or sua conta . 

1S1·. Pres ident<', contrariando a minha q:11·etcnção, Ex., dessa :v.ez i111vn-

clln~lo seâra a.lhela, commetteu uma verdadeit'3. •heresda scientlfica. 

E' assim que S . Ex. não encC>ntra ju lificath·a no exame dessas c llnioas, 

porquwn•to diz: 

«'Mas d·izia eu, S. Ex . acoeitandc as con iderações .fei tas pelo iblu.,tre J)ro-

fessor de oli•nica ophtalm<>logica O.lsse, ecr_ tom de cathSa.r irnpr.e.ssãc: Que 

vrule ou vir si n'àJo se 13-rpura no exame o co.nrh,ecilmento dos a.lutniflos? 

Sern:howes, e.~se an!;'umento pód c impress i 01n·a r a qu·em não medita·r sob r e o 

caso, a qu•em não se dis·puzer a c01n•hecer ~le perto estes a.ssuJJ1Pto q.ue d izem 

rl'speito ao ens lrno, como eu tenho b u<>ca.do ,fazer, .para m enos mal me deselmpe

riJhar dias funcções com que- .fui honrado pela Com missão. Não h a d·uvida que 

ouvir e nã.o ld3J.r as pt,avas de que guawd>QtU o que ouviu, nada sig~ni,fica. Mas, sei, 

e sabe 8. Ex. •mruito lbem, que esta olin ica ()ph<trulmoJ.ogi,ca, como todas as cH

nloas especiaes, são clun<icas prabLcas; o alumono não ouve, é ensi•nado prattca

merute; o al:umno é ohama.<to a coMaborar com o professor na operações, nas 

~x·peri ncias; eollc não está ouvindo porque o professor, rara vez, a não ser tra

trundo~sc especia•lmente c1e clínica op·htaJ'molog·ica, a nã.o seor qurundo o .professor 

pi'CCisa dar v-relecção oral, e peclalmcnte sobre o meios physicos de àiag.nostlcar 

em q ue el·Le terâ neo&sidade, como t!'m o professor de ph ysica, de fa,zer prelecção 

para depois fazer dem001stração Pelos app-a.reoH1os, em tO(Clos os outros casos, o en

sino da cad.ei-L~a ele dini ca oph tafm o l ogica, como de tocJ.as as cli:n-i cas e;;peciaes, 

é ensino pratico.» 
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s.r. Presid•ente, ê descon.iloecer o que e ,passa eun IUima enife<r ma•·i·a d<J c li.nlcn, 

seja el•la <Ie que ramo .fôr elos conhecimen•to medicos, ter como ver:dadeira a 

afflrmativa <le S . Ex. 

Incont!'stavelmcnue, é illllportntntiJ<Sima a parte ))ra.tlca odo en sina m ento que 

a,h i col·he o estu dam1te, da e>b.;ervaçã.o do doen te pro,prlamen te dito . :VIas não h a 

nenhum de mós (Jlle i·gno.re, cOlmo ,p.I'C>fi sional, qu•e esse doente mu itas vezes e 
o pretexto, é o ensejo pa•ra uma vcrda,cleü'a synthese d e todos os con hecimento;; 

Lhoeori cos, mã.o só d-essa cadeira, como odle todas a.s outras que com l ia se en

tl·elaçam, o que lfa>< com que o 1pro.fcssor, para doia.g.nost!car um caso medico, seja 

em q•ue especJ.rulidacJ.e fôr, ' ' á' t'ecor rer aos .J>rimci,pios elea:n<Jn bar es do ens ino omc

dieo, soccorrendo-.Se até, como muito bem dls,>c 8. Ex., ilos <:lleme.ntos q'Ue lhe 

SãO .fd!.TieCiclOS )leJOS ~Onhecimentos odas SCienoi•aS natu:ra.es, Tão 01a du~• i dn. 

E m m edte i n•a, a sêrla.çiLo das ca>deira se faz n orma.! oe l e>gicamen•tc, desde 

o con•heciHnento da noção iJPs elCllll e<ntos da viela ex ter.n a, do m eio em q ue viove o 

i-nd i v idu o, od•a mn-alyse <la;; JJartes de que -esse individuo se -co!Ill))õe, •at·é no conlw

c imento <las dHlf•eJ·entes m odificações que se dão .nes se onganismo, sob a a.cção de 

()liUSa.s inter.nas e exotet,nas, para se chegar a concruir sobre a fôrma morbi,da da 

occa.s ião. 

E' is~ o que Fe PMBn. no tneio da cli·nLca, ou, por outra, nas c nCennaJt·ias de 

.JJi:nicaL oq.uando o estudan te é cham!\Jd•o pelo meodlco a l!!lifectuar co m !!>lle a séri e 

ele raclocinios: a vtr <lesde o ru:·icerce das sc!enciaJS m edicas até ao caso actual, 

para Dheg'llr, e<m primeiro Joga r, á c,onol•usão doe reco.nh cer Elll que @l'U·Po de 

mol·est las se e<n·Jieixa a que se uu1e offerece. ·E' es.sa a prim•eiora pa.1't" ;da t a refa, 

a parbe :PrO))It1almiel1W di ta Ido 1:1Ji llb"ll1.01.Stico . 

Esse diag.nostlco é uma recliJ!)ltulação dos estud•Os .feitos. •Depois de <l~

termi·na<<os os grupos de molestias em que o calioo em es tudo se possa en.qu a.cl.rar, 

ha a q•uestlã.o, que é tal v z a mais Um.pou:ta.nte des.se ramo d~ Nbu<loo: a ~lo <lia

og nosti co l.:ltf,fer e<ncia;l , mui.tas vezes a pedtra de toque do verda<leLro m erl to profls

sio.nrul. 

No exame elos cliversos casos que se nos deparam , pa·ra que ~e chegue a um 

resuoJtado eguro do seu m<Yd:O :de pensar sobre o doen te, é J)l'eci -o q ue o e tu do 

de cada molestia se.ia .feito thoorioaJnente pe:o len·te, a-compan hado pelos disci

puolos. 

V ae- se ,·ecor•··er á ethiologia, ás cruusas que cletermi.nam essa 011olestia; v a.e-se 

procurar n'll>s in·formações do doente as cau as preg>ressas c1 St<a l:nesma molestia, 

salber .pe(a evol ução por qu.e o doente paesou i a onolestia é es ta ou aquella. 

De<p(}is de ·feito esse l]iag>nosti.coo •J.Júfcl'encial, que é, .como disse e repitlo, 

o.nod.e en-crul•hoam as .nulol:l<lades e on<le se sa.Jientam as m•ota'biJ.i.d·adoes d·a .med icina, 

ha uma :Parte, taonbem importante: 'é quando in.t•ervem a nos· a a r te de cm·ar, é 

qu'll>ndo entramos mo estu•dos d os tmei os inte11nos ou •t>x t er.nos que d eterminem a 

modkfica.ção 'des~·es p·heno.menos e d•esses symptom·as <1ue são a cau.soa. eúf ici;mte do 

esta<l·o morbido que nos preocCUI)>a. 

V ê S. Ex., porta:nto, oque um A. c línica especi al miã•O é , como declarei na mi

nha oração passada, mais d·o que a '' a nüficação das dl•n•lcas que IS, Ex. torna 
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oi}rigatorias quamdo o poente submettildo a ·exwme dos medkos não apre.sen~.~ 0 

cru;o Jaci~. ban!lll, de se ·p ler dizer: «é um caso ele dôr de olho ''· na hypothe~ 

especial <le clinlca opthit!llimologica. qu-e se .nos etffereoe. 

•Não contenta a afflrmação do a:lieni ta, de e tarmos adeante de uma «ma.ni

!e.sllação id{) parrulysla .geraiD. Não é o caso do syphilographo dizer: senhores, é 

esse •um ·fllllso t a bes àO'r ctLis. 

Em cada llLllla t<1ess111s clinica;s especlae. a que me retiro, rtã.o só se fazem o 

d•!agnosticos, ma.;;, vara COIM'1rmaçã.o de~:es, o pro.fessor competente tem de reviver 

a ma teria j ã estudald•a, tem de fa7A!r verdadeiras ·pre1ecções. 

Leo]bro-me, C<lll auda·de, o que foi a clin!ca de •Francisco de Ca.;tro na Fa

ctr!dal<le de •Medicina Ido Rio de uane!Jro, onde, em •tomo de um symptoma, mór

mente no que dizia respeito às molestias nervo as, nos eram dadas prelecções de 

dous, tres, quatro dias... !Recordo-me, tambem com s!l!lldade, Ido que eram as 

prelecções clinicas de Ben1clo de AJbireu, vrafe or (:le cl'inica medica, quando eu 

cur ava a mesma .facwdade, e quando ain•ja não estavam perfei tamente estu

dadas as manHe tações desse mo!estia, que hoje é conhecida por todos - pelo 

menos <lc ouYldo - a arterio-sclerose; C!J'm que encanto e (.!esvam ecimento ouvi

mos du.rarute q.u~nze dias inteiros PI'e!ecções I<Lo professor Ber!Jicio d>e >Ab reu sobre 

a sysbet.natlzação dos phenomenos monbidos que poMam ser Interpretados justa

mente como causados por sse eniV.elhecimento precoce do systema vascwlar! 

Recordo.ome com sau:dacle das JbeHas prelecções do prof~ssor Osca.r Bulhões, 

de cl.rurgia, quamdo a pedido nosso ou <l'e accõndo com o caso c-linico que se 

apresenta1·•a. fazíamos ctan e•re uma recordação corrupleta de oopituios de patho

logla ci:rurgica. 

Quanto eram irutercssam-te.;; os prooessos de dif.ferenclaç.ã.o de tumores so'b 

o aspecto pa sua malignidade ou ben1gni.dade! 

O e"tudo inooressa~tisslmo da anatomia 'J)athologlca ld•e cada 11m deJ.Ics! Cau

sas que hoje ainda e tão no dom.imio do ob cu·ro e que naquella occasiã.o eram 

veordadelra nebulosa. Essas di!H~ren.ciaçõe.;; hoje são liDais positivas, porque o 

tudo de la•boratorio é mui to maio; compLeto, oo meios tdc que .l·ançam mão os es

pcci!lllistas de anatomia pruthologlca, '])ara faz r essa para.ção, são ·facilitados 

por •uma série enorme Ide descobertas feitas de então para cã . M·as, desde essa 

occasião, errum os pro.fe..-rores d~ cliniea que vLnoham ensinar na ca'beceira do 

odocnte, encontrrundo no caso f.] • que tratavam o..,; e..xemplos com que ~·lnham con

flrmrur e ·sas '!)relecçõcs, t-ssas theorias. 

Jst<> que acabo de citar faz..se •hoje ean grão muito mais >Ldiantado, por

quanto a evolução ld>a me'd~cina é vertiginosa, a omma dos conhecimentos ad~tu\

rldos torna~ ·c calda .d'ia maior, é o que se passR hoje, é o que continúa a dar..-;e 

aqui em to:da parte do mundo; mas clinicas européas é a unesma cousa qt~>e ~e 

observa. Sobro o caso clinico que desfil!a 111a enfermaria de cirurgia, 111a llc

manha, na F1ra.nça, na Suissa, coemo tive occasião de ru; istlr e obsel"Var, o pro

fessor dã um ··~·uano <le todos os c<mheci memtos, \IJm rupam•hooo, uma s)'lnthcse com

pleta de tod<as as noções ligaldas dkecta O'U indirectamentc ao e tudo f.lO caso que 

é apre.sentad·o na occasião. Lã na Europa, como aqui, o laoto é po.'lli·tll•amente o 
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mesmo, !lá em maior esCBJla, por.que se trata de um ·meio muito maior, onde o 

mater.ial de estud•os é 10 ou 2·0 'Vlezes superior ao que temos. O m esmo p.r!nciplo 

ba.sico é obseJ:!Vlado. A clinica nã>o s e 1ilruita mais ao magiStlw dixit, á a oceita.ção 

por parte ,dos oestrud'3Jntes da apimdão do J.)trofessor s01bre ~i·ete t'lil:Lnorud'o caso. ~elo 

contm.1·.io, os m eN1ores ,profe sares de cJilnlca sã.o a.quo:des que , ao tr!lltrur de um 

C!IISO movo, chamam Qlm dos al'u mnos 1nese n•tcci e com e·J.le v em cHsou·tlll-o e dia

g;nosti.cal-o. 

Este lê o eruslnaanonto da clinLca. Entre o professor e disci•pulo se esta'belece 

a 1dlisoussã;o Ido oaso. Quer dizer que .se fazem •nessa occa.>ião verdadeira Pecapi

tJUJações ,de conhecimontoo, do. qua{!S 1mui.tos já ootão d·lstan•tes da épotla em que 

o iniliv;ldruo cl1li:Sa, da época que PL'es ide ao e.stuclo a que rn e re],}orto, conheci

mentos qrue são essenciaes, sã.o funda;me11tos basLcos do lbom e"oerciclo da olinloa, 

nas ldoif.ferentes modla,Jidaóes sob que eHa s e a.preseruta . 

IS. iEx. , portacruto, vê o quauto J'oi injuslo coliocando em um ~plano inferJor e 

secun.o&rio a J'roque ncia das clion ica;s. 

lS. Ex., que dedicou a sua activ idade in tellectua;l, e tã.o proveitosamente 

palra a Jettras patr·ias, a outros es tudos, mão d esconhece que na s ua pro.fissão rum 

dos maiones etnb!llraços ooun que 11'1llta o advogad<? novato no exercicio da v~da é o 

desoonhecimen•to COI111J:llle to do mü>lo el e tratau: as primeiras cau.sa que l·h<l sã.o en

tl'egues, <:> IS. Ex. mesmo disso deu um execnplo, citam·do a a.utoridacl<l Ide ~i

x·eiDa ld'e F'.reitru;, <indo consultar o eu esor}vão para o primeiro d<lspa.cho na 

p.rimcira vetição qu<l se lhe apresentou ma vida lH'Utica. 

'Coruheço llllm fa.cto àdentico attribuido a um grand·e juriscon.s-ul•to de São 

Paulo que, juiz ld<J uma Jo.caJ.idacle do interior, J'CCebendo trumbem unn papel, co

m(lÇOU a pôr aJbaixo os Jivros qu<l trouxera d•a f·acul!dM1e, sem achar neM<lS so-

1-uçã.o. 

P~· felici<d!ade, esse homem tinha hom ouiVido: o o.Uiclad d<l jus tiça, porta,dOT 

da petição, ospera:va á porta pelo dc'pacho <io juiz. Passa .:; e.;sr momento um 

rulllli@o <lo O'fJ'ic.iaJ d<l justiça e .perg1l'Ilba: I'Que diaibo você :tá d'azendo ha taJII!to 

tem•po a:hi ? - Estou esperando que o sett doutor pO'ruha o C!tlWJJ?'a-se» . 

IJ!1oi uma salivação. (Riso.) 

lPo,i s bem, iSC5o que BC dá na carreira .((c S. ;Ex. clá -sc tacnben1, ~l.i!"l•>a l ,, .o .. 

gicamente, na nossa. !Póde-se dizer que esse indiv iduo ê um ignor an te ? Elle póde 

t er sido o que melhor fez o seu curso na Faculda de, um curso brilhantissimo, 

distinguido entre todos os seus companheiros. 

iReferio-se o no.srso lwnra.do collega Sr. 'Barbosa tRodrig>ues, quando apresen

tou a s ua emenda &obre en.,ino juri<lico, ljU.>ta mente 'á n<JCessidade <l essa pratica 

qu~ o ad•vo~do deve adquirir concomitanteme te co m oo seus estu,dos theorico~, 

r:• ra <exercer a profi&Sã.o. 
O ISR, [RODRIGUEs iLTMA: - Nós não contes taTT)os a n ecessidade ·da fr equeon,cia 

das c !inicas e.speciaEos. O que contestamos é a. n ecesFoid!llde d o exa me ; achamos 

qu.e •não •ha alumno que 'POOi'a faz er oito exames <!e d inicas especiae;; , além dos 

m t,; tas exames geraes que tem a ·fa,zer. 
1E' ah1 o u.nlco ponto de nossa <lJvergencia. 
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Os nlumnos já. ecStà.o muito sobrecarregados com exames geraes, <não suppor

tarãJo o., exames da:; clinicas especlaes, que são oito . 

.O Sn. rPALMEJRA li{lPPEP.: -- J ra. resp0'11di a essa objecção, pondera-n<lv ao hon

rado rRelator que havia uma di3parldn,de completa entre o seu crlterlo rerauvo ao 

medo por que eram tratados os e.studantes das rFaculdad~s superiores, no caso 

os ootudanrtes de medicina, e o modo de rproceder quanto aos estudantes do curso 

secundaria. Pode.-! a dizer, aliâB, em abon'O e como rum a continuação do argu_ 

r.·ento .. 1ue na occasiã.o formulei, que das profissõe Ji.beraes a do medico é aquelJa 

em que as maiores exlgencias, solb o ponto de vista profis.sionll!l, deviam ser fel
ta--. ( .J poiados. ) 

Di.•;;e e repito : baseei a necessidade do criterio official do exame de todas 

as c<;;pecialidades no exercicio da rvlda pmtica, e o fiz como bom rbraslleiro, d'ervo

rooamcntc emrpen!1ado, como estou, em que a medicina seja uma rcalidooe, dando 

coiJIJbate ao 'fl)tichlsmo do>; curandeiros no i•nrterior, o que se ~conseguirá quando os 

n ·edicos, espnlh:tdos por todo o palz, forem capazes ele a-cudir aos varios casos que 

"<! a]>rc entem; e o exame, 'Sr. IPresii!ente, dizia eu, é uma necessidade para e;;se 

preparo. Já. formulei dlJ!ferentes b)'"'POtheses que encontram esses medicos, na pra

tica de sua profissão no ioterlor .. 

C\'áo N>i quP .haja, no exerciclo da advocacia, da engoenha,ria, nenhum caso 

que não po>sa {'>pCl'<or horas ou dias. 

O Sn. RoomGUES ILIMA: - Mas na medicina ba casos urgentes e outros q•ue 

pndf11ll l" perar. 

O R. PALMEIRA RllPPER: - Y. Ex., que . no a.'isumpto, falia de ce.delrn, 

porque lé m ed\co rdistlncto professor, ha de co·ncor<da r commigo que ha caso 'Cle 

!;YOecologia, de clínica obstetrica, oque não arclmittem demora. 

O R. \RODRIGUEs ILIMA: - Ahi, o exame sempre foi dbriga·torio; estavam liga

da, as d~as cadeiras, e o err{) foi separal-as. 

O SR. PALMEIRA \RI.PPER: Como disse no outro dia, mão entrei em uma 

analyse mlnuclo,:a e C(lf1)pleta do projecto em discussão; apresentei essa emenda 

que, segundo <l meu modo de pensar, abramge um certo numero ele provas que julgo 

necessarlas para o bom desenvolvimenrto do estudo medico e me limitei. na m e

did>t d~ minha i•nopia intellectual (não apoiados) ... 

O . n. RooRrGuF.s LIMA:- V. Ex. 'é multo competente. (,Lpoiados.) 

'O SR. IPrAIJMElTRA RI'PPEP. - ... a traduzir perante a Camara dos IDeputndos a 

convicção sincera que dictou a l•n·lciatLva , ·a redacçd.o da minha em enda; e a cen

surn que IS . Elx. di-rl!l'io ao rSr . >Aob•reu >Fia lho collocn.me na obrigação de a com~ 
panhar o defunto, S{' defunto é, até á. beira da cova. (Riso.) 

Como ia dizendo, mi'lo ha em direito, que eu . aiba, casos em que não se passa 

ar.pcllar para uma competencia jâ. reconhecida, para uma competencia. j'á. filma

da, para um nome já feito, ele incli\'iduo que tenlha -pratica de caS{) identico, ana

logo; e, nesta occasião, accentúo que, na rnai<lr parte, se não na geonerrulidade 

das clinicas, como m todos os casos de medicina, verifica;do o velho brocardo de 

que c· não ha molestia>, ha doentes", o medico não deve ter o ldreito de d1zer, 
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pera nte 0 caso clinico, o que eu, alills, 'Cli sse - e o ·f iz honestam en.te, porque não 

tu! oprcparn'do de anodo a sruber tudo: - «Não sei!» 

O •&!. :BARBOSA RO:>RIGUES : - O d•oen te teve ·tUido a lucra r com a hones tidadu 

de rv. [Ex. Elle poderia ter morri do em •conseq uencia de 11ma intervencão ne.s

sa.s condições. 
O Sn. 1"ALMEIRA RIPPER;- :V. Ex. não conhece a psy.chologin do doe.n·te, 

mOrmente do doent-e do ion.terior! 

iEtn vrimeiro luga·r, vem a des~tnoraHzação do 1Clo1ttt01', UQl l ~emi-deus que tem 

dbrigação de sabe-r tudo, desde a meterias mais complicadas ih mais corriquei

ras. Como eonsequencia, quando alguem encontrn ess:;t decepção por ·parte üa

quelle que, n·o seu entend~1·. devia ter a n1aiestacle d10 sa•ber, em vez de subir, de 

ir procurar unul competen\:!io:l o1aior, desce, vai ao curamdeiro. 

UM Sn. DElPU'l'A'DO: - E o curandei.ro, !gTJ'lora•n•te, trum•bem não cura o .n

dividuo. 

O ISR. IPAilli1EIRA RwPEn: - C\lão é tanto as·"im; ás vezes o indivi<lno sAra, 

apezar '<lo curandeiro, como 'ás <Vezes siára, apezar ·de nós medicos. (Riso.) 

·Não ha, por pa1te dessa gente, o criterlo sufflciente para distingui·r onde ter

m~na a acção do medico e onde col!lleça a Vis ?1Jatw·a mcdica.triz, comopanhelrg 

abençoada de toclos <Os nossos triumphos e que é muitas v·ezes a unic•1 J'oopon-.;a _ 

Yel yel-n« nossas victorins ! (R·i.•o . ) 

O mesmo se dá com a intervenção do curandeiro, muitas vezes julgada pro

ricua, e o vulgo conclue que o curandeiro vale mais que o meu i co. 

A proposito, co'!llhecemos uma anecdota de Vi'itekowsky, que foi um lltterato 

medico, o qual refere que, cnt utna locarHdncl,e da Franç.a, que visitara, ·ficara e6-

pantado com a pobreza do medico, que mal gaon•hava para se manter, ao passo que 

o ~urandeiro. aHi chegado havia po.uco, ,fazia fortuna. Elle, que Umha obrigaçã<J 

de zelar !•Elo bom nom~ medico, foi verioficar quem em o curnndei·ro; e qual não 

fo1 sua ~orpreza ao ver queJ em vez de curandeiro -de verdade, er·a um profissio

nal competente, um medico, que passaova lpor tal. lESte ·lhe contou: «·Em tal -ci

dade em <1ue rne estabelecera, não ganllrt v a para comer, emquan to o CUtramdeiro 

fnzin. ~nulto; vindo aq·ui para fazer un1a prin1cira i•nspecção, para a.S.\"'li1'1VJJ•tCl!1', 

como diz o caboclo da min·ho terra (ri-so). para toma.r o pwlso, ver.lfiquc-i que a 

exploração des>e fetichismo '(lO povo dava como consequencia ganhar muito mal.~ 

utn -cu·ranch.' iro -do qUe .m enedico, e, então. me annunciei como curaJ:l<Cleiro . E é 

o que rv . ve: o collcga. competente, a quem em anuito.s casos recconheço ma h; lHe

paro do q~e, o meu, ahi P.Btli. oás mosco·s, ao passo que teoo1ho essa clinica que "h! 

estlâ, lin1itando-tn(' eu a simular nue mão se·i form•ular, cobrindo a-;; minhas Orogm3 

com esse rotulo de se.greclo que é o s·upremo rccut·-o de que os oha1·J.atães lançam 

mão para fazer acreditar que o reme'J.io é de sun exccu iva descoberta, fructo ele 

sea estudo ... » •,Riso; muito bem . ) 

\Poia bem, r t' pi[O. pro\rltRu tal e::tado ele COUl~H s das circu nw tancias em que o 

me-dicü não póde realizar, <'Om urgencia, a prc~·taçã•o imm ed iata do soccorro, em 

umct série enorme <le factos que acarreta.m como consequercia a imposs>nilidade àr 

;;er pre&ta!J.o depois eGse soccorro do Galber; porque 1ha cHsos em que a vacillnção 
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do d!agnto->1ico. trazend.o ~orno re.•u ltad o a applicação errada da medicação, casos 

em qu e, ~s ve,es, não se fu.z mlst<é r proprirumem<te um remedio, mas qua·lquer des

sas moda.Iidade~ de tra tamento que apren'iLemos '!la pratica, mas ond<J qualquer va

cl!olação, qualquer dem ora, qualquer titubeação tenha o medico em applicM' im

mec11atame<nte o ·processo indicado, positivo, produz mal€.~ irremedl<we!.s, qll<l a m a 

nhã o p roprio especialista não pó de corrigir. 

·S . F~e;;ldente, ·com a minh a emend~ 'll'ào tem•ho o pretenção tola de acredltar 

que, no periodo limltad'O de annos em que 10 estUKlante de medicina cwr. a a escola 

att~nta moomo a falta de materla'l, clinicamer te fu.i'lando, de .•mjetR. que se nota 

em •nossos hospitaes, rpossa de 00. sahlr. um sll!hio . Esses sabios especia•lis-tas, como 

declarei ~m<t.e-hont€Jn. ;;ão lnàivld•uos que d~1rante an.nos e annos se dedicam a 

um ramo dos con heci men tos medicos; mas a quillo que ' e exige, qu.e peço e d e

fendo na minha emenda é o segu~n>te: 'é a armadu•ra d-e que o combatente es•teja 

revestido para en trar na vida e enfre11 tar os 'Prim eiros casos; é a caprucidade, que 

eleve ter, ·p81ra fazer, pelo m enos, o qu e chamallllOS. no ramo da cirul'gia, a cirurgia 

de lll'~ ~n>ela , a ·prim eira Indicação, attender ã. primeira intervenção, o prepe.ro 

para um<>. operação d e amanhã, impedir c ompLicações normaes, qu-e Irão determi

na r eertos rphc·n om enos, se não <f·orem previstos c prevenidos nesta hora. 

Não q·uero preparar .'JimCrWii stcM, nâJo qu~ro que o medico seja um omm>isc!en{e 

no sentido verdadeiro da pwlavra : o que que r o é preparar o medico para, 'llo des

empenho ~eal, h onesto e since ro de i<Ua profiss·ão, poder dizer com consclencia que 

e;;tã. 'llas conddções, quan>do mais não seje, d e dat· ao doente um b ilhet e c~e 1J MSu

gem para !procurar o coonpetente, o especial ista, que, in•felizmen<te, t>ntre nós, se 

acl1a, d e ordinarlo, a grand e dista nela. 

'Sr. IPreS<iden te, acce'lltu ei bem que <Vós legisla mos para um caso concreto. 

S. 'Ex. \'iO, nas consi'()eraç:ões !JUe xpendi ante-hontem . •nla Camara, o espi<rito da 

mac <l(I U.t•ação - ,,ão digo no mã.o sentido, pois sou in•capaz d e dar essa ~nterpre

tação - esse esplrito que domino gera!n:nente todas as nossas refot·mas , de aprovei

tal'l1"•06 o mais pos,:vel tudo qu e vemos no extra•n.ge lro. 

'Este, vorém , é um caso em que .p.r ec izamos ir ai'ém · elo qu e ;;e faz no extran

gelro, potque a ·íadlldade de comm unicações permittlo perfeitamente a dLnferen_ 

ciação >de competencias, uma vez que. ~c na local idade onde o >doente preciza :ser 

trataclo não h a qu em lhe possa <'i e r os cuidados a qu e me r eferi, não ha quem 

possa fol'necer o bithet e <!Je pnssauem •para o en•fenno ir ter ao prafissio·na.l com

petente, no vasso que lã. os >trens se <ruccedem de aldeia em aldeia, com lnterva'

los de· minutos, de quartos <le hora, as commu•n•icações 'ão .mu1to mais· face. s 

que M ~1ossas . 

.Aqui, como tnmsportar um d oente '()o int'l't·ior de Goyaz, afastado de um rw·

dico centenas de leguas, ã.s vezes, quanto m ais de um espec ialista? Acreditar-s ?

ha que oose thom em, em um caoo u rgentte, ra piclo, 'PO.SSa ll.ppel>la r para u.m prof[;_ 

siona: que ·! ica n essa dlsta>ncl a sem ter oo menw I'eceb ido um tratB~mento pro. 

Yieo r!o! 
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As distancias siLo g.ranldes; e é por isso que essas medidas, cuja adopção S. Ex. 

a~hou que era ,;a!·a n6s lanç!lr a barra adiante do que se faz ean paiz·es eur<>OL'US, 

são completamente imprescindivf H. 

S. 1Ex. referia -se ~ uma série de abu -o.s que têm havido nesse enticl,,; r.ou

. fesc;o que em :elação ao asSIUm.pto sou solidario com S. Ex. em ge.nero, lll mero 

e caso. ·Mas não se di, cu te coon o abuso. 

Hou1·c· um Governo que fez, aliás, sob o ponto de vi;;tn technico, muito bam 
e appel·>o .para a cornpetencia do eminente !Deputado Sr, •Rod.rigu~s Lima, a 

separação <ia c:i t. ica gyr.ecologica da clínica obstetrica . 

A1gota, se, feit0 jsso, foi provjda a. cadeira com ou sem concurõo, le;;al ou 
il!ega !men-te, com C{ltn.pete'Jcia dos im•dioodos ou sem competencia po r parte de l l~$, 

h a vendo uu não o exercício dessa clinica, que ju•lga moo necessaria, proveitosa jus
tamente vela somma de conhecimento;; que 'Pela importancia, pelo numero d~ ca

sos que nelles se podem enfeixar, j•á tn·ã·o ca!blaan dentro dos limites estreitos de 
uma r.~çãu comjunta d e gynecologia c obstetrícia - qnicl illt<Lef !De quem a cu.lpa? 

i<Jntão, porque se tenha dado esta falta, porque se haja verifiçado um erro a 

corri6ir, .só por i&So devem ls ~nte,~der que .. l medida que propo!"lLP :_, po~tlca e 

platonica? 

O nobre Deputado refet·io-se ao caso concreto, tam•bem, da pediatria cirurgi

ea sr-pare.da da pediatria medica. 

i.Jlá •foi apontado, nomeadamente, o que .•e dava ao tempo em que era proCes

sor u1n h·jmc·m que illuc;t!' .J 1 o nos.;;o ~f-' :11'aoncnto com discurs<>r:; lJ;·l'!lanu ... . ..:inlo . ..:, 

talento de pdmeira ordem, republicano dos de maior valor, o !Profes;;or Barata 

Ribeiro, que não permittia nem que os estudantes fo -•em á;; a•ulas! Succedia quP 

sahiam<is da es·cola e nada sa bi!l!mos de pedie. tria, nem medico, nem ciruTgica, nem 

se pediatria existia . 

' l'inhamos de nos subordinar ar.s conhecimento.; gerae~ que na maioria dQ., hY

pütheses [)Od~m ser applicados a questões dessa natureza . 

Se ha ·ramo !delicado especiail, na medicina, lé o que diz respeito .á.s nwlestias 

de crian~ns, nas suas variadas modalidades, nas molestias interna·, classificadas 

·na pediatri •t medica e n<ls externas, constitul•ndo o desenvolvimento deooe ram o 

da pediatria a que S. Ex. allud1o, e que é de •uma importancia capital, de uma 
itnportanC'ia fon.1al: nA ci rurgia de cr iot nças. 

IHa casos que não se enfeixam no.s conhecimentos de cirurgia geral. lHa casos 

que só se ence>n tram no organismo dns crianças e que os adultos •nã.o têm. São 
casos não compatíveis com o organismo destes. 

Quem s dedica ao estudo da ciru.rgia geral f"z este ~st udoo nos casos que cn

cont·ra <'m •uma ohinica de cirurgia e neNa não faz mais do que applicar seus co

nheciruenl!:os aos casos concretos, dos que se a,pre;;entam lá observação, os dos <'lo 
ente<>. que vão ptocurar e.~ses recursos; mas como podemos tratar d-e clinrioa ci

rurgica <le crian•:as em um hospital onde não ha crianças, onde são ellas recolhi 

das separadamente? 

l@.ssas •c rianç~s devem ser tratadas d-e modo especial., não s6 sob o ponto •.de 

vista technlco pr·')pria-mente cl,ito ~orno sob o da adanion•i<'·tração do hospital orde isso 
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se passe. Como podemos conceber a possibilida de de, em uma en fe rmaria de cli

nica· ·ciru rgi!ca de !l'dultos, enco'Iltrarmos justam•ente os b"Ujets, como diz€111 <>& Fmn

cezes, os ;:aaos ol inicos suboTdi na<los â. 'Tl OSsa olbser vação e estudo e que materla

: i:~.am toda etsa son11n a d-e coTu . ~·:i•YJc:.to~ o ue som<O'S ofhrige ... dos bh~urkan1C'nt~ n aõ

quirir no man1tsear dos compendies que tratam <le sernellbam!l:e rna.teria? !Não, Sr. 

P residente! Não oposso acredltar na J>OssbbiHdade ·de cstu<Iar desse modo o que se 

dlá '!lO tratamento <lo ?n'cr! c!e Pott, <le que se occupou ta:nto tempo o pediatra a 

qu.; ·a·calbo de a lludir, da tuber-culose <la coLumna vertebTal. !Não quero aqui en

trar na criUca do processo desse pro!fissfomal pa·ra o enld•ireita;mento forçado da 

cc•ium n,a, subrn&ttida d epois e.o em.prego ide col•letes gessado.s, .'J)roce&so que €,11le 

então adaptou; não entro na indagação da rvan tagem ou uesrva.ntaogean desse pro

cesso ; ·nem •é este o momento de fazer semel'hante critica. 

Citei o ass'lliiilpto .para mostrar 0 que se d'â., em <l·etermine.do tratame nto ue 

c!Dn!ca ciru•rgica ou de m ol•es!l:ia a que esse tratamentó t€m de vaLer , qu8imdo o 
profissional não t€m ensejo de ver applicada a somma de observações que •constl

t·1em esse systerna: Oomo a·credlta r que, em. uma en:ferma ria de cirurgia ·geral, e m 

que n ão são a:dmi ttido.~ doentes dessa natureza, possa o cirurgi i!Jo abter os ele

me:·.tos ã"' obsen·ação, o complemento esaer.cial de uma boa ooucação medica? 

l:';ão é PCIS&ivel. 

!Pois bem, Sr. 'P•rr&idente; o caso esp~cial que citei, em relaçãio a essa uiffe

ren-ciação , do estudo a <::!Ue IS. Ex. a e J--ererio, póde ser ap.plicado no que diz res

pei t.• .tam bem á vooiatria tn•terna. 
O ISR . ,PRESIDENTE: - L embro ao nobre Deputado qne faHam apenas cin•co 

miJ;utos para termin ar a hora àestina<la !\, primeira parte da ordem d·o dia. 

o "n. PALMEmA R·IPPER:- 'Vou terminar agradecend•o a IV. 'illx. a gentileza 

do avlso. 

O que se d:â. nessa parte cirurg·i<:a <Ia pediatria vódc ser i•gualmemote applicado 

!\, .pediatria medica, á cl i •1ica i•.1.fanti1, que nós nã!o temos occasião <le obfllervar, a 

não se1· 11as enfermarias de crianças. 
ISr. !Pr esidente, o tempo tolhe-me, fel1zmen te para os asaistentes (não a;poia,

ctos y e?"al'8) . .. 

0 •SR. iJOSllJ BIONIFACIO: - 'V. Ex. estJã s-endo OlllVido CO·m· muito prazer. 

( A71niaclos . ) 

O ISR. PALMEIRA. IRIPPER - ... e sou ob•rigrud•o a p arar aq·ui , não me pooando 

desem.pen har por campleto, €lTI a.bsoluto, do que -me prop.uz, não opOderudo leva.r a 

term<; a m bn'ha tarefa - e isso poupa lá. ·Crumara, até certo vont<>, p ri sco de ouvir 

ain d.a o q:ue aJqui t raz ia nestes vo•lumes, tenden tes .a justificar as aJflfirmati vas que 

fiz so·bre o que se .passa em determinados •paizes extran·gei-ros qu.anto á. exigem~ia 

de exa-mes destws clini-cas, com cirt:ações que eu i·I"ia buscar nestes autoJ'CS. 

INãio liDe furto, en!l:retanto, ao praz·er d·e le r .u,m con ceito que até certo ponto 

synthet!Fa a sornm a de co·nstdere.ções que acrubo de faz·e'r em torno deste BiSSUm

pt). E' em uma revista, justamente ·de m.olestias de ol-hos., que me fol fornecida 

p~lo 'Pmfoosor A•br.eu IFiaoJillO, qu•e leio o segu1•nte : 
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cuNão ha duvida a lguma que ·o exame não ê cri·terio deflnltivo ue competen

cia, mas isso não quer dizer que o estudan te possa appe!lar, salb o ·ponto de vtsta 

d" preparo scienti'fico. para o futuro. E o que é 11wis veJ"Cla.cle ele t~u:lo é que 

rtqtLHlo que 11 ão é ea;tgulo como excL>ne ncio é a.pren<'HcLo. » 

Citftria outros conceitos ne~;se .•entido, por exem•plo, o que se exig-e em ll<'ran

ça, on•de, quanclo não hruja exame, fa z-se o que elles chamam e; tagio •hospitalar . 

UM SR. D:EJPUTADO : - IN a Allemanlh a, o que diz l'e<; peito á. clinica opihtalmo

I<'P"ica ê -exigido: o ma is •é fa cultati vo . 

O 1SR. IPALMETRA lRIPPER: -\Aqui só se ·requer a •frequenc ia, ma s a fl'equ.en

cia não p6de ser verlfi:cada ou con.st !l t:ada, perdôem-me ·o galliclsmo, vorque nno 

h a m eio de se fA zer essa fisca-lização. iN o -estagio 'lhospitaJ.ar todo o eSitudam•te t em 

um certv nu~nero de o·brigações, de deveres. in herentes a esse procesS>o especial de 

frequencia, o que faz com que, com·o canseq'\l encia logica, es·se. ,fr equencia não ~e 

torne uma bUJ'Ia. A L'lcumbenda dada ao estuda n te ·de trata·r de cel'to numero de 

doentes, a responsabilidade que elle assume ele ~:ma determinada ala da enferma 

ri3, na qual o professor se en.tende directamente com eH-e. que ahi ·é a autoridrude, 

dão a esse processo 'llm caracte r de seriedad e e de v·e rdad que entre nós nun .. 

oo exiMio. 

Terminado este aranzl'l (não CLpOiCliC~os) , agradeço, em primeiro l•ugaT aos 

m et;s honra(los collegas a gentileza da attemção com que me ouviram. 

O tSR. !RODRIGUEs LIMA: - •V . Ex. merece muito. (·A1JOia.clos.) 

O .SR. PAJ,MEJRA IRIPPER - .. . agra'Cleclmentos que devo tambem ao homrado 

ReJa tor, -e m·eu m ui >particular 8All·igo, Sr. Aug-us·to de Freitas, ped indo a S. Ex. 

que veja n•as min has palaVl·as ·unicamente o intuito de levar-lhe uma convicç(lo 

que é minha, que póde ser err a da, mas que é sincera, r eal, positiva, na qua l, ab

~olutamente, •não se pôde vi lumbrar, remoto ou proximo, 'Cl irecta, indirecta, ou 

longinquamente, qualq uer interesse flUe não seja aqueHe >pelo qual todos nos ba

tC'47lOB, pp1 o qual dev-etnoc:: guiar, n01·tear nossos ·Passos, no ra1no d e conthecimen

tos de que cada um deve entender, uns um pouco mais do que outros, por sua vez 

mais versa-dos em outras materlas. 

Sr. ,r·re,iclente. como 011elico. que n <;Ou, e qu.e vê no exercício d essa .pro!'lssão 

qualq ner cousa de mais itJ,teressante que não eja o provento IIIlaterial e d i.recto. 

medico que tem ai'llda diante de si como ·Iemma de vida prOifissional o juramento 

solemnis.simo do velho Hypocrabes, qu.e n<>S rodela de uma aurcola gm.nd iosa, que 

traru;forma a pratica da nos.• a profissão em um sacerdocio tnobre c sag.rado. tendo o 

dever, sempre pautando os meus actos por es~a divisa da min ha vida, divisa que 

ainda me traz as m a iores alegria-", quando tenho o en•sejo de verLficar que um tn 

divichto >Se ergueu de u.m leito por esforço meu, por aquillo que colhi €m um pas

sado que ·i!\. vai longe, m as que ainda é o m eu presente de todos os dias, tendo 

o dever <le, em me batendo 'POr essa em<Jnda, acalenta r estas veJ·he.s i cléa.~ que são 

ain d,, o y elocino sag-rado para o qual nós corremos nesta 'hora, em que propon•ho 

a medida, e. qual tem como unico intuito, como unico fito elevar mais do que jlt 
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esM. o 'Va lor, a. r~allclade, a. veracidade elas !ett ra.s mert!ca.~ brasileiras. UoHtito 

bem: 11111i l o bem. O orador é cmnp>·imeni O.IClo . ) 

Emccrracla a discu ,sãQ unica do pa•recer da Com mis.sãQ de !Finanças sobre as Enc. da discussão 

emendas ofl'erecidas ao projecto n. 62, de 1915, é ad ia da a votação. 

?,IDS'SÃO DE :ll A1!<: AGOS'J'O 

\'otação do projecto n. 62, de l ~1.5 . mandando appt·ovar a reforma do ensino 

secunda rio e superio r, constante do decreto n. 11.530, de 18 de março dll 191 5, 

ocm a lterações que estabeleceu ; com pareceres das Com missões de Instrucção 

Publica e de Finanças. (Vide projecto n . 62 A, de 1915) (2• discussão. ) 

O Sr. Presidente : A c.:.-te pt·ojecto foi QEferecldo pelo S.r . Fia vi o <l rt 

Silveira na Comm issão de Instrucoão P ublica o seguinte substitutivo: 

oArt. 1 . • 'E' livre o ens ino em todQ o territorio da Republica, con·t!nuando. 

en tretanto, o Governo Federal a subvencion ar, durante mai s 10 annos, co1n a 

totn!idadt de suas vel\bas actuaes. os ·vnstltuto.s de instrucção secunllaria e supe. 

r io r que lhe .oão subovdinados . 

Paragrapho u·nico. •Continuarão <1 ser ]>agos in teg.ralmente os fune.c!onaricr.; 

desses institutos de ensino, emquanto os mesmos occuparem os lugares para que 

fot·am <J,or eJ.e "omea:dos, garantindo -se-lhes aunda ·todos os f~tvores a que têfn 

dir~ito c a suo aposentadoria e o seu m omttepio. 

Art. 2. 0 Os bens moveis e 1m moveis que con.stituirem actualmente o pat-ri. 

monlo de cada instituto são doados an meom<>s pelo Governo da .Repu•blica para 

qne del!e~ •usem e gozem em quanto ex istirem. 

[!>aragr a pho un!co. Os institutos de ensino subvencionados pelo Governo F e

d~t·al não pod~t·iio alie r. ar os beons que por es te l·h<B são <load{).s P que t·evcrterão 

ao patrimonio nacional se os mesmos in ti tu tos deixat:cm de ~xistir . 

At't. 3 . o Rc,·ognnn .ee as dl&pos ições em contrario. 

O Sr . Augusto de Freitas ()Jela o>·<Zem) : - Requei ro a 1V. tEx. oon. 
gu'te 'li. tC'a:ma ra se concede preferencia na votação para o projecto da Comm !Esão. 

Consulta.àa. a Camltra concede a preferencia pecl ida. 

O Sr. Flavio da Silveira. (!Jeln 01·clem): - Requeiro verificação clrl 

votaçã(l. 

Procedendo-se á ver !ficaçã.o da votação r econhece-se lerem votado a favor 

76 tSrs. lDeJ;utados e .con•tra 46; total, 1~2 . 

O Sr. Presidente : - Foi a,pprova :la a prefet·encla. 
l.E m virtude da d elibero cão da Crtmara. vai se votar o projeoto Ja Commis. 

sãü, salvo as eme·nllas mod!fica·tivas e suppres.siva.'l_. 

Votação 
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O projecto da Com.m !:são cons ta <l c trcs Al'tlgos . O a 1·t. 1." c nm~JJ:eh cnd~ u.ma 

-~·i e ele modificações A refo1 m a d o ensino. ·Sai I ' O reclamnçã,o d Od nabre. Depu

tados, ·~on&l<lero-o.s e-ngloba daR na votação do me< mo artigo. ( .Pm~.sa. ) 

As m<'dlficações 8JPl'esentada.s p la Comm issão no art. 1o elo Pl'ojecto ,,el'à•> 

conelderacias com<' disposlti vos do mesrpo >trt. 1°. 

O Sr. Passos de Miranda (1Je/(t ordem) - •Peço pJ·efel'enc la JH•ra a 

emenda n. 9. 

O Sr. Presidente: As modificações que a l\ofesa es lá considerando 

com o parte bnoogra l te do art. 1°, sào n' apresen-tadas pela Comm is ·ão. 

O 3n. PAssos DE ~1JRA NDA : - A emenlla n. 9 manda "'Upprimi'.· " H't. ·24. 

O Sn. PRBSIDBNTE: - Sendo emenda s u•ppJ·e ·s i va, não será •Jll'c.iuclicacla pcht 

votação elo a rtigo , e sob1·e ella a Camara ter á el e se pronunciar depo is. 

O,;; senhores que approvam o art. 1 o, qu~ vni da pag. 3'2 á püg. 31õ, do a 1•u1so 

Conde se diz: m·t. 182), salvo as emen <l as modificativas e suppr essivas, quei

ram se levantar. 

O Sr. Pedro Moacyr: (1Jela o1·deut): - S r . Presidente, desejo vota r com 

pleno conh ecimenlo. V . Ex. stá pondo em volaçào as emendas á pag. 32? 

O Sr. Presidente': - Essas fa zem parte elo a r t. 1• elo projecto, ele sorte 

que, approvaclo ste, ficam approvaclas as emendas ela ommissão á r eforma elo e n

.sim•, r-ali'<: aquelias em~ndas das r s. Deputados que Corem m odifica tivas do pro

jacto. Por exemplo, a emencl,t n . 9, que manda upprimil' o art. 2•4, e que não 

e&tará prejudicada. •Approvando o art. 1~, ficam t'esalva<las as em endas dos no

bres .Oeputadl•s, o tê ulterior deliberação ela Camara . 

Vou submetter â. votação o art. 1°, salvo as ernendrus modificativas ou 

~up:pressivas. 

·Approvn.dos, ,..; ucce 1va n1ente, en1 2a discussão, :-:n1vo a c.memod·a , os ae-

gui ntes artig'Os do projecto: 

O Congresso Nacional decreta: 

•Art. 1. • Fica approvada a r eforma do ensino Rccunclario r superior, ccm 

st~nte do decreto n. li . 530, de 118 de Março de 1191/li, com as ~Pgu intes .aJ teraçõoo: 

· Ao art. 13 - accrescente-se: e eleito pela mai01ia elos mem b1·os do Conselho 

p1·esentvs á sessão. Não estando l'etmido o Conse/.ho c send>o u•·gente c1 cl esigwaçc'io 

db fiil<;r.J.I, será es l.e p1·oposto pelo P•·esiden.te da Con.eUto. 

Ao art. 16 - supprimam -se as palavra;; - qtcamdo tJossi'Vel - e accrescente

s e ao ~rtigo : o ittspeot01· nom eado nã.o poc!lwá insp60Cionar o mesmo i~>stitt•to mais 

ele duas vezes nas épocas que lhe /01·em designadas. 

Ao a r t. 24 - supprlmam-se as palavras - com intttito - alé - t•eligiosa . 

• \-o art. 30, lettra d - .supprilnarn-se as palavra nnaes - nem com oo caaos 

1J1'ev·illtOS 1Jelo Ol'f. 70 1• <ef t!'(t / . 

Ao art. 37, lettra e - substitua m-se as palavras - Na p>·ilnei>·a até A.gosto 

- p elas seg uintes: etn uma ou nuti s épocas, seg-wndo / 6>· d•e!i berado 1Jela Cong,·e

{lação ele cada instit1lto. 
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·Ao art. 40 - supprima-se o pat·ag·r •••pho u•~ico . 

Ao art. 44 - accrescentem-se depo is da palavra - sttbst-itttto - as palavras 

ott -:atheclratico - e depni~ da palavra - o,nnos - os palavt•as - e fM·em 

cliplomados. 

Ao ári. 415 - SUPllJ'ii11Am-se as palavJ·as - e !lel?'a iiv,.e dO!'C?~t e . 

Ao art. 415, lettm a supprima-se a p tl lavra ~ ca<la. . 

A·o ar·t. 415, lettr-a b - su•bsti lua-se pelo .;rguinte: arg·ltiçcí.o ?'CC'ÍfJ.J?'OCct entre 

''~ c<Mtrfiüatos sob,·e o ctssum'Pto d,,_, t11 es ctjJrPstnta.clas, ciAtranclo ?llllt'CI ho1·a, no 

mr,a;imo, catla o·rguição J. no caso em .. crue. .~e a1n·esenle u:m. só candic:lato senl este 

ao·[Jttiüo :~:or wma commissão oomlj)o.~txt ele q?talro 1n·oJessol·es , eleitos jJCI-a Oo•n-g,·e

gctção, sob a 7n·esidencia do cU•·ecto?' , !Joele·Hdo caclet ex(tlninaelm· Ct?'g?ti?· o candi

dato clw·a11/e 40 m ·i.?l·?•to·s ·~O'b ·re a. these apresm~t<tcl ct. 

.A.o me.; mo artigo accrescen te-se - lei tra c - wma !J•·ov a tJ.9C I i•P·Ict, senelo clesi

g t>aclo.• 71da so?·te Ct materict ela secção .•obre a qnaZ <l•evoi'<Í VM'SCl?' a p?·ovct l1 em 

eo mo o ponto pa.ra a dlisse•·tação immelliata. 

IParagrapho unico. Vagando o lttgct?· ele p•·ofesso?· cctthecl?·atico, e estanelo 

lambrm w<go o luga1· e~e s?tbstitnto, tJrocecZer.se-hct ao mesmo t enupo c•o C011<J\un·so 

JHI?'ct o 1Jrovimento ele emobos o ~t cnrg·t>s, mecUO?~te ets mesma11 1J'I'O>vas exigi.cl.c.s piH'ct 

o L·oncllrso á. vaga el e 81tbslihtto, d•even~Zo a Congregação ent trbi caso prooee~er á 

escolha ele Q'Lat•·o oaneUdatos 1JCt?'Ct o p>·eench'imento elo h•gct?' el e 1n·ofesso1' catlle

d·ratico e ele su bstituto. 

Ao art. 4ô - Suporiwn.m--~ a.~ palav.•·a.s - e ?TC<liza.cLo ''' bé rtnal. 
.lo iil't. -11 - JSUib.<>titua.se pelo s eg-uinte: 

ll•.O D ·i?·ecto?· corn•mwniom·á ao _Go·verno quncs os conC1t?Tent cs q1oe obtive?·f'm 

o tn·i•nci•·o e o ,,Pg?m clo l?L.qar ?W clas.-i/ic«çcío . pocLen<Lo •·ecahir a. ?!IOmooção sobre 

Q?W/q?t u· el elle.•, sc<Zvo o caso ele SPI' aia&sificarlo em tJ1'i•llle i?'o lngew por unani.m i. 

rtade ele voios mn dos candidatos, caso em q?te eLevm·á se?' o mesmo nomeado." 

Ao n1eStno artigo. IP aragrapho unico - Sutp1J'ri?na-se. 

Ao a rt. 4'8 a cc re.~cente-se: 

!Pn!·ngrapho uni co . .No caso de violação de texto exv•·esso de lei, pod~1·á qual

quer canõ icla to promover a annu llação do concu rso, reco iTCnd o ao Governo pa1·a 

tal •fim. 

O r ecurso deverá ser :lpresentado tno pra"o de ctnco dias d·a rerminação do 

CC\n.cur so, ao Dlreotor da respectiva \Faculdade, o qual dal'á a ncces.mria i>nf'orma

ção, submettido o · ~eu parecer á approvação da Congregação para tal fim cdn

vo cacla. 

Ao art. 49 e paragrapho unico - Supp1·ima-se. 

Ao a r t . 50 e parag.rapho unlco - Stupp.,-.inva.se . 

. Ao art. 54 - S117l!J7'i,na • . oe. 
Ao art. 5·5 - tS'ubstitua-se pelo seguinte: 

O P.Oncurso para livre do·cente comprehenderá: 

a) uma pl·elecção, durante 410 minutos, sobre unn dos pontos -do programma 

da l.'adel.m sobre a qual prete'nder a;brir curso, ·tirado á sorte .2<4 1homs am>tes; 
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b) uma pruva pratica <>Obre tt ma teria que pretender ensina r; 

c) qua•ndo o ass•umpto não permittir prova pratica, rará o cundida•to ·á Ji.vre 

docencia uma prova escripta sobre ponto tirado á sorte dentre os que a Con

gre-gação organizar, de" accõrdo con1 o programtna da cadeira.. 

:Paraographo unico. 06 livres docentes têm o direito de se utilizar nJJs curs<>3 

fei·los nu €.;;tabel ecimento, dos apparelhoa onelle existen.te , com n cond·icão, po

Jofm, de se responsabilizarem pela sua con. e•·vação . 

.Por ccmta. dos livres uocen tes co1·rerão as Llcspez.as feitas com o material em

pregado or;as demoo~trações e con. o pe.ssoal que os auxiliar. 

Ao art. 67 - Supprimam-<e a - palavms - e de um >"e)n·rsrlltanle <Ws tiv,.es 

docentes - até final. 

Ao "''t. 70, ldtl'a d - accrescente-se - ou <La.~ secções em (J1te está diluidi

do o curso. 

"\o art. 70, .ertra i - 'ubstlru!IJn-se ns palavra& - a.s COIIWiissõ&s exa.m·i

nado?·as 11os concu1·sos - pela.s seguintes: a connn.issão exantinado'ra no con

ClWSo, qttando se a111·ese11 ta1· tlfln só cancUdato. 

Ao a r t. 70, lettra j - Substituam-se as J;ELla1•raa exCL!nintt?" ttS p1·ova-11 es-

C?"iptas pelas seguintes: CLssisti?· á ,,.u,•tÇcio lZ<Ls theses. 

Ao art. 76 - ·Acm·oocente-se - e os qne nâo ti1>erem oonupm·eoido " q1t·<Llque,. 

ela provas ü e cx<Lm e clm1·c.nte o anno . 

Ao a.rt. 77, lettra r - •Swbstltua-se a palavra - ve.~tibttJcw 

.ze aclmissão. 

peJ.as palavras 

Ao art. 77. paragrapho unico - Sub tituam-><e as mesmas palavr8s o.Ci-

ma 111dicadas. 

Ao <J.rt. 78 Idem. 

Ao paragrapho unico - Accrescenle-se depois da palavra - [Jove?"liO - as 

pa:a vras -- lllt não Mtivcl" elie e(J1tipanod•o, - e depois da palavra - superiOI"Cs 

a pala l'l"as e dos. 

oAO ·B.rt. 79 

Ao art. •80 

3u.b5tituam-se a<> pELlavra. acima iondicadas. 

Idem. 

·At· art. 80 - !No segu'ndo periodo supprlrnn-se a palavra - olassioo - e 

d•!'Pois da palavra - inule:; - accrescente-se - escolhüla a lin{Jlta pelo canuU

dato - e mais no final do periodo o seguinte - o canclidato <LO esttulo de pha?·

'"acia ou odonto;ogict se1·á rlispen.•ado da 11rovcz de i?t[Jiez ou aU~mãoQ . 

·Ao art. 81 Supprima.m-se as palavras - Hi-stol'iCL Unive?'Sal. 

Ao art. o82 - Suootitua-se a palavra - vestibula·r - pela~ palavras - a e 

ali?tli.s•ão . 

Ao art. 83 

Ao &·rt. 87 

Idem. 

Idem . 

.Ao ar.t. 103 - •Suppritnarrn-se as palavra~ - e !iv1·es d•oo&ntcs. 

Ao art. M4 Accrescente-se - salvo em t'elação áqttelles que </Jeixa·1·em. 

1''". motivo ele Ja>·çrz maior. de COm?Jll1"ece·1· a.o exame na primcin-a "poca. 

Ao art. 107, lettra a - accrescente-se - ou ter JJido ,.ep,·ovado em 10nw só 

7'1'ctteria, ott deixado ele ta~e1· o exame clella. 
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Ao art. J,Oí, Ietlra b - sub<stitua-~c pelv •guh.1tc: - haver pago a taxa 

cl(. CX"H111e . 

Ao art . 103 - Substiltta->C pelo seguinte: - A llabilila~ão elo· profl.ssio. 

na~.•s <1iplomalloo por institu ições extrangeil'a-5 ·e -fürá pelo modo indicado n() l·egi_ 

mento Interno elos institutos officiaes, cujas disposições neste particular c1 verão 

:" .. ' r jdenticas. 

Ao art. 114 , 1 tlr a e - s ubstitua m-se as pa lav ras - St<11C1'iO?'CS a t1·es -

por - ~'ll1JM" io rcs a clv,as . 

Ao art. 126 - ~ub.stituam -~c a palavras 
q'!J(;l'((I.S, 

clnos terços - pnr - tres 

Ao art. 134 - Accrescente-se: Par ap,rapho unico. Annuinclo as respectivas 

C{).••;; r gn~Õe ·, serã perm ittidn a t roca de C>tcleiras e :1 Ll'C prof <Sul'es cathedrati

CU> d" ;n.;-titutos de en.slno equl\'alente. 

An art. H7 - ;:,ub<stitua -sc pelo "eguintc: - Quando forem incot·por.ada 

em uona sec~ão duas ou mais cadeiras que tenham prof!'Silorcs extraordinarios, 

ficarãt> ,te., como pr(lfES:SO!'C.S sub· tituto;;, com direito cada um ã promo~ão, em 

ro.;v d" vag>J, ã cadeir·t de que era prof 55or extntotxlinario . 

Ao nr-t. 150 Dcpoi · da pa lav,·a - 11 r o! r8so?·es. 

~<\o art. 1•516 Accrescente -~c clepoiti da - palavras 7JCrantc .< ta .• - as 

seguintes 11erante academia eq1úPaHtda, 86 não llouve1· academia oj/icial 

?Lú lu.gar. 

A-t) ftrt: 115' 'Substitua-se a palavra - vcstibu l c11· - por - ele acLndssão . 

"\ u hl't. 159 upprimaun-.. e as pal<1 vra15 - cl((.88 ica e cli[Jic il. 

Ao at. 1166 - .;)u'b>titua -se a pala,·ra - veN ii b1tlm· - por - de acl>ni.ssão. 

A<J 111e ·mo artigo accrcscenlc-se - P ychologia, Logica e :Hi to ria da IPhi

lcevphl,t r-or meio da expo!<i~ão da <loutr>na cl>lS p.rincipaes e,;c(}las 'J)hilosophi 

ca<. •en<lo obrigatorio o estudo <lestas materias .oómentc ]>ai·a o- alunmos qu;, 

pt\• h.md~r('f)'l se-guir o cnr8o de Direito. 

Ao rnt:'s11no ar~.u~o, parngrapho uni co - Supprlma -se. 

Ao &rt. 167 - 5" anno- accrescentc- e- Psyohmogia, Logi<Ca e Hi.•toTi-a 

d" Plli1osoz1ilic, por meio àa ea,')J08ição ela., clout•·inas rl.O.s 1n·mcipae.s c.•colo.s phi-

1~.~0]Jhica~. 

,_-\o nrt. lk~l Su•bstitua-se a pa~avm - t'eslibl<lrw- por- ele aclmissüo. 

Ao art. 182 ;Depois da palavra - Phm·m«cologia - accresccntr-se - ela 

Factclclacle elo Rio ele Janei•·o. 

Art. 2.• O Governo farã publicar novamente o decreto n. 11.530. ele 1 de 

l\Iarço do anno corrente, inserindo nelle as a lterações constantes ela prcsenle lei. 

Art. ~.· Re,·ogam -se a,~ disposições em contrario. 

Vêm á ·1-Iesa e .•ão lidas as seguin te declara~ões d voto: 

Declnro que votei ccmtra o o.rt. 1• elo projecto da Commi~são de In -Lrucção 

Publica, que r eforma o ensino secundaria e superior, constante do decreto nu

mero 1Il.15•3i0, de 1·8 ele Ylarço de 119115, e toda a.~ al<l:cra·ções. 

~"ala <las Sessõe;; , 3'1 ele -Ag sto de ln5 . - Evari.,to do ,1m.(l1'al. 
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Decl a ro que votei contra o a r t. 1• do pr ojecto n. 62, de 19 15, porque. cohe

rtnt~ :;om meus orununchtmentos em legislaturas c11nrteriores, ao u contrario á oL 

ri ia lização c ao privilegio d e cn 'i in o . 

Sa la elas Sessões. 31 de Agosto ele 10 15. - "Vesptteio ele .A b,·en. 

O Sr. Pre-sidente : - Vou 6UbmC'tter a ,·oto.s as Emendas. 

O Sr. A.Ivaro Baptista (pela onle"') Sr. J' r·es iclen te. o assuruplo é 

cia nwxinut r clc van.ci ct (C!!J'Oiactos) , it.1ite r e.ssa. a to•do o no::•so paiz, a toclt).:) os ... :cus 

hab itantes c, po!'ta :1 to, supponho eu, não ê j usto votar, en•globaclan1cnte, materi.a 

tão con1.piExa e tão importa•.l te . 

O .SR. 'PnESIDE.NTE: - Pcr·clôe o nobre .Depurad o : as votaçõeci ne.,tcs cailo.s 

sen-;pr E; fo r Bnl fe itas uss im. 

10 .SH. ..J)..LVA.RO IBAPTJSTA: - E' precizo qu.c, votando, po~saano s .aa:r o de

\'id0 v a1or a cad a e-m enda, ele n1o clo que não nos s·uccecla votar co·ntra as n·o~sa~S 

conv icções e a f avor de convicções alheias. 

O Sr. Presidente : - A :Mesa cleclt~rou claraun ente que i>-1 submcttcr a 

votos o art. 1°, com todas as cn1en das da Com tnissão, salvo as suppressivas e 

n1odi fica t ivas, a não ser q u e houvesse r eclamação ele a l gun1 D eputado, para que 

a votaçoo fosse fei ta por partes, o que não foi r equeri do. 

•A )tJesa não 1pod i!l EH'l' mais clara :.en1 Jn ;lits CX'lllicila ~ l~ic ar·d.Dll t·_c.:alvâ~'l..S 

em todo o raso todas as emendas dos "''Obr es Deputados. 60bre as qu.aes a Ca-

mara vu i ag;OI'~l pron U·ncia.r- se . 

O art. 1•0 elo pro-jecto fo i votado, salvo a,; emenda~ modHicat i ,·as ou sup

Pl'<':'Si\~as. ü~ outro.:; dous at·tigos tadllbcm já fo raan appt1ova,d os. _-\.. Camdra vai 

prt>nu HCidl -=-"e àgvra sOib l'e as emendas n1 od ifica tivas e supprCà:::i vas. 

O Sr. J e ronymo Mont eiro (JJ"Ic~ o"à"m) - Sr. Pre.sidcn tc. a conrusão 

que está d i [ficultanclo a votação resu l ta tal vez da d i ve1·genci a que noto entre os 

folhetos dislribuiuos e :tqu.e11c que 'Y. Ex . tem. V. 'Ex. fe z rcfNencia a folhas 

que não con,tam elo f ,)l•llcto que nó;; temos e a artigos de que .não trmos noticia . 

n eso!vi·da e-dto d·uvida, pat·ece que poderemos vo t a r. 

O S r . Pre-sidente : - O avul5o ~obre o qual está Yer.-.ando a ,·ot.:ção das 

cnll l'nclas -tom o n. 6 2 ~\. 

O Sr. Pedro Moacyr (lJelc~ untem) Sr. !Pr es id ente, agora é que en -

tendi o que se vai razt'r. V .. Ex. el e li-berou qu e se votassem os artigo,> aprc<en

taclos pt>la ·Comt~li.::são. O nrt. 1 o consta de val'ias parteti . [-Ja cn1 cn d::t :3 quP. ~fio 

suppr es:;i·:as, m od i ii.cati ·ç.as . 

e Sll . iPHE Sio.ENTE : Fo J·am ~-c~a!vadas tacs r m end9.S 

O iS'H. J=lll"~H.o !M OACYR : - 'E;rn to rlo õ cae.('l, peço que daqui l' . .-'! c1 i :l!<t:~ a vot .l 

ção dos ar-tig-oo S<"ja fei·ta por }Jartes. 

O SR . lPRESTroEN'J:E: - O •pro j cc to j ·á está votarlo enn seus trC\S artigo.:;. resal 

vacla~ tod as as emendas apresentadas pelos nobr es D eputados. N enhuma dell as 
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e:- tá p1'l'ju,1i cacln; já. o rlcclHI'OU a ::\f e~a, Cün"'l a maior clareza . Enco . tra-m- ·e to 

das !'Ji;,, no avt1l·o n. tl2 ,-\ . 

Vou subn1t·t t(lor a voto:; a .... emrntlas. 

Yotnção da Sf> g!.lintc P!11Pnt.la do Sr. iFiavio da il\'êi.ra e outrC)S: 

N. 1 Art. 1. 0 E' livre o ensino em lodo o territorio da Republica, conti -

nuando, nlrelanto, o Gover no F dera! a subvenciona•·. durante m a is 10 annos, 

cce11 a tcot::didn·df\ \.la .:; ~ua::; vcrba.s actuU l'.o:;, os i nst-itutos à<' in~trucção KCcu n<lnl'ia e 

!'lU lJC''ior C!Ue H1e são suborcl!n:ulos . 

"ParagJ·apho unico. Continuarão a ser pagos integralmente os funccionarios 

de ..... --=c>ti !n·;ti tuto..: dp en..- h.1o r·fnqunnto o ... m(~àmos occupuJ'etn os lugares para que 

foratn por ~llt• nomP:vJ•1S. ga ranündo-;;;e-lhe~ ainda todo:; os favores a que têm 

dirt·ito f' n 6ua apO:õit"'nt:-!dOria e o sl'u muntt.•pio. 

~\1·t. ~. n < ~ bPn, JnovrL~ e icnmovei.:-; Qll.(lo c j 11!õitituiroo1 actualme1 t r o iV\tl't 

nlf)nio dr~ t•;wn lnsli tuto .são doildos aos n-:t:lo~Jno:-; pelo Gov~":mo ela fit'publka para 

qut· dP1JP"' uc;enl C' gozt1 ffi eni quan to Pxistir~m . 

Pai'flgrapho unico. Os inRtitutos ele O:'l·sino ~uflve:n cion ado~ p lo Gov·orno tFe

cll'r<ll n:io poderão aliPn<n o' ·ben,; qu e por est~ lhes são doado.;; c QlH' rewt·terão 

ao patrimonio nacional se os mesmos in s titutos deixare1n de existir . 

. \r L. 3. n Rt'~ \·og:tm-:':C' a5 dispo~içõP"' em .contrario . 

• E' c- unsiclPrada prejudicad,, a ref~rida pmenda n. 1, '!Ue é sub,titu.th·a do 

projPc-to. 

~:orttção da c-.j'~llint., r-menda do Sr. !Jo .. é 'Bonifacio: 

X. ~ - .\ rt . 5 . n .-\ C':" l't':·<~t'n te-$1' 

dali(' elo lUo de Janeiro. 

c uma Faculdade dP OdL•.J,tnlogi:l na ci-

V otação •ia ~egui"lrf' Pnl<'IHl a do ;:::.,._ .T~H.f: Bonifacio: 

C0n1 p l't'Cf'res cnn tral"io dà Commis:::ão de In~trucção Pu·blica t' fa voravel 

<ln ,1,, !c'j onça " . 

O Sr. Passos de Mira nda !Pela Ol'llcm) - ::\1' ,, fórma elo TirgLmento 

!WC:o pJ' i•J'c •t' E'lncia pa1·a :l c•nenà a .~· . 9. 

O Sr. Presidente : - ~'"•·õão . . \ em <'n 1a n. 9 nada <liz com a emenda 

n. 2, de tnodo que não ha n E'- .... ,.. .. -sida·l,, da preferencia. _.\ssim , 111ão pollerei sub

mP:ter an voto da C'amar,t o rPqu<'l'illll'lltO do nobrP D~putaclo. 

Y :1 i-st~ votar tl enh'nda n. 2. 

Esta emenda tem parecer contrario ela Commissão de Tnstrucção Publica e 

parecer favoravcl, na part~ rrlntiYa á h•:;pcza, da Comatlli::::::;ão de Finanças. 

O Sr. Augusto d e Freitas (*) ! prla orcl·!'m) : - A emenda que a Ca

ma n1 V;! I \'O ta r é a qup <l etc•rmina seja Cl'Mda uma Faculdade de Odon·tolog!a ao 

lado dos outros estabelecimentos de instrucção superior. 

( •), Este clisclll·so não foi revisto pelo orador. 
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J!1. Commis-'5ão de Jnstrucção Pu•bHca foi runanin1 e 1.110 seu voto con·trario á 

emenda. Tendo :sido rsta, entretanto: BtH·iada á .Ccu..nmi:=•são de OrçatJJ1ento, en 

tendeu elht de emi ttir parecei' fa voz-avel á m esn1a emenda., ju.Iga ndo que não ~ra.

:da augmento de ·doopeza O'll o litro ·qualquer o nus para o T h-esouro, o que só 1 !Je 

daria competencia para, sobre o assumpto, se pronunciar. 

Não quero, ne.ste Jnomento, leva'l1tar a questão d•e cllmpet ncia da Commis ão 

de 'l!'h1auça.s para emittk juizo sobre o ooso. Des.ejo apenas, sol icita ndo para o 

gtLe vou dizer a att0nção es·pecial do ill·ustre ~eadm·, honrruclo \Presiodcnte da •Com

missão de Finanças, assignalar a informação que foi prestada pelo eminente R e

lator !l~,sa ICommissão, o hon•ra-clo Deputado pelo Piau•hy, e a que ora trago ao 

conhecitnP.nto da Cn:::a 1 aôau de que possa a m~~ma votar co1n plC'no conhecimento 

do assurn~Jto . 

A Comm i&;-ão <lc Finanças dccJarou .que 1lllão traria o rrnenor on us para o 

Thesouro a creação dessa Faculdade. Contesto e passo a demonstra r. 

A Cornmi~>ão de Fin::tnç.us, para chegar a <"5tc I' C~u;ta<lo, tomou como ponto 

cl~ partida o que a Faculdade ele :v.redic ina destina ao ensino da odontologia . To

m ando po.r base ~ta verba, aclditamdo o prooucto resulta,ntc das matri culas dos 

alumnos no novo instituto, matriculas que orçam, no entender do distincto Re

lator, ~m uma centena, concluio que, ao em vez ele haver 01;us para o The '{}U ro, 

.haveria ai·n·da saldo. I{) eminente Relator <la Ccmm~~o>ão de J!'ina.nças não infor

m ou á llJe.sma Commi~.;ão com inteira cxactidão sobre o facto: partio de t~m 

ponto errado: começou por dizer qu e ela verba destinada ao instituto superior 

onde se ministra o cnsir.o da n1edicina, era ... lesviada a S()UlmQ de 61 contos para 

o ensino de odontologia. ·~ão é verdade. E' de viada apcma; a som·ma à~ rêk 

'315 : 2•4 0$, assim àist:· ibuidos (lê) : 

4 professores. 

li a:>sistente. 

1· .consen•a-dor. 

1 servente. . 

111fo teri::tl . 

········~····· · ······· ·· ···················· 

2 . .j. :000$000 

2:400$000 

~ :4.00$000 

] :440$000 

5:000$000 

Som ma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 :240$000 

O i 1justJ'e Ilcirttor da Comm iss·ão la•r.ÇOt! á conta de material 25 conto;;, quan

do são despendidos apenas cinco. Aihda mais: lançou á conta de dispendio com 

o curso ele odontologia o aluguel <lo edific io na importancin de seis contos an

n'Uac:;;, q:tando não é assim. 

O Governo pa·ga á Santa Ca.,;a, por todo o ediCicio onode se o:Jsina mcd\cina, 

phannacia e odontolog•ia, uan conto <le réi- por mez. 

Se a odontologia só occu1>a quatro ou cinco salas, corno destinar, des ta 

son.mn de 12 eontos annuaes, a qua·ntia ele seis contos para acreditar que é di<

peudida C(·m n odonto:ogia, tanto mais quanto, retira~o o omsin.o odontologico· da 

Facuidade de ); ~<;;icina, nem por .jss·o (ico. o Governo alliviado da des.peza de ~1m 

conlo de réis por mez, que a Santa Casa cobra? 
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!Não foi s0 ef: te, prwém , o e rro que comm etteu o i! lu. tt·c Ticlatvr da Com 

rn iF:Sào de F 1nnnc;as, Jlitc e.:;tou certo que involuntariamente. 

Se a Cattnonl r-.ttrndcr á organi zuc;ão do ensLn'O de odontologia, cotno propõe 

a ctncnda do 1n u ;:.recla.i'O collcga, 1S1· . .Jo é ,Bonifacio, verâ que a ll~:;p~zo da 

nova .F nculdade Cc ~E-dicina va i n1ontar ao eguin tc con1 a moior re"t:.·lcçã.o 

po~r-:ivcl. 

Haverá par a ssa Faculda de um d ireclor, a quem não se pagará somma in

fprinr a ,500$ rncn ac·s: havC"t~á um secretario, a quem se pagarão ~no minin1o 4flll$,. 

1uando ao~ de ou l rv., i nst i tuto~ ~e p<l o·a~n 600$ ou 700$ ; havcrtá. um the,·ouréi<i} 

i·n-cnmlbiGo de c: t'I' I?Ghia t· as taxas a0s a 1t:n:n<·s e a.s dotações crçan1 nta.:-! ll:i e b•se 

tlwsourei t'('l ganila,·:t 4tülif; havet-=-... pelo tuenos dou.s amanucn . ..:~ que pcl'('~be:·fio 

!!~ll$ .:nensae.s cada lln ~ ; l!aver á. i...oDra ~. ito v1 t clez gabinetes, ao menos CJ'.J tli .J C'lJ, , _ 

~crva dort.•õ, a 200$ 111ensac.:s cada u m; hc:t vc1·á t rcs serventes, accrumu lan do u1rn as 

f1mcções ele porteiro, a 1<2 0$ po r mcz, cada um , o m eno.s q ue e pôde pagar ; ha

vt•rf• lG profes ores, c faço calculo a 500$ plll'a cada um . que é o que percebcn1 

c•, <1ctua~.s profe sorNS <I c odontologia na ·Faculdade de ::\Ieclicina; .<eis .SLLb~tituto.s, 

pant sei secções. a 2·50$ <:ada um; fina1mcmrte, Lt·cs a. i "" tentc:-:, a ~00$ mrno;:1es . 

t>OI'a l6 cadeirns . 

Toma ndo para o m a teri a l de ens ino a mesma ver ba aclua l, de 5 :000$, e 

addicionando esta impo1·tancht áquellns que di criminci. chcgnuuos ao total <Ie 

\-Ge :·õ·2~~ por anno. o que ma i• c!ar;Jmcntc fir!l d!"mon,trado no ;;~gu i ntl' quadro: 

1 di recto r, 500$ 

5ecret&rio, 400$ 

n1cnsa~::; . ........ . .....•. .. .. .. .............. . . 

n1en6ae .... ...... .. ... . ..... . .. . ..... . . . .... .. . 

th~ ou rciro. 4 00$ m cnsac". . . . . . . ... .. ........ . .... ..... . ... . 

6 :000$1000 

.j : 00$000 

4 ; 00$000 

2 a m a nuen ses, a 200$ mensa s. . ...... . .... . .. . . .. .. . . . . . . . .... 4:800$000 

4 conserva dor es, a 200 m en saes . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O :6 00$000 

3 ,,ervt'n tc•. a JeO$ meosa c"" .. . ...... . . . ... ·- .. .. ........... . .. ·l :3•20 000 

16 prof!*'~ore.<, a 500$ m en<acs.... . ............. . ... . ..... . .... . 96 :000$000 

6 ub t ilu t<>s pam os eie sccçõ ·' · a 2150~ m<•n<a<•s... . . . . . . . . . . . l :000$000 

:l assiste ntes, n m C'n..:aps .. ..... .. . . ....... . .. . .. .. .. ... .. . 

~f a le r ia! de en<"ino ..... . . .. ... . .............. . . . .......... .... . . 

P ara faze1· fl"trr ,t <'sta dc::;p~za leret.n o.;; : 

7 :200$ 000 

õ :.000$000 

160:520 000 

D volução da q uantia ora despend ida pela Faculdade de Medicina.. 35 :240 000 

R enêa da 11 0\'l'l. ·Faculdade: 

Matri cula de 1 00 a lumnos, a 20$000. . ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :000 000 

Taxa õe fi·equeneia, a -1<0$ por codeir:1 do 1~> e 2<> anno, ........... . 16 :000$000 

Tn"a· ilP. cxnm e, a ii!O~OOO . . ....... . .. . ..... . ....... .. ·. ... ..... .. •5 :000 $00 0 

58 :2>40$000 
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"\<sim, o cleficit· que e verificará ser á de 1•02 :2180$000 . 

.. Aintla Ulais: tercn1o."' Lle tl('spczas i nlpre • .,c i t: clive-i:; pa l'a intita ~l aç[to Ua. nuvu 

faculdade: 

0:\iubili,ll'io, no mínimo, 50 :000$000. 

ln.;tall<lção de ~ois g-abinetes pnra o en.;ino sõmente elo prlmeir·o e ,cgundo 

annos, ~~5 cLI· tos. por gab!net{'. ou ~10 :000$ para o5 .. lou...; .. . ... 

·O ·-Stn. llODIUGUES I.JT1\1A: - Xão chcgtJ e8Sa qua•.>•tia; rl·tJn ~.-o m :.JO co ntos! 

IÜ 311 . .r\ UGUSTQ DlC FRE!T'J\ S : - ')1:a ~, adn1ilta!J11 0s (JUC Sl' CO.lllpre tudo CITI 

segunda .mãú: 

«Adaptação do edifício para a :.o1·a ;Faculdade, 10 :0 00$; terem o' .:·LI :000$, 

d••RtFis \.iespeza,-:; . . ~ O·ml)lnnclo ao clcfit.:'it. que j á a,::;.s ignalc i, conclu ím os que no pr i 

meiro anno, a Faculdade lerá um accr escimo d e despezas de 192 :2 O 000 . " 

•.:\dmitla-~c, pol'éan, que s~.ian1 providos, no prim eiro anno dL• fun cciv• an1 cnto 

da Fa culdade, sótncntc• os ca!'gos <1e profel'SOI't\~ da prLml'il'tt c . ..:egun1la .o.;érirs do 

curso e <.loUts ~ubstitutos da 1• e tn secçõe:-;. TN·cmo~: 

Dojic·it ~ punHln. 

:.\l .. ~nc s: ordenado de i to profc• . ..::-or~, uu .J·~ cuntos, e ch• quan·o ~ub -

.H i tU to:-: , OU 1~2 

D~fic i/ VPI'ifiC!Illo. 

CH. to:-:, i;::;ro é . ... .. ...... . ... ............... . 60 :OOOTIOOO 

l:l~ ;21 0$0 00 

Sr. Pre:-;idente~ e o hunral1u I!l'Lt r da Cumcnit::~ãl, dl' F'inança~, {!Ut" t•mittio 

parecer, aclop tado pela mesma Commissão, estou convenc ido, sem maior estudo 

do assumpto, me demonstrar· que i sso que digo não é verdade. que é possi1·e l a 

fundação da Faculdade de Odontologia , s m oner a r de.ssa fôrma o Estado, eu 

darei meu volo ao parecer. 

O Su. JOSÉ Bo:.IFACIO: - Regi~tr·o. 

0 ~R. AUGUSTO DF. FHI';JTAS: - ~ \ gora. O nobr e lJC'"J)Utado l':O:tá tão con\·t n

..:ido ... 

O •Sr. . JERONYMO :\10NTEIRO: - V. E:x. incluio, 1.'111 seu orçame.1to, h a pou.co 

.id<J, a nrbn provenieLtr Jo nccre~cimo elas mat r·icu las? 

·O ~H. A UG'CSTO DEl \FREITAS: - ·sL' f\T. Ex. nic attcndes~c. não mL' f a t·ia esta 

perguta. Já demonstrei que no primeiro a nno. a clmi llinclo a marrrcula de 100 

a lumno~. ha um clej;cit de 192 contos. 

'0 , H. FLORIANO éJE J3H IT'rO: - .\dtrplanclo, por·t :r n to, u m numero até avuJ_ 

rodo cl~ rr.alri cula~. 

o sr:. AT'GUSTO OE };~RCITA : ·- o illu stra clo R elato•· cb Commissão ele Fi

ll a,ças cslft tão conw•ncitlo de que é uma fa ntasia a creaçi'Lo dessa Faculdade e 

'JIIC eSS<' clcjicit é fatal, que insinúa n as entr elinhas do seu brilhante parecer ([Ue 

':>1'01-a\' !mentE', o autor da emenda, por occa ião da di scussão do o t·çam nto do 

I nterior, pec1irh qne Re el es vi uma parte da verba el e l. 200 :000$. eles li nada á Fa

culdade de 1\ff'cl i cina, para fa zer o ensino lle odontologia fó•·a da mesma Fa

cn lrlacle. 
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Sr. F'•·esillenle, é precizo f]ll e a Camara fique cl~sde já prenlnida ele que é 

matPrialmfl'nte in1possivel desviar assim da Facu ld ade de Medicina rnais tlo que 

os ~!i :000$, all i destinados á odontologia. 

Po:-:if-10 affi r rna r â Casa que toda a verba votada annuah11ente para a Fa

culc1adc se consome no ensino alli 1ninistrado, sendo que, ern annos anteriores. a 

d<'~Po>>.a cresceu tanto, que roi p1·ecizo l ançar mão ela verba resultante das ma

t• icula.s e frequenc ia, n.liás, d es tinada fL const itui ção do patl~imon i o d a Faculda

(1(', 1 ,~u·a fazer face ás r1espezu.s normaes. 

Parece me ter dito o snf!'ic ienle J>::tra que a Camara não appr ove esta em en

da. <Muito bem : 11111ilo bem.) 

O Sr. José Bonifacio (pm·n encaminhrw cL votação): - Sr . Presidente, 

suu au tor da emenda n. 2. que propõe a cr eacão da Faculdade elo Odontologia. 

T'jante elo c1.iSClli ' SO que acaba ele ser Pl'of'ericlo p l o nobre Deputado, digno Hc-

1:\lor da Commi .. ão de Instrucção Puhlica, não posso fug-ir ao dever ele defen

der· a dila emen da. com os seus complt>monto~. que são as emendas ns. 99 e 100. 

~a emf>n,]a n. 2 está proposta a creação da Facul dade de Odontolog-ia, com 

a ll! C·~ma autono1nia de que poRsanl gozar as Faculdades supel'iores da Republica. 

N:tR < menclas ns . 99 e 100 eu estabeleço o p lano de estudos, que deve ser 

adoptHdo nessa Faculdade de Oclonlologia, fazendo ahi a d i stribu ição elas ma

tf'ria~.; J•t ... Jacs tlh·e1·Ras secções elo no,·o curso. 

"' hot.rada Commissã0 cl <> Tnstnrcção Publico, Sr. Presidente, em i ttio seu 

] .are-cf!lr t1esraYoran:' l á crPação rlessa Faculdade, e a illustrada m11ni.issão de 

Fi!Oarh~as, em desaccôrrlo '?ompl C'lo com a de Tnstru cção Publica, estudou o caso, 

não só ~ob o aspecto ped::tgog'ico C'omo a inda sob a race fi nanceit~a, concluindo 

Jlnr um ]Jarecer favoraYol á. 1ninha. PI'OPOSta. 

Em relaç:ão ao pan~cer c~a honrada. Com1nissão de Instrucção Publica eu 

lwrg\nttarei á Cam:=u·a se. no seu conf!eito. são pro(·e-dentes as razões ahi expres 

sa~. Qu.aeR são, e(fecUYamente, senhore>s. as 1·aziJes pedag·og-i cas apresentadas 

pela lic11Hada Comn,tissão de l nstn.1cc;ão Publica cont r a a c1·eação da Faculdade 

<1P OdmJtolo~i~? ~estf' ponto devo accentuar desde jâ que essas razões pedagog·i

ca.< não c:c: ist.,m, porque o nohre J elator ela Commissão de Instrucção rublica 

rtC"n~·ou de decl arar que. se "fôr clen1onst 1~ado que essa c1·eação não in1portará en1 

êlllt!HH·J•~O cJe despeza, :::eu ,·ot.o serâ favoravel ã Fact1ldade de Odontolog-ia. 

O SI~. APcn . . TO DE FRFlTTAS: - Eu disse que õaria o n1eu voto ao parecer 

c! R Con1nJissão de F'inanç::ts . ·v. Ex. não deYe en tprestar essa lati tu de ás Ini.

Pl:H~ l)alco. vras. 

O ;:;n . .r os r.: BONLFACIO: J\.fas, se o parecer da Commissão conclue pela ap-

pro\':c~.-cão da e111enrta que crfoa a Faculdade de Odontologia ... 

Ü Sn. AUGUSTO D& FRRJTft S: Eu não reconheceria co1npetencia na Co1n 

miHsão de Finanças p ara rlizer sobr e o assurnpto. 

0 f:;n. JOS'J!: BON IFACJO -- e se \ 7 . lTix. a ppro va esse parecer , clesde que 

n.'lu haj.l, de facto, augmento de despeza ... 

UM SP. ])Eli'U'fi.DO: -·- A concl usão é vPrclaclelra e l og-ica. 
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O S~>. AUGUSTO DF. Ff!EITAS: - Se V. Ex. e a Camara permittissem. eu cla

·ria as razões pelas qnaes, oob o ponto de v ista peclagogico, tanJbenl não póde 

s r acceaa essa emenda. 

O Hr.. Jos:r: BONTFACTO: - Affigu r ou-se-me, desd~ logo, depois ela declaração 

<lo hon·.-ado R el ator, de que, desde que não haja augmento el e clespeza. S. Ex. 

votar~t. fa..voravelrnent e á Pn1encla; affig·urou-se-rne que não ex istia·m ra?.õc-s t!e

dagogica:; que servissen1 11a 1·a con1bater a creaç:ão da Facu ldade de Odontologia . 

lll<1s o CIUe disse em sen pat·ecer a honrada Commissão el e Jnslrucção Publica? 

··A Cl·eação ela Faculdade de Odonto logia, a que se refere a emenda, não é 

jusrificavel. Se o curEo ele odontologia não tem o dcsenYolvimento que a scien

da aconselha, c:t.so é para n1odifical-o e não para crear un1a Faculdade au to

nçma.'! 

E a honrada C01nn1 issão, pu~nando pela auLonon1ia das cong·re[:!·ações, en

ten<le que essa modi ficação deve ser por ellas feita. 

Ora, Sr. Presidente, que faz a mencla senão propôr a creação ela Faculcla

clo de Odontologia, com plena autonom ia igual á dos outros estabelecimentos? 

Tambem proponho a modificação do curso odonto logico, porque constdet·o o 

actmtl d<=fie:iente e com recu r sos por demais exíg uos, e entendendo justamente 

r]ue esse cur so odontol ogico não póde sati sfazer ás aspirações modernas em 

. relação a lal estudo é que apresente i as referidas emendas já defendidas HO clis

cu r~o eon1 que justifiquei e naquelle que ora pronuncio . 

Não encontre i no parecer da Commissão de Jnslr'ucção ouleo motivo que eu 

~ossa eonsiderar soh o larlo pedagogico. Se nós, o Poder Leaislativo, estamos 

tomando conhecimento de uma reforma fei ta pelo Executivo, como é ctue nos 

falta c:ompetencia para a lterar os cu rsos elas di versas Faculdades. quer anl-

- pJiando-os, quer restringindo-os'? Como nos negar· ssa con11 el encia, se ella 

cxi stf> até para cer cear, parfl reYog-at· conlpleta.Jnente a autonornia das pongre

ga~õts expressas na rP.l'orma goverenan1ental ? Se a nossa cornpetencia, ning·uen1 

o eonlesta, é mais ampl a, se ~ li a póde chegar a esse ponto. porque, sob a invo

eação dessa autonomia rlas congrega<;ões, lla de cada um dos Srs. Deputados 

fic'l.r cerc: ado no seu dir ito rle apresentar emendas como a que p•·opuz? 

llc modo que, Srs . Deputados, chega-se semprll á conclusão de que as ra

zões pedagogicaR apresentadas pela Cotntnissão de lnstr~ucção Pcblica são im

]JrocecJentes e i11ogicas. 

Vejamos o l ado das rl espezn.s: 

J•;u ]>Oderia, esm iuçando sta parte trazida a debate pelo honrado Relator, 

<lcmonsirar de modo inequivoco e ev i dente que a Cl·eação da Facu l dade Odontolo

gica absolutamente não trará augmcnto de clespezas. 

Eu m~ comprometto a discuti r ainda o caso em tercei •·o turno. Então re

nov:trei "' questão; renoval-a-bei, com o intuito de deixar patente aos ol hos da 

< amara e do paiz que pócle ser cr eada a Faculdade de Odontol og·ia na Repu

hliea, o que é indispensavel , a bem da seriedade, moralidade e elevação desse 

ser viço no Brasil. collocando-o á mesma altura do de outros povos cu !los. 
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n:u demonstrarei que, dentro das ror~as do orçamento,. isto se poderá fazer, 

dcixaudo que a nova Faculdade pague os seus proressores e funccionarios ad

ministrativos com a verba que vai arrecadar de matriculas, taxas de expediente, 

etc., affectanclo-lhe da act:ual v erba ela Escola ele Medicina a (Jue com ella jâ 

se despende. 

Não acompanharei o nobre Relator n essa parte, porque o meu intuilo er a, 

depois é:t• justificar a me(lida pelo l ado peclagog ico e de demonstrar a impro

cecl encia 6o parecer ela Com missão de Instrucção, pedir a V. Ex. consu l te á 

Casa se consente na retirada ela emenda n. 2, como tambem na r etirada das ele 

tiS. ~9 e 100, com o protesto so l cmne, que ora faço, de que, na terceira discussão, 

c llas se rão renovadas de tal modo que possan1 ter, nesse n1omento, não só un1 

novo parecer favoravel rla Con1tnissão de Fjnanças, mas a i nda o parecer unani

nle favoravel da honrada Cotnn1issão de Jnstrucção Publica. 

O Sn. AUGUSTO DE FREITAS: - Não conte com el le de minha parte, porque 

então eu <i i seu tirei a questão, do ponto de v ista peclagogico. 

O S~<. JOSÉ BONJFAt::TO: - Eu requeiro a r elirada das emendas. (JJ.f11ito 

br:u1; 1tl1tito bent .) 

Consultada, a Camara concede successivamenle a retirada das emendas 

n~. ~. 99 e 100. 

Vo tação da. ~u -~ninle en1enda: 

N. :: - Ao é.. rt. so e parag·r aphos - Supprima-se. 

A! •PI'OYa.da. 

\ ... otaçãu ela ~ oguinte em en da: 

N. 1 -- /~.· l ~14J'a n do a rt. J -!. onde se diz 11 Cinco annos", clig·a-se: tres anno:=;. 

O Sr. João Pernetta (*) (1Jarct e?lcaminh(t?' a votação): - Sr. l'r<>si

dl'nt0, cl vo •Jeclarar antes de tudo, salvando as n1inhas idéas a respeito do a:~ 

sun1pto, qr.c l'~et.endo tambem, em 3n dis ussão, por un1 substitutivo ge·:nl a 

es te projectn, conCO ITC·r co1n o m e u modesto contingente de esforços para :.:t. ohra. 

,.:::apilal de 1·eg-encnJ<:;Üo d.o e nsino secundaria e superior do paiz. 

NeSse t,~a Jialho , cu jo plano não me é regimentalmente permittido ag·or:\. <.:s

boc:ar, n nl mPsmo e n1 ~u·as Hnhas gerae!=;, encam inhando a votação, pre t .?: Pt1o 

C ·11Hlon~u.r os n1elhor s pr·h1cipios consagrados hoje sobre este assu1npto qu e, lJ:J..ra 

111in1, sobreiE.•va, por sua ('):'[.•<.11 tur.iUaclt' e magnitude, a tudo quant0 :-:;·; po:-:s:l. 

tratnt· :tqnL na. Camara. 

P.lr agora. attendendo á sc-J;:.:::i C:l,r:ão do poYo que tenho a honra de rt·t·!·e

sent>u- nesta Casa, limi to-me a. c•.troprir um dever incleclinavel defendendo •luar; 

emendas condemnadas pel a. illtwtre t: ommissão de Instrucção Pu l,lica " o ECer"> 

eidas pela t.ancada pat·:uut0nsc, con1 flj oían1ento de un1a gTande corrt t ~ te r)a r. [; 
n!a.ra. ~ F.ssas en1endas v isan1 gar antir o r econhecimento official de todos os in

stitutos ,·l e ensi no super ior que fO J'c-tn. fundados no terr itorio da Revuldic·t. sob o 

( •) Kão foi r v i s lo pelo orador. 
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1..::.1 trocinio dos res}.~ecth·os Go\·ernos locaes, sem todavia a l l t·ar a estru ·Lut·a nem 

1 u rl!fkar o espidto e planoc: da noYa rPforma. 

A 1 rimeira dellas é aq uella a cuja votac;ão se vai m·ocecl r; apenas r duz 

dP cin ·o par·a tres annos o pr·azo eslabeleciclo na lettra a. do art. H do d ereto 

e1n CJUCstão e que conslituP um dos requisitos par a a equiparação das acad rniati 

C(tt:lP quer aos in ti tu tos officiaes d ensino superior . 

'omiJatendo es~a emenda o illustrado Relator ela Commissão cingio-se a clc

el'll'ar qt: o prazo establ'l cido na rel'orma absolutamente nec!'ssari o par·a que 

possu u·n estabelecimento rundado por· particulares pretender a reg·alia da equi-

para.ç;ão. 

Com (,m notar·. antes ele tudo, embora de passagem. qu S. Ex. é o pri

l1J<·iro a reconhecer e confC'!-=Sat· . .. 

O f' R. PR~'S r DENTE: - Peço ao nobr·e 11eputado que resu·inja suas ·onsid -

r·a~õeti c; o encan1inha tnento da Yolação. 

O !:;r:. J o,>o PERNETTA: -- Peo,;o a Y. I<::x. Lolerancia por· mais alguns minutos . 

Eu dizia que S. 8)\.. foi o prin1eiro a confessar que ahi se estabel ce o sys

l<:r,a reo<al ista r·a di calmente incompalivel com o espírito do regimen republicano 

adaptado ent nossa patria. 1\'fas esse numero ci nco ahi usado não ten1 precisa

nlcnte llrna significa~ão concreta que o torne insubslituivel e i ntangivel , isto é, 

a l,::;olut.aJnc llle necessario. usa ndo dos proprios lerrnos do parecer. 

J<~ff tiYam nte. ~e o I g·isl :ulor preten deu estabelecer· assim, como prazo de 

<''<Peri enc ia para os ei'J'e itos da equipara~ão, a dur·ac;ão tola! ele um curso. entlo 

não s() v nun1ero cinco rnas tarnbern o nun1ero seis. que r·epresenta a duraGão 

dos ,!ursos de engenh aria civil e de medicina, poderia s rvir de base, hem con1o 

os nun;e ros quatro. tres e dous q11e, l'P.specUvan1ente, indicam a duração dos 

cnrso~ el e en<:'enharia industrial. de 11harmacia e odontolop,ia . 

-~ l<'m disso é evidente a inutilidade d sse longo prazo cl !' experiencia . que 

aecorre, scnt tnn Yestigio. nem sornbra s quer da Yig'ilancia ort'icial, em face do 

li' oprio espiri lo da nova reforma. qu e par ce. ao contrar·io disso. raz r rc.pousar 

tocio exilo elo nsino em uma fi scalização severamente instiluicla . 

O F;r:. rnEsroflNTE: - r o novam nte ao nobre Deputado que r estr inja suas 

OliSPl'\'arJ,es; a prin1eira p!ll't da orde1n do dia vai só alê ás tres e 111eiã.. 

O SR .. Jn.:i.o PEHNF:TT,\: - Concluo j á. diz~ndo que da h i se e\·idencia logo a 

necr•ssldad~ de se torna r o mais eurlo possiYel esse prazo de exper iencia. o suf

l'i"iente para gar·an lia el a e>;tabilidade elo instituto e afim de se facilitar o su r to 

nOJ'Jllal rla inici:-J..t h·a narlicu lar que trará, é claro, a ~o l u cão para o probl en1a 

ri> ensi no secunclal'io e até pr·imario. ( A.poiados.) 

O Sr. Pre side nte : -- \ 'ai se , ·o ta r a emenda n. -1, com parecer· contrar io . 

O Sr. Augusto de Fre itas (p la o1·dem) (•) : - P edi a palavra pel a 

ord,•ru, Sr. Presiclent!'. simplesmente para solic i tar a attenção ela Camara sobr e 

( "') E~le discurso não roi r e visto peJo orador. 
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o alcance desta cm euda, !)rt>s tigi ada pelas palavras do nobre Deputado, emenda 

que, <:P]IarenleJnentc inocu a, é, entretanto, un1a emen da. de consequencias pre

judiciaes ao plano da reforma ele ensino. 

V. E:x. sabe que a legislação anteri or, excepção feita desse perioclo da l ei 

or;;-a11icn., estabel eceu o prazo de dou!> annos, depois elo qual os institutos pode

riam r equerer quip:Lraçã.o. A consequencia disso toda gente vio. O Governo, na 

r fo1·ma <_ltle decr etou , estabel eceu o perioclo ele c inco annos, como imprescindi

ve•, para que as institutos fundados por particulares, funccionando regular

Ylh'!ntc e envjanl1o a lntnnos a c:xan1es nos in stitutos o(ficiaes, pudessem req.;.te

rcr t\quipa r::tção a estes. 

R<'duzir este perioclo a tres a nnos para todos os in stitutos, como pede o 

nohre jJevutaclo. é uma medida que fere ele frente o plano da r eforma. (1Wn-ito 

úe 111 _: ·m 1' i to betn. ) 

O S r. Presid e nte : - Yai se votar a em enda n. ~. com parecer contr ar io. 

}tejeitacla a r eferi da en1enda n. 4-. 

O S r. João P e rne tta rpela onle?ll) -Requeiro veri l' i cação da votação. 

Procedendo--se ft Yerificação ela votação, r econhece-se terem votado a favor 

'la emenda { H e ontra 58; total , 107. 

O S r. Pre si-dente: -A emenda foi r ej eitada. 

Votação da segu inte emenda do Sr. Josino de Araujo e ou tros: 

N. 5- Ao art . 14, lettra a- sub stitua -se pelo seg·uinte: 

a.) st. est0 funcciona reg·uJarn1ente por tempo igual , pelo m enos, ao numero 

de Réries do respectiYO curso. 

ó Sr. Christiano Braz il (*) (zleZn o>·Clem) - Sr. Presidente, es r..:. . 

.. tt:;:-entc 1neu illustr e collega Ue bancada o Sr . .Josino de Araujo, signatario cl esto. 

C'll'l•., ncla, e t-u, con1o u1n elos subscr iptores tamben1 ela 1nesma emenda, cumpro 
o LlC!Vf'r. neste insta.nte, rle v ir perante a Camara i.nterpretar o pensame11to 

{l f: ;-::). i~ X . 

.r~· 11ma obra ele justlc;a qpe visa esta en1enda, attenclendo desi~T1aln1ente a 

casos om:nguaes. 

Ha ir.sti lutos de ensino fJUE' ante~ do prazo marcado pelo projecto de que 

estarnos tratanclo esta rao rf'g;ularmenle nas con cllções da equip"ara~áo . Como, 

C'ntreta:rlo, pa1·ece que no se io el a Comm issão houve o pensan1ento de se r ejeitar 

e::;la (·:.nenda, por que ~c al'igurava que v inha a ug1nentar o prazo da lei pa!~a a 

equiparar,ão das acacl en1 ias de 1nedi cina e engenhari a, cujos cursos são de seis 

annos, C'll nH; a.presso e1n Yir declarar á Camar·a que o pensamento elo autor 
c1;,. emenda não é esse. Ao contr ario. 

Y eni1o, pois. peclir aos 111euR illu stres co ll eg;as a aprlrovação da en1enda nesta 

( •·) Não foi revisto pelo orador. 
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<lis~n ssào. prot€'stando apresen tar, e n1 ter cei ra, um additivo nue dir á o segui nte: 

'·at~ o maximo de ci nc<> ar>nos", f i cando attendi dos assi m todos os casos con

ccrn 1He:s aos iusti t u tos qu e desej am a sua . equipar ação que est ão em condi 

ções de obtel-a antes de d corrido o prazo de c i 1•co annos. 

J);ra o que t i nha a d i ze•·- (lllnito bem.) 

O Sr. Augusto de Freitas (*) ( pela O?'de?ll): - Sr . Presidente. a 

Commissão haYia dado parecer contr ario á emen da, porqu e pel a reclacç;ão da 

rnesma 11ão er a possivê l bem perceber o pensamento do seu a utor . 

l)esd que o nobre Deputado por Minas faz a declaração de que, em 3• dis

cussíio, ap i~esentará emenda corri g i ndo a actua l, por fórn1a que só possam sel

cquipa !','l.ÕOS os i nstitutos rtue ti,·erem o numero de annos de Cunccionamento 

jgual ao nun1ero de annos do cure:o, a Con1n1 issão é favor ave1, sob essa con di

çfto de Per modificada em 3• discussão. (Mnito bem.) 

A P!Jr ovada nos termos da declaração do S1·. Rel ator . 

Yola<:ão da seguinte emenda do Sr. Candido Motta : 

N. 6 - Ao art. J ~ elo I'>rojecto accrescente-se in fine da lettra d: "e odon

t olo~·ia ·•. 

~ pp1·ova(la. 

Votação ela segujnte emenda do Sr . Jeronymo J:v[onteiro: 

~. 7 -Art. 22. Substitu,l-se pel o segu inte: Art. 22. Q uan do o relatorio do 

in~peclor condemnar un1 instituto. deverá consignar com clareza cada un1a das 

falta~ e da.s irregularidades em que se baseia para essa. conclusão. 

Recebidos o relato rio e os demais pap i s qu o instruirem, o. Presidente do 

C'ouselho Super ior far ii. i mmedialamente proceder a ri gorosa syndicancia. indo 

ou ~nviando ao insti tuto outro inspector que verifique co1n seg·urança Os faclos 

alleg-aclos e col ha todas as provas (lU!' perm i ttam esclar ecer o assumpto. 

~ l.• Diante rlas provas colhidas, apresentará o Presidente do Conselho 

Snperior o s u relatorio fundamentado e documentado ao :Mi n istro do Interior, 

propondo c aconselha11do a execução da 1neclida rtuc mai s convenha. 

§ 2 .• Da primeira decisão do M inistro hav rá recurso de effei to devolutivo 

p:trfl o proprio Ministro . 

§ 3 . 0 Esse recurso só poderá . er ln t.rposto d ntro ele cin co dias a contar 

da tluta em q~1e fôr i n timado o d i reclor do instituto elo acto elo Ministro e só 

podc:rá ser recebido, se fôr haseado em documentos habeis, p r ovando a inexistcm

ci-1 das fa l tas e i rregular idades a ll egael as. 

Essa segunda decisão é irrecorrível. 

O Sr. Jeronymo Monteiro (IJeln orrlem) requer a retirada dessa emen

rl;., protestan do renoval-a em 3:t discussão com alg-u 1na Jnodifica(!ão . 

( •) Não fo i r visto pelo orador. 
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Consulta da1 a Ca.rnara. concede a retirada pedida. 

Rejeita da a emén da n . 8. 

-"·oiação el a seg·u inle emen da do Sr . J'osé BoniCacio e outro: 

N. 9 - rt. 24, que di z : "Nenhu m estabelecimento de ins trucção secunda ri a 

Jnêtnti<lv por particulares con1 intuito a lucro ou de propag·anda philosophica ou 

reli;;iOf.ia, poderá ser equirarado ao Collegio Pedro li". 

Sunprim a -se, pela s ua inuti lidade e por ser con trario ao ri to ela pro-

1Jda reforma . 

Ao art. 24: Supprima-se. 

O S r. Palmeira Ripper (*) (pe /n onlem):- Sr. Presidente, a e menda 

n. 9, r.presentada pe los Srs. José Bon ifacio e Joaquim ele Salles, ataca de frente 

a (jtlestão primord ia l da reforma elo ensino secundario 1 que ê supprimir o regi

UlE:Hl ela eq uipar ação dos gymnasios. 

~ão ha nenhum de nós que desconheça a séri e interminavel e dolorosa de 

abu~os que se deram no nosso paiz com a creação de sem elhantes institutos com 

:-cs garantias dos estabelec imentos officiaes . O facto , porém, não es tá intima 

e tlircctamente ligado á equipa r ação; fo i elle princ ipa lmente devido á fal ta de 

uma ]Jroviclencia que é indispensavel e imprescindivel, qua l a el e uma f iscaliza

ção séri a. sever a. e regular. O que se deu em institutos dessa natureza, em to

doe: os J•Jstaclos ela Republica, inclusive n aqu e lle que r epresento nesta Casa, fo i 

que esses inclivicluos i!lcumbidos da f iscalização, em vez ele serem os represen

tantes ela a utorid a de governamenta l junto ele sem ell1antes estabelecimentos, pas

:;aram a ser f uncc io narios de pagam ento directo por parte desses institutos, e 

deJxavam, e1n regra, de cun1prir as suas obrigações, com o receio de perder 

o carg-o. 

lsso, porém/ não sign i fica de n1odo a lgum que só co tn a exclusividade CJue o 

actual l•rojecto dá ao Collegio Pedr o li o ens ino secundaria possa ser comple

tammite 1ninistrado. 

HouYe tempo em que a prova de conhecimen tos · de h umanida des era .fe ita 

perante as Facu lda des. Em S . Paulo, por exemplo , !'\avia o velho curso annexo 

{t Faculdade ele D ireito, que er a constituido por uma corporação de mestres os 

n•nis emmen tes, sendo estes os referendari as da capacida de elos candidatos á 

matricula em curso superior. Com a F aculda de elo Recife o m esmo se clava. 

E' pr cizo . po rém, lembrar que a s ituação ela instrucção hoje ê completa

nwnt<.: differen te. A in strucção espalhou-se m ui to mais; o numero de a lumnos 

que existem ho je , comparado com o elos que exis ti a m antigamente, é uma propor

çãc <JUe não m e a nimo a determina r á Cam ara, que tem cowpleto conh ecimento 

d1sso, tanto quanto eu ; mas o facto é que esse n umero está .;nultiplicaclo hoje, 

talvez, por 50 ou 60. Assim, entendo que a medida ela continuação da equipara

çfto nãc pócle ser r ecusada pela Camar a . como these. 

( *) Es te discurso não ·fo i r ev isto pelo orador. 
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O 81!. ..\ t:GUSTO DE I!'RE ITAS: -- .\. em en da não propõe essa eonli11uaçao: 

ainàn. !1ãc é o caso. 

O kH. J'.IL:UErRA H.!PPEH : - Ser á d .seon h cimento meu dos tramites r egi 

!llt:!ltaes ... 

o Hl:. P\ sos DB nrrRAND.\: -Perdão! E' aqui nleSnlO. 

O f:l:. J'.\LMEII!A RIPI'ER: - O caso aqui m •smo. Est[L per f i t a mente l.Jem 

cabido rcqui, porque. m r elação ao artigo 24, a Commissão, recusando, aliás 

muito ben1. de accõrdo co 1n suu .. orientação, a reslri cç;ão odiosa que se qu iz es

tal.Jeleccr em um paiz qu!' não conh ece r eligiões, r es tri cção no sentido de pro

hibir a ( quipa r ação de estabelecimntos reli.~iosos ao Gymnasio Pedro II. a C'om

nlissão neg-ou a todos es~a equiparação. 
~ão poclt>mos, de .~ac to, em tttn r !'! imen em que o Estado não len1 relig ião, 

l azer cxeep~ão ern !' lac:ão a credos. A Con1n1issão acceitou , poJ~tanto. n 1uito l 1en1 

a retirada da 1·estricção. mas tornou a m dida muito mais ampla com proh iblr 

nosith ar01ente a equ ipa 1·ação de lJUalquer gymnasio, afastada j ã a questão 

relig-i o~a. 

0 Sr:. PASSOS DE 1\JIRANO,\: - Po r isto V. Ex . es tá discutindo com OP· 

portunidadP. 

O SH . l 'ALMI<ltRA RIPPER: - Estou, portanto, discutindo opportu namentc. r -

ferindo-me agor a ao asstnnpto. A tninha obser,·ação, agora, é pertinente, não 

v.:m !ón>. de proposito. [ lz o parecer: 
1' Etite artigo não deYe ser supprirnido , m as sim rnodificaclo, como pr·onõe a 

Conurais~ão, nas en1endas annexas ao seu ]Jarecer. 
'· En1 tnn paiz onde as in t~rp J·etações da Jei se fazem tão comnn1111tnenle f'L 

r 1 ~ão elo::: inter esses do momento, necessario é que fique es tabelec ido c laramente 

que uenhum e t abel ecimento de instrucção secundar ia, mantido por particula

re!<, 1 ode' r ã se1· equiparado ao ollegio Pedro II. '' 

J'arece, portanto, dctlct renict do honra do Relator, _ que não estou dizendo ne

nhum desproposito sob o ponto de vista r e::ctmental. 

:;.~slou expen dcndo conceitos, r ferindo-me ao parecer da Commissão. ron

ccitos ~u~ são a~ora 11e1:feitamente pertinentes. Onde, portanto, a inoppol'tu

nida<lc'? 

Por q ue não permil t ir que a Camara torne cl aro o seu vo to, appro1·ando es te 

diRposi• i\•o. quando dacp1i a momentos. em emenda igual. e lia tem de se mani

fE·star terminante e especialmente sobr e o caso? Não h a i nconveniente. 

Acho que a Cam ar a, appr ovan do a emenda apresentada pelos nobr s D pu

tado.s po1· Minas, faz acto de justi ça e faz h m procu1·ando rotear-se no segui

mL'Htc. <ltl~sa orientação, !)Pia velha maxima que diz - a natureza não faz sal

tos. Dwse no co rneço e re11ito o argu1n0nto: 

l.)s !.ymnasios equipar ados, com a falte. de fiscalização que presidio a esses 

~slahel·~r imentos, são, não ha duvida, \1111a falha decon·ente, por assin1 dizer. 

Õ'l. anarrhiA. qu r einou no assum!)to; agor a, qu e a m edida seja compl etam ento 

con demnarla. só !)or que houv a buso em I'elação á m esma, isso é o que não acho 

natural, l' \..S'.T\·ando ha' paJ·a pedir pre fm~encia ou appr C·\ a r e1n enti!l·:; outras on1 
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que a~ ohrigac;~les l ig-adas aos b n ficios <.la cquipat~ação nos autorizen1 a acre

ditar <1ue a fiscali zação elo ensino se1·á uma real i dade em estabelecimentos clessa 

n;:d.u r C'Zc.t... 

l'ec:o. portanto, á Camara a appro\·ação da emenda a que acabo ele me re

f.,l'ir. (,1/ui/o bcll!; ll'l!ito bem.) 

O Sr. José Bonifaci•o (*) (pe/ct ol'dcm): - Sr. Presi dente, a emenda 

r~. 9, ~ttt0 apt·esenlei com o Sr. Joaqu in1 Salles, n1.ancla suppl'itnir o art. 24, que 

di7.: "ne·nhum estahelecinlenlo de instrucC;ão secundaria, mantido por particula· 

r•'S C'lm intuito a lucro ou ele propaganda philosophica ou religiosa, poderá ser 

cquioar2.UO ao Collegio f'eclro n ... 
A. enletHla n1ancla supprimir este artigo pela sua i nutil idade c por ser con

trario ao espirito da 11ropria refor111a. De faC'lo assi111 o é. 

A reforma promulgada pelo rocle1· Executh·o foi contraria á equiparaçã'> 

de collegios partic-ulares. Estou. nesse ponto, ele perfeito accõrclo com a re

form~<. (Muito bell!.) 

O SR. PP.DHO l\IOACYr<: - V. Ex. é pela ofr'icialização elo ensino, infeliz

mente restaurncla pela reforma . 

O SR. Josf.: BoNIFACJO: - Ha muitos annos venho combatendo essa equi

paração ele collegios particulares; e só permitli o regimen elos equiparados para 

os collegios fundados pelos Estados e pelo Districto Federal. Tive occasiáo. como 

Deputado e membro da Commissão ele Jnstrucção Publica, de apontar ·g.,.ancle 

numero ele ahusos e escanclalos commetticlos pe'os collegios equiparados. 

l\Ias não é este o momento ele se apurarem taes factos. A emenda n. 9, que 

!lropõc a suppres~ão elo art. 24. é perfeitamente acceitaYel, porque esse artigo 

é inutil. 

Si a l1onntcla C0111n1issão já propoz a suppressão das palavras: 11 COJ11 intuito 

ele lucro e de propaganda philosophica ou religiosa", com o que estou ele pleno 

accõrclo, pois não pode1·ia aclmittir rel<tricções á liherclacle ele pensamento, que 

razão ha vara ficarem as palavras relativas á equiparação ele collegios parti

culareR, quando em oulros artigos a reforma conclemnou a equiparação destes 

collegios? 

Que razão ha para isso quando a reforma só regulou a equiparação elos insti

tutos secunclat·ios fundados pelos Estados? 

E' uma redunclancia, é uma superfJuiclade que está na lei. Por estas razões, 

e só por ellas, que, como se vê. não são as mesmas elo honrado colleg·a por São 

Paulo, a Camara eleve, de facto, approvat· a emenda. Era o que tinh a a dizer. 

(Muito bem. ) 

O Sr. Vesp ucio d e Abreu (pelct onlem) Sr. P•·esiclente, acabo ele 

ouvir, a proposito elo encaminhamento ela votação, o i llustre representante ele 

s. Paulo e o nobre Depu lado por M i nas, cacla qu al se .collocanclo no seu pon to 

1 *) Esle discurso não foi rcYisto pelo orador. 
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ele vista - o nobre Deputado por S. Paulo, no de se conceder a equ ipa1·a~ão a 

todos os institutos que possa m exer cer a docencia sem privilegio, desde que te

nham idoneidade para i so; e o illustre representante de 1\linas no ponto de 

vista da officialização do en ino. 

Nós outros, elo Rio Grande do Sul , nos collocamos no ponto de vista diame

tra lmen te opposto. Somos pela lib rdade completa do ensino, por ella h avemos de 

pugnar ; somos antagonistas sinceros da officialização do ensino, e esta n1os 

convencidos d e que o ensino ministr a do nos estabelecimentos officiaes é m enos 

efficaz do que o ministrado n os estabelec imentos equ ipa 1·ados. 

St·. P residente, não posso conlpJ·ehend r que em un1 paiz, como o nosso, e1n 

que a Constituição Federal garant a todo o m undo a l i berdade d e consciencia, 

que não a dmitte que quem qtier que seja se encontre coarcta.do n a sua liberdade, 

por motivo de crença r eligiosa, se queira approvar um artigo em que se pretende 

prohibi r que os religiosos de quaesquer especie possam xercer o magisterio, como 

o particular que exerce a profissão docente, desde que aufira lucro de qualquer 

natureza. 

O SR. J osl!: BONU'ACIO: - Então, V. Ex. é fa~oravel á. em enda. 

O SR. VESPucro DE ABREU - Nós, do R io Grande do Sul , votamos pela 

emenda n. 2, ass im como por q ua ntas venham assegurar a liber dade docente. 

porque não comprehendemos que em um paiz el e liberdade, como o nosso, se 

queira fazer a escravização do ensino. (Muito bem; 1n11Uo bem.) 

O Sr. Augusto de F reitas (*) (pe la oràem):- Sr. P r esidente, a Camara 

precisa prestar um pouco de att enção á medida sobre que vae deliberar, para não 

votar aqu illo que não quer. 

E' preciso que a Casa atlenda â evolução por que passou esse a rtigo do 

projecto, o que vae votar com a emenda apresentada pelo honrado Deputado por 

"'li nas. 

Quando, ha pouco, eu disse ao meu illustrado collega, Deputado por S. Paulo, 

que S. Ex. estava an t ec ipando uma discussão, foi porque não se tra t ava, no 

momento, de cleci li r da existenc ia ou não, de a clmitt i r ou aboli r os collegios 

equiparados. A Commissão jâ havia proposto em enda a esse artigo, emenda que 

foi approvada pela Camara, e em virtude da qual foram eliminadas aqu ellas 

ultimas palavTas do art. 24, que prohib iam a equipa r ação dos collegios que tives

sem intentos philosoph icos ou religiosos, ou intento de lucro, deixando r ed ig ido 

o artigo tal como estâ, isto é , nenhum collegio particular pócle ser quiparado 

ao Collegio Pedro II. 

O nobre Deputado por Minas, partidario dessa idéa, desse mesmo pensa

mento, solidario com a Commissão em manter o programma ela r eforma, propõe 

seja supprimido esse artigo, por inutil, dizendo que desde qu e a l ei não p ermitte, 

não precisa prohibi r expressamente, desde que a lei não reconhece a possibilidade 

da equipar ação dos inst itutos pa rticulares, não é n ecessario dizer categoricamente 

que nenhum inst ituto particu l ar pôde ser equipar ado. 

(•) Este discurso não foi re~'is lo pelo orador. 
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A essas considerações elo honra do Deputado, oppuz eu, como Rel·ator da 

Commissão, as seg·uintes : em um pa iz onde a s interpretações se fazem t a nto á 

fe ição dos inte resses , é prec iso que fiqu e expressam ente dito na lei, porque d e 

outra fórm a , a manhã, a pre texto de que a le i é omissa sobre o ponto, Ministro 

Ílaverá que c1iga que essa le i póde ter a fe ição de uma lei penal, e desde que 

não· .prohibe, p ermitte. E a hi virá a enx urra da elos equipara dos ... . 

Ins is tio p ela r eje ição da em enda, n ã o porque seja contra ria fi.s minha s idéas, 

mas porque é n ecessario que fiqu e expresso n a lei esse dispos itivo do a rt. 24. 

Ali ás, as etnendas sobr e os col legios equipa r ados v irão após esse a rtigo, como 

a ddi ta m entos ou s u bstitu ti v os de ll e. 

Era o que tinha a dizer , esper a n c1o que a Camara r eje ite essa emenda , por 

inconveniente. (lii•~it? bem; 1m~ito bem.) 

O Sr. Pedro M'o-acyr (*) (jJela OTde1n) - Sr. P r esidente, col loco-me 

exact3.m ente no ponto el e v is ta opposto a o do honra do R e lator, p a ra p~dir fi 

Cam a r a qu e a pprove a em enda su ppressiva do a rt. 24. 

O a rt. 24, desbas ta do da phrase r estrictiv a r ef er ente a os institutos creados 

por pa rti culares; no in t ui to de lucros ou p ropaganda philosophica ou r el ig iosa, 

f ica r eduzido· a esta propos ição, a bsoluta m ente hostil á equipa ração: "n"enhum 

estabe lecimento secunda ria, m a ntido por pa r t iculares poder á ser equipa rado ao 

Collegio P edro II." (H a apar t es.) 

Exactam ente porque a em end a suppress iva se insurge contra a a clopÇãlo 

desta these consagra da no r etrogr a do a rt. 24, do projecto, é qu e n ós devemos, 

é qu e a Cama ra elev e a dopta r à em enda s uppressiva, a fim ele deixar bem claro, 

bem m a nifesto o seu pensam ento d e protesto, de r e acção contra a doutrina con

s ig·na cl a no m e nc iona do art. 24, ela r eform a elo en s ino. ( M•ti to bem ; m"ito bem.) 

O nobre R ela t or el o parecer decla rou que, na verda de, a gue rra aos equi

parados se conté m no conjuncto de outros a rtig os da r eforma em m fi. hora ela

bor ad a pelo Minis tro Ma ximilia no . . . 

O S R. MACEDO SOARES Muito bem . 

O SR. P EDRO M OACYR - . .. e q ue, entret a nto , o nosso vêso, ele bra sileiros, 

o vêso naciona l, el e sophi s m a r a rtig·os d e le is que n ão seja m perfe ita m ente claros, 

t r a n s pa rentes , cli a phanos, inclu zio S. E x. a aco nse lha r á Camará a que man

tenha n a lei o . a rt. 24, qu e est a b elece a propos ição a bsoluta ela inequipa ração 

de o.ollegios , m a ntidos por pa rticulares, aos officiaes. 

Concordo cóm as obser vações f eita s pelo t a lentoso R elator n este ponto. 

R ealmente, o nosso pov o precisa de le is c la ras, que não se prestem a interpre

tações ca pciosas. 

UM SR. DEPUTADO : - Todos os pov os pr ecisam disto . 

O SR. PEDRO MoACYR: - Principa lmen te os povos rt1ais ou m enos domi.nados 

pelo espírito g r ego, a pa ixona dos p elo sophism a (1·iso) e pela . interpretação um 

tanto ca suís ti ca: d e le is, decr e tos, porta rias, avisos, e tc. 

Quero ex .acta m ente deixa r bem entendido pela Camara que se impõe a todos 

( *) Elste discurso não foi r ev isto p elo orador. 
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os ami gos do ve1·dadei ro interesse, legi t i mo, do ensino, de sua liberdade, o app1 o

val' esta emenda suppr ess iva do art. 24, por que, por esta fôr ma, de modo i nso

phismavel, de um (> gol pe, a Camar a mani festa1·á o seu su peri or cri terio em 

pró! da l i berdade e dos interesses do ensino, golpeados pel o art. 24, da menc!o

nada r efor ma. 

O SR. BARBOSA RoDRIGUES: - P r efiro m ostrar o meu inferior descriterio, 

·votando contra. 

O Sn. PEDRO MoACYR: - ão d igo que V . Ex. pessoal m ente, ccmo Depu-

tado, não tenha um alto cr iterio e V. Ex. me per m i tta, j á que estam os fall ando 

ele refor ma do ensino, que eu, pelo menos, salve as honras do ver naculo. 

Quando empreguei a palavr a - er iteri o - empr eguei-a no sentido de o ri en

tação, norma, regra, par adigma ou que melhor nome tenha ella na nossa a bu n

dante synon imia portugueza. 

Sr. Presidente, term ino j á. Os o lhos de V. Ex. são um compasso par a a. 

Camara demarcando o pequeno terreno em qu e as nossas consi der ações se 

deyem mover (1·iso). E u termino já. N.ão tenho autorida de par a aconselhar a 

Camar a e nunca procuro invocar qualidades que não possuo, mas si é possível 

i nvocar perante a Camar a altos interesses do ensino no Brasil , deste desgraçado 

ensino, que tem sido su bmettido a tantas r efor mas, todas ellas em geral ineff:

cazes e inefficientes, eu appellar ei para esse a l to inter esse do ens ino, n o sen t ido 

ela Camara se manifestar enthusiasticamente, solemnemente Pela suppressão do 

art. 24, porque assim significa a sua aclhesão, a sua intima solidariedade com 

o princi pio da l i berdade do ensino! (il11dto bem; nwito bem.) 

O Sr . Je ronymo M onteiro (*) (1Jela onl em) - Sr. P r esi den te, a des

pei to d,ae. ponderações feitas pelo nobre Deputado pelo Rio de .Janei ro, eu devo 

dizer á Camara, que, a approvação dessa emenda, contra a q ual eu me i nsu rjo, 

acar retará prejuízo elas demais emendas apr esentadas ao mesmo ar t. 24. 

Nas emendas ns. 10 e 17 diversas modificações sã.o pr opostas ao a r t. 24. 

Si fõr acceita a suppressão desse artigo, penso que f icarão p r ejud icad as todas 

as emendas, ficando prejudicada igualmente a r esolução sobre uma qu estão 

im port antíssima, á qual está JJresa a attenção de m u itos Srs. Deputados. 

Peço a V. Ex. que resolva, si, approvada estas emendas, ficam ou não pre

j u dicadas as outras. (i11ttito be1n .) 

O Sr. A ntonio Carlos (*) (71ela qràem) - Sr. P r esi den te, collocada a 

questão nos termos expostos pelos h onrados represen tantes do Rio ele .Janeiro 

e do _ES]l i r i to Santo, sou for çado a vi r d i zer a lgum as palavr as sobr e a em enda 

em votação. 

Si o disposi tivo em qu estão acarreta, de qu a lquer m odo, a volta ao r egi111en 

d~~~~ :.equiparados, a Camara, seu1 quebra de conducta patriotica, não l he p ôde 

dar approvac;ão. ( A.1JOiaclos >. muito bem.) 

A e~ndemnação dos equi parados é ponto f un d amen tal da r eforma que o 

Poder Executivo submetten á approvação do Congresso. 

( • ) E st e discurso não f oi r evis to pelo orador. 
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Taes equipar ado!> provaram pessimamente.· (AtJoiados.) 

Nem é sinão pelos grand es males que elles crearam, que as reformas do 

ensino, após se.melha,nte ,·eglmen, se têm constantemente succeclldo. 

Si a Camar;t votasse a volta ao .regimen da equiparação, teria determinado 

um grave e lamentavel retrocesso na evolução do ensino para melhores destinos. 

(A?Joiaflo~. 1l!uito bem; ?nuito bem.) 

O Sr. Passos de Mirànda (pela oi'Ciem): 
a V. Ex., s i posso fali ar por a lg um tempo. 

S1·. Presidente, eu pergunto 

O 'Sr.- Presidente: - A Mesa dividiu a ordem elo dia em duas partes. 
A votação póde ir · até ás 15 horas e meia 

O Sr. Passos de Miranda: Pergunto si não se póde adiar a votação, 
pois pretendo fallar mais do que os dou s minutos que restam. 

O Sr. Presidente : - ;Esgotada a hora ela primeira parte, fica ad iada a 
votação- ela emenda n. 9, e seguintes, offereciclas ao projecto n . 62, · de 1915. 

SESSÃO DE 3 DE SETEMBRO 

Continuação ela vo~açã.o das emendas apresentadas ao projecto n. 62, ele 

1·915, mandando approv'a r a r eform a elo ensi no secundarlo e superior, constante 

do decreto n. 11.530, de 18 de Março de 1915, com alterações que estabeleceu; 

com pareceres elas Commissões de Instrucção Publica e Finanças (vide projecto 

-n. 62 A, de 11l15) (emenda n. 9 e seguintes) (2• discussão). 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votns a seguinte emenda elo 
Sr. José Bonifacio e outro, cuja votação ficou interrompida na sessão de 31 do 

mez findo: 

N. 9 - Art. 24, que diz : ",Nenhum estabelecimento de instrucçã.o sec11ndaria 

mantido por particulares com intuito a lucro ou d.e propaganda J?hilosop)1ica ou 

religiosa, poderâ. ser equiparado ao Collegio Pedro II." 

Supprima-se, pela sua inutilidade e por ser cont~·ario ao rito da propria 

reforma. 

O .~r. SQ,UZa. e Si!lva (?Jam encaminhar a votaç.;io) : - Sr. Presidente, o 

,a àiam,ento da votação d~sta .em~nda deve naturalmente ter t razido âs. diver~as 
opiniões sobre ella mantidas uma certa tolerancia, permittindo sejam equltativa

mente attendidos os graves interesses por ella affectados. 
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Eu não acredito que a questão continue nos m esmos termos em que foi 

posta ha ce_rca de 48 horas. -. ~ . -

Não ê possíve l que em um assumpto que não envolve uma questão de con-

-~ianç'!L pa•;ll o governo, que não- envolve uma qu estã o de caracter po lít ico, que 

d iz r espeito unic'!'ffiente a um assumpto direc tamente ligado com a liberdade ele 

pensamento e ele opin iões doutrinarias e, a inda m a is, mataria a ffecta a o ,·ef e

,.e,ulmn do Congresso, su bmetticlo ao seu I i vre exame, possa e li a ser fecha da, a 

ponto el e impedi r que os Srs. Deputados se man ifestem a seu respeito e com a 

mais completa e a bsoluta indepenclencia. 

O SR. TORQUATO MoREIRA: - I s to acon tece com todas as questões f echadas. 

O SR. SouzA E SILVA .: - Approvar essa em enda , muito longe de trazer um 

golpe na propria essencia do projecto governamental, m a is servirá para attet:~der 

ao qu e ele mora lizador tem el le como p1·incipa l objectivo, no que respe ita ao 

ensino secundario. 

SI:. Presidente, a a pprovação desta em enda corresponderá aos intuitos do 

pro jecto, porque irá estabelecer uma situação de igualdade entre os diversos 

Estados da Republica, favorecendo a uns, com prejuízo de outros, porque á 
sua. r ejeição crearia immecl iatamente uma des ig~.aldacle entre os Estados que 

contam estabe lecimentos de ensino, que se acham no gozo cl·a equiparaÇão e que 

não poder ão ser rlell a espoliados, e os demais Estados da F ederação. O que acon

t ecerá é que alguns es ta belecimentos continua rão no uso e gozo desse direito, 

ao passo que outros, congener es, em outros Estados, não gozando de identicos 

privilegios, es tão em condi ções el e ev idente e inco ntestave l inferioridade em 

rc:ação a elles 

E ' exactamente para evi tar essa desig ualdade odiosa , que ha ja na Repu

blica Estadqs desfa,·orecidos por uma lei, ele ca1·acter ger al, que a Cama ra está 

no dE)ve r de approvar essa em enda, natu•·almen te com a r esal va de em terceira 

d iscussão ser-l he dada uma fó rmula mais consentanea com o espiri to da reforma. 

Não estou fa zendo a defesa dos collegios equiparados, · nem do systema de 

equipa ração, nem de f iscalização adopta da. Mas, nã;o serã por certo , difficil 

ao sepirito esclarecido dos Srs. D eputa dos, versados na materia, achar uma fór

mula q11 e c::oncilie os inter esses em jogo e evi te essa des ig ualda de, que com a 

r ejeição da em enda poderá prevalecer em certas regiões do palz, creando situações 

diversas entre os cliffer entes Estados ela Federação. 

Uma dessas fórmul as poderia bem ser qu e os exam es de taes collegios ~ossem 

rires'tados, n·ãi> ' pera n te os p rofessores dos es tabe lecimentos, mas pera nte . juntas 

nomea das peio Governo Federal ou pelo Conselho Superior de Ensino, de modo 

a tornm· idoneas e r espeitavilis as app1·ovações concedidas aos exames presta dos 

·'em taes estabe!ecimentos. 
Peço a alten ção da Camara para essas consider ações, para que e'lla., bem 

inspira ndo-se no sentimento de justiça e na necessidade de não crear peias ao 

'd esenvolvimento ao ensino, bem fiscalizado, bem orientado, não negue o se:u 

voto á approvação da emenda, deixando de co llocal-a no terreno da confiança ao 

-GOverno, boliUco, ou partidario. 

Era o que e u tinllâ. a dizer. (Muito bem; muito bem. ) 
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O Sr. Alvaro Ba ptista (*): - Sr. Presidente, não tel)ho !Ilusões, n em 

pretenção de Influir no animo da Camara ao encaminhar o votação da emenda 

relativa ao artigo 24, do projecto. Não tenho essa pretenção, Sr. Presidente, 

porque seri a inuti! e seria uma estultice quasi i r co ntra a vontade do Executivo, 

que, infelizmente, tem inter vindo, perturbando diariamente o r egimen das dis

cussões nesta casa, nos assumptos de maxima importancia. 

Lamento que as cousas assim se vão passando e que eu veja a decadencia 

do nosso regimen, do systema r epresentativo e do regimen presidencialista. 

Os Presidentes de Republica em geral entendem que são os donos da Repu

blica, que podem influir nas decisões do Congresso, as mais g raves, como se 

est!l. fazendo con stante. 

O SR. TORQUATO MoREmA: - Sempre foi assim. 

O SR. ALVAJlO BAPTISTA: - Si sempre foi assim, peor para nossa Patria. 

J á experimentamos o systema parl amentar e o condemnamos; agora ter emos de 

condemnar o systema presidencial e ser emos arrastados a um ponto tal, que 

não encontrariamos já governo que nos servisse, o que será então a an a r ch ia 

que nos aguardará. 

Não quero, porém, entrar em minudencias. Trata-se, Sr. Presidente, da re

forma da instrucção publica, materi a varias vezes r eform a da d esde que este 

paiz está. sob a fOrma r epublica na, reformas que cada vez mais tem feito r etr o

g r a dar o ensino, de modo que não se cr ê m a is no r egimen r publicano, nem 

me~mo em materia de ensino publico, o qual devia ser a base, o a' i cer ce desse 

sys tema; o ensino é r elegado como cousa de segunda importancia .e é atirado 

para qualqu er Ministro f a zer a r eforma que nós aqui, Deputados, approvamos 

sem r estri cções, sem direito de pensar, sem direito quasi de discutir, porque a 

reforma representa o pensamento do Governo. 

Eu me r ebello contra essa cousa e me r ebello t a lvez só; não tenho compa

nheiros, ou se os tenho n ão sei , !alio por conta propri a, fallo como r epublicano. 

As idéas que estão consignadas nessa r eforma, Sr. Presidente, absoluta

m ente não se coaduna m com .as do partido que t enho a honra de r epr esentar 

nesta Casa. E' uma r eforma anti-republicana que, approvada, fará. o ensino 

r etrogradaT muitos annos. 

O SR. BuENO oE ANDRADA: - A qu e partido V . Ex. se refere ? 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - Fallo por conta propria, v isto como não' tenho 

que dirigir senão a mim proprio. 

O SR. ANTUNES MACIEL JUNIOR: - A r eforma é do Ministro que pertenceu 

á bancada elo Rio Grande. (Hct ottt1·os apa1·tes. ) 

0 SR. PRESIDENTE Attenção. Peço aos nobres Deputados que n ão inter-

rompam o orador. 

o SR. ALvARO BAPTISTA: - Eu explico a S. Ex. Fallo em nome do P.a rtido 

t·opublicano ... 

( •) Este discurso não foi r evisto pelo orador. 
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0 SR. BUI!lNO DE ANDRADA:" - Qual clelles? 

O SR. ALVARO BAPTISTA: ... que creou os primeiros c lubs republicá.no~ 
no Rio Gr ande elo Sul. 

O SR. Bul!lNO DE ANDRADA : Não é o P . R. C.? 

O SR. ALVARO BAIPTISTA: - Fali o em nome elo partido r epublicano, que co n

sagrou, sob a fórma ele prog ramma, uma séri e ele icléas, as quaes não reneguei, 

nem r enegarei jámais. 

UM SR. Dl!lPUTADO - Então qnem r eneg ou foi o Ministro. 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - Desafio que VV, EEx. provem o contr ario elo 

que affirmo. 

UM SR. DEPUTADO : - Quem es tá encarregado ele prova r é o Sr. Maximi

liano. 

O SR. ALVAHO BAPTISTA: - ::-lunca reneguei taes icléas e aqui estou na defesa 

dellas. Se eu quizesse aclvo o·ar inter esses m at eri aes, outra seria a minha a ttitude 

- estaria aqu i a defender collegios equ iparados e ·a r es tring ir a liberdade de 

pensamento. 

Mas. Sr. Presiden te, sei que não posso ser longo ; aguarda rei a t er ceira cli s~ 

cussão. 

Quer o t erminar, m as não o faço sem que diga a ntes á Cam ara, com toda a 

franqueza, que m e pa r ece qÜe o de que se tra t a aqui, é ele uma quasi m ys tifi 

cação. 

O SR. ANTUNES M ACIEL J UNIOR: ~ Muito bem. 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - Não comprehendo qu e em um pa iz em que se 

separou a Egreja elo Estado, em um paiz em que se separou o poder temporal 

do poder espiritual, que num p aiz que se propoz a gar antir a liberdade do pen

samento, a proteger todas as icl éas, ven ham cloncl e vier, a g·arantr todos os cre -· 

dos, Citie nesse paiz se levante essa barreira ao ensino; que se diga q'ue o phi 'o

sopho não pôde ensina1·, qu e o sacerdote e o particular não pod em en sinar: 

UM SR. DEPUTADO: - N ing uem levantou est a barreira, mas ~ necessar io qu e 

h a j a idoneidade e é preciso prova i-a. 

O SR. ALVARO BM'TISTA: - O que é preciso que se provu é qu e, por ser 

sacerdote, alguem n ão é icloneo; que, por ser philosopho, n ão é icloneo, e isso, 

é preciso que VV. EEx. o · façam. Quando o fizer em , es tare i el e · accôrclo. 

Sr. :Pres iclenle, i sto é contrario a cli veJ:sas disposições consti tu c ionaes conhe

ci das dos co llegas; isto é contrario ao espírito do seculo: é contrar io a q,u eJ.n 

quer qu e tenha idéas livres e liberaes. 

O SR. FFRREIRA BRAGA: - Estamos f a rtos elas taes idéas liberaes. consagra

das na )"efQrm a Rivadavia e V. Ex. sabe b em qual foi o r esultado. 

O SR. ALVARO BAPT~STA: - V. Ex. tenha paciencia, porque ha de vêr q_ue 

v irei pedir o r estabelecimento de idéas el e um ch efe conservador; virei pedir o 

•·es tabel ecimento ele i cléas já em 1874 apresentadas pelo Conselheiro Joio Alfredo. 

Não se apresse V. Ex. ; h a el e ter a r esposta . 

O Sn. FERRElRA BnAGA: - T ere i muito IJI"azer em r eceb er a lição de V. JJ:x. 

O Sn. PRESJDENTE: - Ped iri a ao orador que restringisse suas ·consid erações. 
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O o:3R. ALVARO BAPTI STA : - Sabe V. Ex. que o que se vai votar é da maxima 

in1portancia. 

O SR. PAssos DE MIRANDA: - Mas a discussão ficou para este momento, 

desde q ue houve o r equerim ento do nobre Relator. 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - Sr. Presidente, fallei de mystificação e pr«ciso 

justificar-me: preciso dizer que não tenho absolutamente a intenção de ferir o 

autor, ou ao Relator, ou ainda á Commissão que tratatam este proje;cto. Mas 

preciso que se me expHque porque deve ser supprimido este artigo, e porque, 

em vez delle, deve ser adoptado outro nessas condições: "Nenhum estabelecimentv 

de instrucção secundaria mantido por particulares poderá ser equiparado ao 

Collegio Pedro II." 

Veja V. Ex. isto no seculo XX ... 

Devo dizer que no seculo XIII, j á em Bruxellas h avia mais liberdade de 

ensi no do que a que aqui temos no seculo XX. 

No seculo XIII os habitantes de Bruxellas foram ao burgo-mestre e delle 

ex igiram a decretação da liberdade do ensino, e o conseguir.am. (T1·ocam- se n"
merosos apa1·tes. ) 

Não posso agora discutir longamente, mas, em tempo, estar ei prompto. a 

provar qu e o qu~ se pretende fazer agora é uma organização de privilegios, uma 

especie de syndicato do ensino, do qual farão parte vinte collegios, em um paiz 

que tem 25 milhões de habitantes. 

Não admira, Sr. Presidente, porque o Governo republicano deste paiz ainda 

uão poude fazer pe lo ensino superio1·, cuja di1·ecção lhe ca be, mais do que fez 

D. João VI. Não admira, pois, que ue organize o syndi cato de v inte co llegios de 

ins trucçá.o secundar ia para um a população de 25 milhões de habitantes, nem 

se deve extr anha r o conceito que se faz do ensino secunda rio entr e nós, isto é, 

que elle é necessario, apenas, para se entr ar para a faculdade. Entende~se que 

preparar um homem para a v ida é ,Preparai-o para a academia.. Ha grande dis

tancia nisso. O ensino secu ndario é cousa differente elo de preparar futuros dou

to res. De doutores nós já estamos fartos (ajJOiados). Homens competentes; esses 

s:ão raros. 
E', portanto, em nome elos antigos republicanos e dos republicanos mais 

moços, que sustentam as mesmas icléas, que eu me revolto contra essa medida. 

E protesto contra el l a, Sr. Presidente, deixando a explanação ele minhas 

idétts para a terceira discussão. Então eu mostrarei como, aos poucos, os r epu

blicanos vão destru indo a Republica; como a Republica va i r etrogr ada nclo e como, 

infelizmente, tudo vai decahindo. (Apoiaclos e não apoiados.) 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Mais do que no tempo do Marech al Hermes do 

t'sta do elo sitio ? 

Isto é injustiça. (Ha 01tt1·os apcwtes.) 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - Sr. Presidente, vou terminar dizendo que, se

gundo a emenda, n em o philosopho, n em qualquer particülar, nem o sacerdote 

poderão ambicionar a honra (e deve ser honra visto que é tão escassa) de pre

lJa ra,r alumnos para as faculdades superiores. 
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UM SR. DEPUTADO: - A d i sposição está modificada. 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - E' j ustamente essa modificação que estou criti

cando. Ella é ele t a l natureza que coarcta a l i berdad e ele ensi nar ao phi losopho, 

ao sa cer dote, ao pa rticul a r , deixando-a apenas a vinte collegios equipar a dos. 

Sr. Presidente, não devo continua r na tribuna em r espeito a V . Ex., que vejo 

estar para m e chamar a attenção a cada momento. Vou sentar-me. Continuarei 

em 3" discussão. M as desde j á fica l avrado o m eu protesto em nome elos ve lhos 

republ i canos e dos moços que est ão com elles. (M~;ito bem; mnito bem. ) 

O Sr. Vicente Piragibe (*) (?Jela o1·dem) Sr. Presidente, toda a 

agitação levan tada em torno desta emenda versa sobre a equ i paração ou n ão 

equiparação dos co llefios secundarias ao de Pedro II. Hontem declarei aqui que 

não pertenço á maioria g·o verni s ta: da Cam a ra; tnas confesso que é sen1pre um 

despraze r pa ra min1 discordar, em utna votação, do m eu honrado a tnigo, o digno 

D eputado po r Minas, Sr. Antonio Carlos. 

N ing·uem se bateu m a is, pelas columnas dos jornaes, contra os col legios 

equiparados, do qu e eu ; e si a inda agora se quizesse r es tabelecer no ensi n') o 

systema da equipa r ação, como era outr'o r a, eu m e l evantaria, aqu i , no sei o da 

Camara e continuaria o meu combate pela imprensa. 

O qu e se pretende fazer , entretanto, é cousa muito d ifferente do que j á 

existiu entre nós e que t ão m áos r esultados deu. Pelo antigo regimen, o Col l egio 

P edro II conferia o titu lo de bacharel em sciencias e lettras, com o qua l o candi

dato t i nha a m atricula em qualquer das faculdades superiores da Republica. Os 

collegios equ ipara dos davam titulo perfeitamente egua l a esse, e, da m esm a 

fórf!1a, çom el l e tinha o bach arel o direito de se m a tri cu lar em uma faculdade 

superior da R epubl ica. 

Pergunto: o que se quer fazer agora é i sto? Absoll!tamente, não. O Co!legio. 

Pedro II con tinúa a dar o titulo de bacharel em sciencias e Iettras; mas o can

didato á m fj.tricul a em curso sup eri or será obrigado ao exame vestibular, sendo 

a mesma condição ex ig ida aos bachareis pelos co ll egios equipa r ados. 

0 SR. FLORTANNO DE. BRITTO - V . Ex. est á equiv ocado neste ponto . .)"elo 

actual regimen, os a lumnos do Collegio Pedro II estão isentos desse exam e, salvo 

os de mater ias especiaes, para cursos especiaes, cotno, por ~xemplo, math.em a tica, 

n as Esco las Polytechnica e Naval. 

0 SR. V ESPUCIO DE ABRPU: - V . E x . é que es tá enganado. 

O SR. FLOiliANNO DE BRITTO : Até o a nno a trazado, entretanto, er a m os 

candidatos á matricula obrigados ao exame ele todas as materi as. (Hct va?:[os 

apa1·tes. ) 

O SR. VICENTE PIRAGIBE: - Sr. P r esidente, t anto os b achareis do Co!legio 

Pedro li, como os dos equipa r ados terão el e f a zer exam e vestibular. 

Pergunto: <;> candidato a uma facu ldade el e direi to, qu e t erá de prestar 

exame ele psychol ogia, poderá mostrar-se habilita do, senão conhecer h isto ria n a

tu~a,l, onde es tuda_ zoo logi a? Absolutamente n ão póde. Positivamente não póde. 

( •) Este d iscurso n ão f o i r ev isto pelo orador. 
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Pergunto ainda: que prejuízo trará ao bachare l em dire ito não s.,,. pro.:undo 

em trigonometri a, não saber r eso lver _o b inomio de Newton, não conhecer as 

fo rmu las das equações bi-quaclradas? 

H a a qui muitos bacl1ar eis em direito e e u deseja ri a que a lg um de lles m e 

dissesse si j á se viu embar açado na vida publica, no exer cício de s ua profissão, 

pelo facto de não ser exímio . em m athematica . 

O cand idato á Escola Polytechnica não pôde ser approva do no exam e ves

t ibula r , sem ter a pren dido , com grande aproveita m ento, a m athematica. 

Não contesto, Sr. P r esidente, que o candida to á Faculda de de Medic ina não 

possa fazer o exam e de physica sem conliecer chi':''ica; mas que importa a n6s, 

on a quem o tem de exam inar, in dagar s i e ll c se preparou bem em a ri thme

t ica c a lgebra, uma vez q ue o candidato tenha o conveniente conhecimento da 

materia cujo exame pres ta ? 

Uma ou tra r a zão, Sr. Presidente, pe la qua l eu condemnava os co!legios 

equipa r ados, er a a fiscalização. 

E quipa r a do um collegio ao Gymnasio Pedro II, o Ministro nomeava um 

f iscal. Qua l er a o interesse desse f iscal ? Dar os m elhores testemunhos a favor 

do collegio, por€J ue, no di a em que este desappa r ecesse, desappareceri a ' o seu 

emprego. 

Agora não acontece a bsolutamen te a mesma cousa. Os fiscaes dos co lle

gios são nomeados, em primeiro lugar, em commissão ; em segundo lugar pelo 

Conselho Superior de Ensino. Quer o co!legio dê optimos r esultados, quer dê os 

peor es, os pr oventos elo fiscal são perfeitam ente iguaes. Sejam quaes forem as 

suas in for m ações, ell e r eceber á s ua r em uner ação, f icando , portando, com a in

dependencia necessaria para, desde Jogo, condemnar na s ua prim eira in fo rma 

ção o co!legio que pediu equiparação, s i este o merecer. 

:Por todas estas razões, Sr. P r es idente, com as quaes jus tifico o m eu voto, 

eu ..;;·ata rei, embora em desaccôrdo com o me u nobre an1igo, Zeader da n1aioria, 

pela · equiparação dos collegio·s · de instrucção secundaria. (Mu-ito bem; mt!i.to 

v em . ) 

O Sr. Ves.puci•o de Abr eu (1Jelc! 01·clem): lembr a que, em sessão . a n

terioi', já teve ensejo de ap resenta r os mo t ivos por que a bancada do Rio Gran

de do Sul· vota a ravo r 'da emenda n . 9 e pela revogação do a rt. 24 do pi·o

jeclo de ref'orma de ens ino. 

Alérfl destes motivos, e ntretanto , outros m ili'ta m pa ra que o orador e seus 

col!egas de r epr esen tação, sustentando essa r evogação, desde logo se opponham 

á r etirada, que se pr eten de fazer , da em enda, como m eio de acabar com o ' de

bate ~o:m torno della travado. 

Ponde-r ou, em uma das sessões p r ecedentes o digno Deputado por Minas, 

S r . José Bonifacio, que, approvada a modificação pela Commissão proposta 

a o artigo, ficava afas tado o que de odioso nelle se continha. 

Tambem assim se afigurou ao orador, que, procedendo a un1 estudo mais 

m inucioso do assumplo e cotejan do a!§ :.vàrias disposições ·ao projecto,' chegou á 
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conclusao óe que, J)Or esta fórma modificado, o a rtigo em -questão, ficava 

instituiclo de facto, o rnonopolio do ensino secundario em favor de um unico 

estabele<limento - o Collegio •Pedro li, o que o orador demonstra com a r efe

rencia a.os pontos do projecto relativos a assumpto. (Mtdto be?n; muito bem!) 

O Sr. Alme ida Fagund e s (*) (pela oTClem) - Sr. •Pr esidente, sendo 
partidario do ensino li vre, como corollar io da liberdade espiritual gara ntida pela 

Constituição, não julgo, entretanto, quebr ar a minha linha de coherencia, in

tervindo no debate· e na votação ela presente r eforma. 

Toda a discussão trava da em torno do art. 24 tem versado, ou sobre a 

conveniencia de se adm ittirem ou não os collegios equiparados, ou ainda sobre 

o facto de .consignar este artigo uma · disposição que vem ferir a liberdade de 

oen~amento. 

Enten.do, Sr. Presidente, que o a rt. 24 deve ser eliminado da reforma, mas, 

pelo fundamento de que elle indica uma verda deira inutilidade. 

Acho que a permanencia do artigo não impediria absolutamente o' que foi 

o intuito do r eforma dor da instrucção publica, porquanto, Sr. P r esidente, ne

nhum ensino deixa de obedecer a uma orientação philosophica. 

Si o projecto teve o intuito de impedir isso, o a rtigo ê completamente in

nocuo; não ha quem ensine, não ha quem tenha compreh ensão do que seja 

prelecção em um curso, não ha quem conheça a alta responsabilidade de . um 

verdadei.ro professor, que possa acreditar que se possa da r ensino sem uma 

orientação philosophica . 

. Desde então qualquer que seja a lei, determinando que nenhum instituto 

particular, que tenha intuito de propaganda philosophica ou r e!igioEa, possa 

ser equiparado, será uma lei completamente inut!l. 

Pois então, Sr. !Presidente, já não se sabe que, ainda nos degráos inferio

res do ensino, não ê possivel ministrai-o quando quem o ministra, quem o or

gão do ensino é uma pessoa competente, sem ter uma orientação philosophica. 

Que seja o professor um positivista, que seja um catholico, que seja um 

materialista, na tura lmente a orientação do ensino que elle dêr a seu discipulo 

terá de obedecer á sua philosophia . Por conseguinte, não obstante a prohibição 

da lei, ella seria completamente inocua. 

• Supponha-se que uma corporação catholica funde um instituto. 

As condições unicas, Sr. 'P residente, para isso, seg undo a lei, ser iam 

fazer um deposito para o fiscal - e seguir o prograrnma do instituto official. 

Ora, em uma corporação catholica, o padre que se encarrega do ensino, di 

gamos de historia, poderá fazel-o, sem referir os factos sociaes, os factos his

toricos segundo a sua orientação philosoohica? 
Na historia natural , nessas noções simples de zoologia, de botanica, elle 

fará do mesmo modo, referindo a s lições que elle dá aos seus discipulos, exa

ctamente á intelligencia que elle tem do dogma, 

( •) Este discurso não foi r Gvisto pelo orador. 
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ao a rtigo, porque elle r epr esenta a incompetencia dô leg isl a dor;, a i r'rcompe~ 

tencia do reformador : 

Devemos votar contra 'esse a rtigo por esse facto; não porque e!Fe 'possa 

ter influencia a lg uma sobre o ensino. 

Tenho justificado o meu voto, pelos motivos que acabei de 'apontar Le não 

porque receie que dahi possa vir uma infracção á liberdade espirit ual, porquR 

esta será m a ntida, não obstante as medidas repressivas que o Govern'o queira 

adoptar. (.i\II1tito bem f Mu-ito ben.t ) 

O Sr. Antunes M•aciel Junior (*) (1Jele• onlem): - Sr. Presidente, o 
radicalismo positivo, que caracteri za o art. 24 do projeclo de lei hoje em vo

tação, me parece o bastante para que• a Camara o recuse. Mas, q uando ' assim 

não fosse, quando eJle nã,o significasse um traço largo sobre quaésquer con

quistas no terreno da desofficia liz;,_ção do ensino, teriamos outros motivos de 

ordem m or al e de ordem politica para votar con tra esse art. · 24,- e é que elle 

sign ifica mais uma apostasia do r edactor da lei, como acabam de affirma r · as 

palavras do leadm· inter ino da m a ioria da bancada do R io Grande do Sul, Sr. 

Vespucio de Abreu, e do Sr. A lvaro Baptista. 

De feito a hi estão os telegrammas do Dr . 'Bqrges de Medeiros, as palavras 

dos dignos representantes do Rio Grande do Sul, assignalando que são idêas 

do m inistro que sabido dessa bancada logo depois trahiu,-

(Apm·tes e 1n·otestos clct · bancaelet do Rio G•·anele elo S1tl.) 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - Esta r eforma 'collocou-o fó •·a do partido. 

O SR. ANTUNES MACIEL JUNIOR: - Agradeço o aparte com que me honra 

V . Ex . , o qual era dispensava! para os que militam no partido de \rv. EExs. 

Eu quero, como Deputado de opposição, v isto como até hontem eJle pertencia 

ao Partido Federali~ta, quero assignalar para que conste elo Dia.·io. elo Con

g,·esso, sobretudo para que a Camara saiba que não está diante d·e um refor

mador leal, de boa fê, mas de um epicurista cujos excessos é preciso corrigir. 

( ll'I1tito bem; nutito bem.) 

O Sr. João M.angabeir·a (pela o1·de111) : Sr. 'Presidente, não era m eu 
intuit.o dirig ir a palavra a Camara, a proposito do assurripto que se · vai votar; 

mas o discurso proferido pelo emlnente Deputado pelo R io Grande leYa-me a 

oppõr ligeil'a contradicta ás proposições por · S. Ex. enunciadas. 

Antes ·de tudo, S1·. 'Pres idente, cumpre distinguir cousas diversas, que te

nho visto confundidas. O que os equiparados querem, o que seus patronos plei

team n ão ê a liberdade de ensino - mas a liberdade: de exame. (A1Joiados.) 

De Ceito, onde fer ida a liberdade. de ensino, quando a reCúrma concede a 

todos os indivíduos o dire ito de ministrai-o onde, quando e como quizer em? 

(Ap ofacl.os.) 

(~) Este di,scurso hão roi r evisto pelo orador. · 
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Onde resada a liberdade de pensamento, si a refonna assegura a todo o 

cidadão o direito de ter e tra nsmittir livre e publicamente a quem quer que 

seja suas idéas a rlisti.::as, litterarias, scientificas, políticas, philosophicas e r e

ligiosas ? 

O SR. GUMERCINDO RIBAS: - Dando privilegio a doutrinas sustentadas pelo 

Estado ? (Apo·iados, não apoiados; t1·oca?1t-se muitos outros a11a1·tes. ) 

O SR. JOÃO lliANGABElRA: - Não ha de ser sob a bandeira da liberdade que 

os equiparados hão de passar o contrabando abjecto da mercancia das appro

vaç~s innominaveis que avi ltaram, corromperam achincalharam, prostituiram o 

ensino secundaria neste paiz. 

~ela liberdade somos nós os que defendemos o ensino cohtr a a licença, 

que o corrompe, que o subverte, que o dissolve. 

Não, Sr. P r esidente, nein se venha fallar nesta nunca assás celebrad:c 

fiscalizaçã e cujos fructos podres nós já vimos, cujos perniciosos effeitos jâ 

sentimv". 
Nunca pensei, Sr. Presidente, que, (!e pois ele tantos annos de triste ex

periencia, se quizesse reenscenar essa torpe comedia dos fiscaes, cuja repetição 

seria ridículo, si não fosse sobre todas as co usas criminosa. 

UM SR. DEPUTADO: - O Governo era quem nomeava os fiscaes . 

O SR. JoÃo MA:NGABETRA: Eu respondo a V. Ex. Nunca a raça latina 

primou pela a usteridade de sua fiscalização; mas esse defeito originaria, au • 

gmentado no nosso povo e aggr avado pela corrupGão e até hoje impune, no re

g imen republicano, tem dado os peores r esultados. 

O sn. !PAssos DE MIRANDA: - Sobre a ruina da raça làtina, com essa 

clesaggregação de costumes a que· V. Ex . allucle, então não se pOde legislar 

Prn co usa alguma. 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - V. Ex. (jla?'a o o1·adm·) estâ combatendo a 

equiparação e a fiscalização ? 

Q SR. JOÃO MANGABEIRA; Perfeitamente. 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - Então (estendendo a miio ao m·ado1·) toque, 

(1·iso) estamos de accôrdo. Não admitto equiparação alguma, sinão plena li

berda de. 

O SH . .JOÃO MANGABEIRA: - Então V. Ex. está ele accôrdo commigo, por

que combato a equ'paração; mas separamo-nos quando V. Ex. quer a liber

clacle absoluta, como tabula rasa para abolição da seriedade no ensino. 

O Sn. ALVARO BAPTISTA: - Quero o regim en da ordem dentro da liberdade. 

O que V. Ex. quer é a a na rchia, a licença completa, a abolição da ordem. 

E' preciso cem vezes repetir que o que elles querem é a liberdade do exame, 

o que não podemos conceder. 

O SR. JoÃo MANGABEIRA: - Cumpr e neste momento não transigir corrí 

pe~1uenas conveniencias do presente, sacrificando o futuro de uma geração in

tei,·a. Nem se venham allegar, como tenho ouvido, que dous ou tres col!egios 

ex istem verdadeiramente modelares. Pois, bem, contra estes mesmos votarei, e 

votarei antçs -<)e t udo por ·um. principio de moralidade, porque, çónhécendo o 
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nosso m elo , escravo como sou, como todos o são, da s circumsta neias que for

ma m o nosso clim a hi s torico, por assim dizer o nosso ambiente po!itico, não ire i 

a bri!· a f rincha de uma excepção, va ra que a ma nhã os hom bros possantes dos 

empenhos, que tudo consegu em neste pa iz, forcem a brecha , tra ns formando a 

fresta de uma excepção digna na porta escan ca rada de todos os esca ndalos. 

O nobre D eputa do pelo Rio Gr a nde do Sul di sse que em m a teri a de en

s ino esta mos a r ecua r. P ois bem, r ecuar neste momen to é progr edir. E' a bandonar 

o triste r egimen dos equipara dos, com a s a pp1·ovaoões em a lmoeda, pa ra vol

vermos a o systema de r e la tiva severidade, ele r ela ti va decenc ia com que fomos 

educados e o · fora m nossos m a iores. 

N ão , Sr. Presidente, seja mos incondicion a lmen te contra a equipa ração dos 

colleglos pa rticula res, contra esse r egimen m a ldicto e condemna do . 

Cumpre r esta be lecer o r egimen o fflc ia l, que es tá verificado, é o · melhor, 

o que m elhores fructos tem produzido no Br a zil. 

Não h a para onde a ppella r. Voto pe lo a rtigo, a rtigo que a emenda declarou 

inutil , r edunda nte, porque, impertin ente na sua c la r eza ta xa ti va, levanta-se 

como que um pa redão contra todos os ageitam en tos dos in ter esses, todas a s 

manobra s do sophisma, toda s as a licanlinas da chicana, evita ndo qu e a manhã, 

por q ua lquer hy pothese, sob qualquer p r etexto, se ten te qua lquer equiparaoãt? , 

tão funesta , neste pa iz e n e&ta r aça . . . ( A p cn·te.) R espondendo ao a pa rte, 

nesta nobre e genia l, mas exager a da e fanta siosa raça la tina, tão fa cil de 

tra nsforma r as m a is jus tif icada s regalia s da libe rda de nos mais r evolta ntes 

des,·egramentos da licença. ( Mwi to bem. ; muito bem. O o1·aclm· é . cu m ln·imentado.) 

O S r . Joa·quilm Pires (*) ( 7Jm·a en caminha,· c• vo t ação): - Sr. Presi
dente, con tr a rlo aos equipa rados. julgo, entre ta nto, qtie a m edida actua l nã o 

reso lve o caso. P a r ece que, da da a s ituação em que elles se encontra m, que não 

fo i r evogada pela L e i Riva davia, podem allegar no di a de a m a nhã que a equi

pa r ação dada a nteriormente a essa le i subsi s te no momento actua l, m esmo 

com a ar•Provação da em enda ou sem e lia. 

Sr. P r esidente, não é chicana, como já ouvi . Alguma s fa culda des de 

direito já estã o n este momento decla rando que os seus cursos a nnexos con

tinua m a f unccionar, porque esses estã o equipa ra dos a o Gymnasio Naciona l, l)m 

v irtude de ·lei e;<:pressa. Colleglos temos no Rio de J an eiro que obtiver a m equi

par a ção dada pelo Congr esso. P e1·g unto eu : no momento a c tua l, vota da que 

seja a reforma, tal como está, consubstanelada no art . 24, esses collegios con

tinuam ou nE.o equipa rados ? !Podem ou não allega r , no dia de a manh.ã. que 

tendo esse direito sido incorporado a o seu pa trlmonio, n ão podem delle ser 

despoja dos ? 

Comece i dizendo que era contra os equipara dos. E stou de accôrdo com as 

be11issimas considerações feita s pelo ta lentoso D eputa do pela Bahia e estando à e 

a ccôrdo ... 

( •) Não foi revisto. 



UM SR. DEPUTADO: ~ Então vamos votar. 

O SR. JOAQUIM lPIRES: - O que digo é que preciso que no- terceiro turno 

.fique bem c laro e bem patente porque poderão &!legar, como as faculdad es •.1" 

direito a ll egam que teem direito, integro e inilhldivel. 

Era o que tinha a dizer. (1lf1ti.to bem; muito bem.) 

.o Sr. J•oaquim Osorio (pela m·dem) : E' pela liberdade de ensino ; pela 
liberdade profissional ; mas dos males o menor. Entre o ,-egimen do offi

. cialismo puro e o systema dos eq uiparados, prefere este. Depois :' r eforma pre

cisa ser logica: si admitte a equiparação das academias particulares aos insti

· tutos officiaes, porque prohibir a equiparação dos gym nasios ao Coll egio Pe

dro II ? s; o systema de inspecção é havido como conveniente para os institutos 

superim e> particulares, porque não considerai-o conveniente para os institutos 

de ensino secundaria ? Desde que estes institutos provem satisfazer as .exigen

cias das leltras a até ; do art. 14, porque não considerai-os irloneos ? !Porven

tura serão mais graves as consequencias do máo ensino no~ co\legios do que 

nas academias ? E' destas que a mocidade sae para advogar , c linicar , fazer 

engenharia. Si o Estado admitte a sua equiparação ás escolas orficiaes, porque 

recusar, repito, esse dir eito aos gymnasios? 

Onde a logica ? Demais, a r eforma estatue um novo systema de fiscali

zação: crea o regimen de inspecções. O regimen é novo, faça-se a experiencia; 

não tem o Estado confiança nos seus fiscaes? Então como vai nomeai-os para 

inspeccionar aca_demias particulares e collegios mantidos pelos. diversos Estados 

da Un ião ? Não, senhores, esse é o regimen do privilegio do Official, incom

patível · com o espí rito l~beral ela época. 

A adopção do criterio da reforma virá difficultar -sobremaneira · o ensino, 

que passará a ser monopolio dos afortunados e do Estado. 

Protesta contra as explorações em torno do nome do Ministro Maximiliano; 

S. Ex. é merecedor da estima e do respeito da representação r iograndense, 

pelas suas a ltas vi rtudes cívicas. (llfuito bern; muito bem.) 

O Sr. Ferreira Brag a (71ela ordem) entende que a Camara tem o inde
clinavel dever de approvar quanto antes a reforma feita pelo Sr . :Presidente 

da Republica. 
Nunca pensou o orador que a revogação dÇ> funesto regtmen da Lei br

ganlca désse lugar aos protestos da representação do Rio Grande do Sul, tão 

·zelosa na defesa de doutrinas que podem ter produzido bons r esultados naquelle 

Estado, mas que são repellidas pelos outros dezenove Estados da Federação e 

pelo Districto Federal. 
O orador lembra que foi a Lei Organica que desmoralizou o ensino, sup

primindo os concursos, creando as taxas de frequencia para os professores, es

tabelecendo um processo de exames por atacado, instituindo um systema absur

do de exames de admissão e causando outros males que a reforma em debate 

pretende corrigir. 
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Quaesquer que sejam os defeitos, de ordem secundaria, lnherentes ao pro · 

jecto que a Camara vai vota r. e ll es .desapparecem em presença dos grandes be

neficios resulta ntes do r es ta be lecimento dos concursos, da volta aos processos 

no rmaes de exames, da suppressão das taxas de freq\!encia, da modificação dos 

exa mes de a dmissão, da r estauração, emfim, de todas as normas moraliza

doras do ensino. que em mã hora tinham s ido abolidas pela falsa desofflciali

zação que constituiu o movei da decretação da L e i Organica·. 

A ina uguração do r egim en estab lecido por essa le i fun esta foi o crepusculo 

da instrucção nacional. A destruição desse r egimen serã a a urora da regen e

ração do ensino e constitu.irã inestimave l serviço do Sr. Presidente da Repu

blica e do Ministro do Interior, ã causa da educação inte llectual da mocidade 

b rasileira . 

T enho concluldo. (Mtt·ito bem; m tt'ito b ent.) 

O Sr. Passos de Miranda (])ela ordem) (*):-Sr . Presidente, a Mesa 
é tes temunha de que eu tinh a pedido a palavra na hora do expedien te para fal

lar a r e.-peito des te assumpto, não embaraçando assim a vot:j.ção. Todavia o 

requerim&nto em v ia de discu~são fez com que só m e ficassem tres minutos, den 

trl do~ quaes eu nada poderia dizer , pelo m enos, que fosse aproveitavel. 

Pe~o li c~ nça a V. l~x. e ã Camara para faze r ver o equivoco ou a confusão 

<rue Hempre houve em relação a esse objecto de debate que vem a ser o regimen 

elas <'ttulparaçõi'is. Vejo qne sem pre se confunde o principio com a pratica . O 

pJ'incip io é tom, legitimo. ntil , liberal e progr essivo e não ha, meus senhores, 

nf llh nm de vóR que possa affi rmar o contrario. 

B so nã.o va mos âs provas. que poderão ser de diversas ordens: provas de 

ordem moral, provas de ordem juridica, como esboçou em um pequeno discurso 

o L'eputado pelo Piauhy. Sr·. Joaquim Pi res. Mas o caso póde a inda ser di s 

cutido l>Or um ponto de vista interessante e opportuno . 

"ó!> temos uma população que pr eciza ser educada nas qualidades efrl

cien tes do trabalho, porque sem esse trabalho não teremos producção, e sem 

produn('1o não teremos incremento da nossa riqueza publica. 

Para isso precizamos ministrar a esta população, não só as lettras prima

rias senão tambem a instrucção do 2• grão. Não basta saber ler, escrever e 

cnr.tar bem; ê precizo uma cultura média, que dê uma somma de conhecimentos 

praticas e proveitosos a· todas as classes sociae.s. 

Tanto é verda.de isso, Sr. Presidente, que no ultimo relatorio do Ministerlo 

da Agricultura se vê que o Ministro declara não poder produzir no ·Brasil todos 

os bons effeitos o ensino , não technico, profissional, mas o ensino manual que 

ternos, porque uma semi-instrucção ê mais perniciosa que o a nalpbabetismo. 

Ora, se precizamos disseminar a instrucção do 1• e tambem do 2• grão, por

que esta é que fôrma o homem no espaço e no tempo e o prepa ra para a v ida, é 

cln ro fJll C não temos remedio senão appellar para a Iniciativa particular . O Es-

r*) Este discurso não foi t-e visto pelo orador. 
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tadc. não está em condição de ter pessoal habilitado em estabelecimentos suf

ficientcs para ministrar essa instrucção do 2° g rão . 

Ninguem póde negar islo d iante do facto que se dá com o Coll egio Pedro li. 

Parece que a Camat·a ainda não atinou para a antiguidade do Collegio Pedro I1 e 

a cousa F> bastar. te significativa: o Collegio Pedro II ê de 1838. Quer dizer que 

c1uasi em oitenta armos, e em mais de tres quartos de secu lo, o centro do paiz, 

Jmwrio e Repu~l ica, só ministrou um estabelecimento de ensino secundario á 

pc.pu lação elo Brasil. Os Estados, segu indo esse exemplo, não se preoccupa r·am 

en1 cr e&.r numero rnaiot~, e ha a lguns Estados que não têtn estabelecimento9 

<10~sa natureza. 

Pergunto: devemos ou não appellar para a iniciativa privada? 

.Pergunto ainda: essa iniciativa pôde existir, aqui ou em pat·te alguma, sem 

ccnGir,õPs, sem adminiculos, que são, para bem dizer, os seus facto res? Em 

pr.rtc alg<;ma existe. 

Votado 0 art. 24, gal'l'oteia-se e!!sa iniciativa particular, dá-se o monopo!io 

do <::nsino ao Estado, que nunca esteve em condições, e n1uito menos estar á ago

ra. d~ acudir ãs condições pedagogicas da nação. 

O Sr:. J<JSf.t BONIFACIO: -- O particular ê q ue está? 

O S~; . PAssos DE MIP.ANDA:- Ahi têm a these. E' por isso que digo que é 

le;,ritimo, bom, util, liberal, progressivo o principio da equiparação, desde que 

não podemos deixar de appellar para a iniciativa particular. 

Essa ê a these ; vamos agora á pratica. 

Em primeiro lugar estão os abusos, que representam o unico argumento 

sediço, rourenho e inevitavel a respeito das equipar ações. 

Ha aqu i tres considerações, Sr. P resi dente: 

J •, de que ê qne não se abusa neste mundo, Sr . Presidente? de um phos

phoro, de um medicamento, do poder, da divindade, imaginai agora o qu de

V<'remos dizer ao economista e ao philosopho que quizessem condemnar O USO 

dess<Ls cousas uteis, a efficacia dessas cousas sublimes, porque se pôde abGsar 

tle:las, f"õ·lo abuso que poderá dahi decorrer. 

Supponhamos, Sr. Presidente, já que tanto se falia em mercancia de ex<~.

me;s nos collegios equiparados, que, por ganancia alguns, mui tos, duzentos, tre

S.)nto!: ou quatror.en tos ta v rneiros desta Capital , dão para vender generos a li

mer.licio. deteriorados. Qual o remedio? A acção da hygiene publica, as pena

lidades do regulamento sanitario? 

Kão, dirão a lguns. O remedio deve ser radical. Deve-se cercear a liberdade 

do cotronerc:io e impedir que sejam vendidos generos! 

Vê V. Ex. que nos outros, como n este caso, não se deve. prejudicar o bom, 

o util , sob o pretexto ou sob o fundamento de pôr cobro a abusos. 

Outra consider ação: não haverá abusos nos estabelecimentos officiaes? 

A quem me quizesse negar, eu tiraria do bolso a propria exposição de mo

tivos com que o nobre Ministro da Justiça justificou o acto de 18 de marGO, e 

tambem poderia appellar para os programmas actuaes do Colleg!o P edro II, 

cuja leitura r ecommendo por ser muito curiosa e desopllante. 
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0 SR. FLORIAN'NO DE BRITTO: .- Permitta V. Ex. que pondere : . ·. 

O SR. PAssos DE MJRANDA - Fallo em these ; não posso ser assim offensivo 

a qualquer dos co llegas do nobr e D epu tado do Collegio Pedro II. Não me rerirv 

a V. Ex., porque V. Ex. ê um dos ornamentos daquella casa. (Apo·iado• . ~ · 

O SR. FLORtANNO DE BRITTO: - Muito obrigado. 

O SR. P Assos DE MIRANDA - Si ha logica, devíamos acabar tambem, E)ffi 

vista desses abus9s, com os es tabelecimen tos off i cia~s. e então f icaria a Na..;;ão 

sem instrucção secundari a de especi e a lguma. 

Terceira consideração, e esta ê importantíssima. Quem é r.esponsavel pe:lqs 

abusos e alicantinas praticados pelos co llegios equipa r ados? 

Não é agr adavel o uvir isso áquell es que impugnam as equiparações , mas 

o principal r espon savel fo i o Governo, e os nobres Deputados não podem negai-o. 

Porque, Sr. P r esidente? Porque permittiu equipar ações a gran el, uma pro

digalidade espantosa, sem a inspecção necessaria, nomeando para fiscaes pessoas 

incompetentes e duvidosas, e não praticou um acto siquer de que eu tenha 

noticia de energia para con ter, sinão extirpar os ab usos da equipa ração. E como 

é que esse Governo vem nas cantil enas platonicas dos relatorios e mensag·ens 

proclamar a fa ll enc ia de uma lei cu jos ri gor es elle jámais executou? Si ella 

t ivesse t entado de qu a lquer m an eira conter, j á não dig·o extirpar, esses abusos. 

elle poderia dizer: eu cumpri o meu dever. E não obstante, o resultado fo i esse. 

Mas elle não póde dizer que houve resultado a lg um com r espeito ao r egimen 

da equipa ração, porque não executou a le i, como devia. 

Mas, quando eu digo, Sr. Presidente, q ue o principal culpado elos abusos 

ela equipar ação é o Governo, q uero dizer que houve um outro r esponsavel, e · a 

és te r espeito eu · pedi r ia a attenção da Camara. 

Nós, Poder Legis lativo, temos tambem nossa parcella de culpa. 

0 SR. EVARISTO DO AMARAL - A maior. 

O SR. PAssos DE MIRANDA - Mas, como, senhores, infelizmente desde 190 4 

'eu me dedico, n ão digo com competen c ia ... 

UM SR. DEPUTADO - Com muita competencia. (Apoiados.) 

O SR. P ASSos DE MIRANDA: - ... mas com a lg um carinho e desvelo a 

e~sas questões de ensino, e bem umas tantas cousas que esqapam nessas di!!

CIL'3sões, cu jas gen eralida des são debatidas na occa.sião em que qualquer a~

sumpto dessa natu reza vem ao tapete da cliscu.•são. 

E' aqu i muito citado um relato rio do nosso estimavel companheiro, D epu

tado pelo Maranhão, o Sr. Dunshee de Abr anches. E muito citado, muito pouco 

-· meditado em certos pontos. S i fosse esse r elato rio li elo com o devido exame, lá 

iriam encontra r aquell es que se baseiam nesses r elato rios pa r a impugnar .l 

r egimen da equiparação um trecho em qu e o Sr. Dunshee de Abr anches se 

refer e a um topico do r elatorio do Dr. E pitacio Pessoa, quanto Ministro da 

Justiça . 

. Si o nobre Deputadó estivesse presente poderia dizer si sou ou não fi•~ I 

na expos ição que vo u fazer, si bem que em resumo. 
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O Sr. Epitacio Pessôa dizia que a equipa ração subentende um modelo ; esse 

modelo está enquadrado em tres cousas: ens ino in tegr a l, curso seriado, exame 

de m adureza. Desde que não exista essa bitola, a equipa r ação tinha que des
anda~:. 

Ora, Senhores, nós aqu i todos os annos, protelavamos o curso seriado e 1• 

exame de madureza; contribuiamos pa ra q ue a lastrasse essa gaje·i.,·a de exame• 

parcellados, admittidos nesta lei, como provarei mais tarde. E esses examés 

i>arcellados eram feitos não só no Collegio Pedro li, como tambem nos col

legios equipa rados. 

Si t ivessemos um curso seriado de seis annos, haveria tanta pressa em 

fazer exames para cursar escolas super iores? Por certo que não. 

Desmantellado o modelo, não havia equiparação possivel ; as equiparações 

deviam ser isto mesmo: 

Podemos s us tentar esta these: de que no Brazi l jámais foi praticado " 

regimen da equipa ração. 

Sr. Presidente, eu queria r eferir-me á profunda incongruencia que h a nest9 

projecto, permittindo a equiparação para os estabelecimentos superiores dos 

par~culares e negando-a para os estabelecimentos de ensino secundaria dos 

particulares; mas, já o fez com palavras eloquentes o nobr e Deputado pelo Rio 

Grande elo Sul, Sr . Joaquim Osorio, entr e outr os. 

O projecto não concede a equiparação para os estabelecimen tos de cursll 

secundaria dos particula res, mas a concede para os estabelecimentos o fflciaes 

dos Estados, de curso . secundaria tambem. 

Senhores, uma observação: esses estabelecimentos estar ão todos em con

dições de resistir á inspecção do Conselho Superior do Ensino? 

Quero crer que não. 

Mas, supposto que o estejam, pergunto, não podemos presumir, não por 

absurdo, m as como probabilidade, que. por influencia da politicagem, de que 

tanto se mald iz, sem wn cer to exame de consciencia (a7Joiados), venham a 

existir nesses estabelecimentos officiaes dos Estados, relativamente no pro

cesso elos exam es, no provimento das cadeiras e na observanc!a das leis peda

gogícas? 

E , agor a, pergunto: si o propr io Minist•·o declara que não pôde r esistir a os 

pedidos dos particulares para dar a equiparação a q ua lquer estabelecimento 

desses que não podem ser equiparados, esse Ministro pôde r esisti r á so licitação 

de governa dores de Estados, ou de uma bancada desta Casa, quando quereM 

que um collegio seja mantido, em que pesam todos os abusos? 

Senhores, que combateis a equipar ação, vós h aveis de nos fazer justiça, 

porque J;J.ão constitu imos a Beocia. 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre Deputado que restrinja as suas con

s ider ações, visto que pediu a palavra para encaminhar a votação e está !al

Iando ha mais de vinte minutos. 
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O SR. PAssos DE MIRANDA - Sr. P r esidente, e u não deveria ter entrado 

neste debate. Eu iria até 6 horas da tarde desenvolvendo todos estes argumento>;, 

que me estão a saltar na língua em relação ás incongruencias que existem n.> 

projecto. 

Não posso, porém, de ixar de responder ao nobre Deputado pela Bahia, que 

disse que aquelles que propõem a· equiparação fazem questão de exames e nao 

de liberdade. 

Meus senhores, apresentei uma emenda, e appello para o digno Relator 

do projecto, estabelecendo que o curso deveria ser seriado e no Brazil ainda 

coutinúo a ser adepto do curso seriado e do exame de madureza. 

Apello para o nobre Deputado Sr. José Bonifacio. 

Quando o Sr. Manoel Fulgencio, em 1910, apresentou o seu ultimo project? 

sobre exames parcellados, o Sr. José BonHacio póde responder s i não foi dev !d0 

á minha acção que estes deixaram de existir. 

0 SH. JOSÉ BONI.FACIO - Apoiado. 

O Sn. PASSOS DE MIRANDA - De maneira que a re!órma que veiu depots, 

em 1911, bôa ou má, já não encontrou esse empecilho para ser fecunda e pro

duzir bons resultados. 

Sr. Presidente, V. Ex. attenda para o seguinte: esses exames serão verda

deiramente parcellados. 

E u quizera que aqui estivesse o meu nobre amigo Sr. Manoel Fulgencio, 

para que eu lhe dissesse que tripudiasse de contentamento, porque os exames 

parcellados voltaram. 

Antigamente se faz iam dous a tres exames por anuo ; hoje se podem fazer 

até 10 ou 12 exames parcellados e até os a !umnos que estão actualmente nos 

4° e 5° annos dos collegios particulares terão que fazer esses 1ú a 12 exames. 

E não são exames de conjuncto, exames de madureza; são exames que terão 

10 ou 12 julgamentos. 

UM SR. DEPUTADO: - Só neste anno é que isso se dá. 

O SR. PASSOS DE MIRANDA: - Estou me referindo a este anno. Voltamos 

aos exames parcellados. 

Agora, Sr. Presidente, ainda um outro ponto. Attente V. Ex. para. o seguinte: 

Ha no Brazil - e appe llo para todas as bandas que me ouvem, sem me querer 

referir â. maneira por que se poderá dizer que o estou fazendo como uma baixh 

exploração, embora a ell a me podesse r eferir por ser a mais numerosa da Ca

ntara e a representante do Estado mais populoso do Brazil -, appello pan. 

qualquer outra banca da de onde haja um interior a desenvolver-se, um ter

reno feracíssimo de riquezas a aproveitar. 

E' preciso que ahi haja a instrucção de 2° grão; pois que a semi-instrucção 

é l"'lor do qu'e o analphabetismo, assim como o erro é peior do que a ignorancla. 

Para o ensino technico-profissional que precisamos desenvolver no Bra zil, 

temos necessidade dessa cultura média. E no emtanto, o que se vê nesse in

terior por ahi afóra? Não ha essa cultura, ministrada pelos co!Iegios part1-
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culares, e tão .cedo não haverâ, pois <tue falta o estimulo à iniciativa particular 

•. o pres~nte projeclo ... 

O SR. OCTACILIO DE CAMARÁ: - Esse é que é o argumento. 

O SR. PAssos DE MIRANDA: - ... e os pobres adolescentes terão de -andar 

por valles ~ montes, com vexames e incommudos de: toda a sorte, para pre~

~!lrem exame nas capitaes. 

Por esta fOI·ma continuaremos com o urba nismo absorvente. 

C_om o tempo os paes de ixam o in terio r , mandando seus filhos para as 

_çidades · _ _te'-emos o _abandono dos campos, onde nós tanto os precisamos, pela 

plethora das cidades, de que tanto nos queixamos. 

Esse transporte dos a lumnos ás cidades, subtende despezas. Essas despezas 

não sahem do bolso dos professores, nem dos cofres dos collegios, hão de sahir 

das algibeir,;_s dos paes. Nem todos, porém, podem fazel-as . Ahi está o accesso 

ao estudo 'secundario red uziao a um pequcr.o numero de abona dos. Haver á a 

p lu tocracia do ensino. 

O SR. PRESIDENTE: - Peço ao nobre Deputado que conc lua as suas obser

vações. 

O SR. !PAssos DE MIRANDA: - Vou terminal·, Sr . .Presidente. 

Tão é só esta odiosidade q ue o projecto permi tte. Haverâ condições de 

tlbs<:>luta desigualdade entre os estudantes brazileiros que cursam os estabeiE'

cimen tos secundarias . 

Os alun~nos do Collegio D. !Pedro li os dos collegios a elle equipa rados 

poderão JJrestar exames sOmente de dous terços das ma terias; os a.lumnos dos 

eslc..belecimentos particulares são obrigados a prestar exames de todas as ma.

terias. 

Os a lumnos dos stabelecimentos ol'f'iciaes, do Gymnasio Officlal e colle

gios a elle equiparados, terão as médias dos exames parciaes de Agosto a :rn
nho, e as a ulas praticas para serem computadas no exame fina l : os al umnos 

dos es tabelecimentos particulares não lerão co usa a lguma a seu l'avor . ap re

sentam-se em um meio estranho, pe1·anle professores que nada podem dizer do 

seu aproveitamento regular ou não, durante o anno Jectivo. 

Agora uma questão que, embora d li cada, vae ser fer ida. 

Permitta o nobre lcader que para mim tem o enc-anto das fadas, e que desde 

os bancos academicos eu admiro pela aCfabilidade do seu trato e peregrini

dade do seu talento, permitta S. Ex. que, sem indisci-eção, narre a conver sa 

que tivemos a uns tres dias nesta Casa. 

/Per guntei · a S. Ex. si e1·a possivel fechar uma questão como esta de or

de'm doutrinaria. Respondeu S . Ex. que não o pretendi fazer, sendo, por ém, 

natura! que fizesse da tribuna uma exposição elo seu modo de pensar sobre a 

Teforma; e, por'que S . Ex. se r eferiu ao Sr . PJ"Eisident ela Republ ica, en

t enderam a lguns que havia o assentamento de uin caso politico. S. Ex. não 

da 'râ 'mais expl icações, nem eu as peço. Mas, ou S. Ex. fechou a q uestão ou 

não fechou. Si S. Ex . não fechou a questão, tanto melhor para mim; si S. Ex. 

fechou, ·eu l)eçb qúe m e d'ê a: m esma liberdade que S. ·:mx. chamou a s i, qua ndo 



votâinds· a qui o projecto governa m en tal sobre a em issão de papel m ()eda. D i

gnan1ente S. Ex. não podia votar pela e1nissão; d ignamente eu não posso votar 

cont r a o r egimen dos equi par a dos. Desde 1904 me conh ece o Sr . José Boni

facio, conhece-me tam bem o S r . A ugusto de Freitas sem pre me .batendo pelo 

regimen dos equi par a dos . 

Agor a, com o a li ber dade não póde ser um m onopol io, apezar de estarmos tra~ 

tando ile votar um m onopolio, e u qu izera que S . Ex . concedesse essa liberda d e 

a .todo• aquelles que assignaram commigo a emenda favoravel aos equipar a dos, 

para que não se tenh a em r elação ao honrado leadc•· a q ueixa que se poderi a 

ter, como teve o Sr . José Bon ifac io, quan do aq ui se queixo u com r azão do 

Sr . F on seca Herm es po r ter fech a do uma questãç em torno de uma em enda 

que t in ha 80 assignatur as . 

Nada mais d irei. E n ten do qu e nós não devemos embar açar m ais com a 

nossa acção indi fferen te os dias fe li zes deste nosso Brazil . 

Na hor a da affl icção f inanceira que aqui, como em toda a par te, é r eflexo 

da m il. s i tuação econom ica, devemos dar á economia n·acion a l o a len to n ecessa rio 

da instrucção so lida, que determi ne um trabalh o efficien te e o elemen to in

dispensavel do h omem instruido qu e venh a aproveita"r nossos recursos n aturaes e 

augmentar nossa producção, t r abalho e pr oducção q ue constituem a verda deirl!, 

base da riqueza e do desen vo lvimento progressivo do povo. 

São estas as condições qu e impõe o actual momento de nossa iPatria. 

Voto •. poi s, decid ida m en te, por e llas, e não poderá h aver ninguem qu e me 

leve a m a l por isso . (iVI1t"ito bem ! MtMto bem! O onulor é / elici.tad q.) 

O Sr. PreS>ildente: - Não queb rando a toler ancia q ue a Mesa tem tido 

com os orador es qu e precederam o nobr e Depu tado, devo pedir a V. Ex. c;.ue 

restrinja s uas observações ao encaminhamen to da votação . 

T em a pala vra o nob r e Deputado, pela ordem . 

O Sr. Bueno de Andr.a da ( pela o?·dem): com eça di zendo que o di s

eurso do Depu tado Fer reira B raga, v iolentam ente a tacan do a RefiJrma R i

vadavla , obriga o or ador a decla r a r que mais uma vez con tinua a divergir dos 

.::once itos por S. Ex. mani festados con t r a as medidas da a ll u dida R eforma . 

Apr ovei ta os cinco min u tos con cedidos p elo Regimen to para pr otestar con tr a as 

declarações do Sr. A lvar o Baptista, excl ui n do do 1ParÚdo Republicano o Sr. 

Ca.rlos Max imiliano, actua l Min istro da J ustiça. A que pa r tido se r efer e ? -

indaga o orado r . Ao velho !Par t ido Repub licano da propaganda, ao P ar tido 

Repub lican o do Rio Grande do Su l ou ao Partido Repub lican o Con ser vador ? 

(0 Sr. A lvaro B apti st a dec lara que l h e fallece tem2>0 p a?·a e:tplanar ess Çt 

qu es /:So ). 

Con t inua ndo, o or a dor decla r a qu e a s ua inn occn te in terrogação f ica sem 

resposta . Sen te, porta n to, lamentar que a ba ncada do R io Grande do Sul, qtte 

se a pr esenta sem pr e aqui com o um con j un cto de lev itas das liberda des publicas, 

lance a nath em a s contra o Sr. Car los Maximi li a no·, 1:1nicam ente porqu e S. E:.: . 
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diver.;1 da orientação do seu par tido em uma questão de ensino . (A11a1· te~ . 

Muito bem/) 

O Sr. José Bonifacio (7Ja.·a encaminha1· a votação) (movime11to de 

attenção) (*): - Sr . Presirlcnte, fui o autor da emenda que tamanho debate 

tem levantado. No meu nome e em nome do digno collega, o Sr. Joaqu i m Sal 

l es, tambem signatario della, venho solicitar sua retirada. Devo, porém, j usti

ficar esse pedido, que ora dirijo a V. Ex., afim de q ue o submetta á con sidera

ção do:.; meus illustres collegas. 

Tive opportunidade de declarar á Camar a, ha dous d ias, quando foi in ici ada 

a votação do projecto da ref01·ma do ensino, os motivos qu e. me levar am a apre

sentar esta emenda. 

Foram dous estes motivos: um delles o de que o art. 24 da Refor ma con 

tinha uma cl ausula attentatoria á liberdade espiritual , e eu não podia concor

dar· com esta restricção imposta á consciencia individual e á livre mani festa

ção do pensaménto, ã completa e absoluta liberdade espiritual. E' a clausula que 

se r efere ã restricção ele Pl'Opagancla philosoph ica e religiosa, deter m inando a 

lei que nenhum estabelecimento onde se fizesse propaganda philosophica ou 

religiosa poderia obter equiparação. 

Este pensamento contido no art. 24 l evantou, como era natural uma grande 

ce leu ma em todos os pontos do IPaiz. 

0 Sn . EVARISTO DO AMARAL: - Celeuma, ni!io; reclamações. 

o 8h. J(!Sll: Bo IYAC!rO: - r•; que é cel euma? Recl amações inequívocas, 

ener gicas, enU1usiasticas, insistentes, vigor osas; de todos os pon tos elo pai z sur 

gi.Jam t>ssas r ecl amações, legitimas, porque não er a possivel opprimir a conscien

<'i:> i ndividual , porque não era possivel, no seculo em que v i vemos, sob o clo!'li

nh r epublicano em que estamos, estabelecer estas restricções á liberdade espi

riuml . Mas, devo dizer á (;amara alto e bom som, para que todo o pai z o saiba, 

quando no extremo sul surgia e foi depois lido perante a Camara pelo nobr e r e

presentante da Par ahyba do Norte o tel egramma elo i Ilustre Sr. Borges de M e

dei r o:.;, protestando contra a di~po!'ição do ar ti go 24 (e convém accen tua r este 

pc-nto) j á a honrada Commissão ele Instrucção Publ ica, em seu parecer, f i;·mada 

no pr incipio liberal que ella defende. propunha a suppressão dessa clausu la . Por 

conseguinte j á a honrada Commissão dava uma satisfação completa á consci len 

ciõ Ntcional , ã opinião publica. 

Quanclo o telegramma do i Ilustre Sr. Borges de . Medeiros foi expedido do 

extremo &ui, do glorioso Hio Grande do Su l. já a questão estava vencedora, j a 

a C()mmissão de Instrucção Publica pugnava, em uma das suas emendas, pela 

suppressão dessas palavras - doutrina philosophica ou relig i osa. 

O SI<. EVAR!STO Do AMARAL: - Fica vamos na mesma situação, sem poder 

p r etender a equ ipar ação. 

( •) Não foi rev isto pelo orador . 
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C Sn. AUGUSTO os FREITAS: - Creio que a bancada r i ogr andense não traduz 

l.Je:n o pensamento do Sr. Borges de Medeiros. 

O SI<. Jostf: BON.r>'ACIO: -- Sr. P r esidente, er a es te o ponto visado pelo digno 

Presidente do Ui o G r ande do Sul . Nesses telegrammas S. Ex. n ão fazia a m e

nor a llusão ao regimen de equ i paração de collegi os particu la r es . ') ponto que 

prcoccupava o illustr e homem de Estado, no R io Gr ande do Sul , era excluslva

on-; Jt,~ esse, o da liberdade espiritual. 

O t el egr amma ahi estA., em termos explicites e expressos. 

O Sn. ANTUNES M~CIEL J UNIOR : - Então a bancada não soube interpretar 

o telegra.mma do chefe .. . 

0 SR. Josf: BONJFACTO : - E ste foi um dos motivos pelos quaes apresentei á 

cor sideração da Camara a em enda . 

O SH. H OSANNAH DE OLIVEJRA: - Quando V. Ex. a presen tou a emenda j á 

a C;ommissão t i nha retirado essa p arte. A em enda de V. Ex . chegou tarde, como 

o tcl egramma do Rio Gr ande do Sul . 

O SR. Jost.: BONIF>\.CJO: - Tendo me r eferido á parte restrictiva da liberdade 

espiritua l , que estava incl u iàa no ar t. 24, e sendo este um dos motivos qu e devo 

t:ra:<or ú. consideração da Camara, declaro f'[U e o outro motivo foi que, suppri

mid~ <>ala clausula e constando de outr a disposição da r eforma a prohibi ção da 

equipara.\;ãO dos collegios particular es, não havia r azão alguma par a o r esto 

dC' art. 24; eram pal avras inteiram en t e inuteis e superflu as na l ei e a l ei n ão 

deve ter pal avras i m iteis e superfl uas .. 

JJlstava 1onge de suppôr que uma em elida por m i m apresentada co m es tes 

motivos, iJOr mim, que, desde os m eus pri meiros passos no seio do Parlamento 

Nacional , >enho sido contra rio ao r egimen das equi par ações dos coll eo;i o~ Jlarti 

cula ·es, estava lonf,e de suppôr que esta em encl a h av i?. de JJr•>vocat· ·l c· ha t e tão 

Jar;:·u e !: av i ~. de merecer a sympathia daquelles que são inteirament" f<~.Y<Jravei~ 

ao r eg-imen das ec..uipa r ações dos collegios particul ar es . 

UM SH. JõiJJ ;'JAOO.:- Dos m al es o m enor . (T>·occtm-se 01tt,·oo lll>m·tes.) 

(_) SH. Jos.~ HONIFACIC': - Sou um combaten te vi goroso cont.r&. o r -?.~ ilT'CII rla 

equipar acão dos collegios particulares e basta considerar nos grandes e gravis

;~imo~ a.hu sos por elles commett:i dos, nos escandalos inauditos que a histeria p e

oJngogica do paiz regis tra, para que o Congresso Nacional não possa concordn.r 

na vo1té:l desse reg imen. Seria 1 Sr. P res idente, u1n acto de lesa-patriotismo 

(n)Jo·iado~). ser i a um acto que h avi a d!l sacri f icar a inda m a is a consci encia da 

no~sa r;ll.tr i a, o f uturo da · nossa mocidad e, os inter esses m a i s a ltos da instrucção 

nn.e\c •11al. (i'lhtito bem.) 

Dizem os nobres Deputados que aquelles que são contraries ao r egi men aa 

erjuiparacão dos collegios particul ar es att ent:am contra a liberda de do ensino; 

r'llaS
1 

senhores, que confusão é esta? P a ra qu e confundir _ a liberda de org·an izada. 

com a J:cença mais desbragada, a anar chia mais revoltante ~ 

UM SR. DEPUTADO: - N ingu em está. con f undindo liberdade com licen ça . 

( Apa?·te~ . ) 



·: ·1 o: SH. ' J'ost. ' B0N1FAcro: ~Basta cons iderar ·no que é liberdade de ensino. 

I ai:; uma vez tenho dito 1i. C amara o que penso em relação a esse conceito. Es

tõu úa. fileira dos que seguem Ju les Simon, que di z: ccLiberclad de énsin o con

sist e em abrir cursos de ensino sem autorização prévia e não em fazer bacha

r eiH. licenciados ou doutores.,. 

Que fazemos nós aqui? 

UM SR. DEPUTADO: - V. Ex . apr esentou · um projecto dando o .titulo de · 

doutor E>m odontologia. causa até então desconheci'da no Brasil . 

·o SH . JOSÉ BONIFACIO:- Isto é dirfer ente . 

Que queremos nós? Nós queremos que todos ab ram os seus cursos, as suas 

escolas, os s-eus collegios onde, Q_uando e como quizerem, ensinem nesses cursos 

o que entenderem conveni ente, todas as doutrinas que par ecerem mais acerta" 

das, com a mais completa liberdade, absoluta e solemne. 

Que quer em os nobres Deputados? Querem que estes collegios gozem de r e

g:a.lia~ officiaes em se validando seus exames, ciue confiram gráos, que dêem# 

Lliplomas, quando es tas são preroga tivas do Estado que é o grande f ia dor de 

todos esles estudos. 

A liberdade de ensino defendemos nós, completa e absolu ta; a óutr a escola 

defende a licença desbragada, defende ~ consintam-me o termo - a clesmora-

1h ãção mais infrene com que se tem aviltado a consciencia do nosso paiz. 

O Sn. JOAQUIM OZORIO: - Como aclmitte V. Ex. a equiparação dos 

cur~os ~nperiores? 

O Sn. FLAVIO DA SILVETF>A: -- Sou contrario á equ ipar ação, mas tambem 

~oml>ato o monopolio elo Governo. 

O SR. JosfJ Bo~IFACIO: - Não estou, Sr. Presidente, discutindo a r eforma; 

já o fiz na hora opportuna. Pergunto: porque os nobres Deputados não vieram 

trazer a debate todos esses pontos agora alludidos? No momento propr·io ter

lhes-hia respondido. Agora, não, porque as minhas considerações devem ser li

ruitarlas á justificação do ped ido de retirada da emenda. 

O SR. JOAQUIM OZORIO: - Na segunda discussão, nã'o estava nesta Casa, 

mas pro~etto na terceira vir á tribuna. 

O SR. Josll! BONIFACIO: ·- Qual é o meu ponto de vista nesta questão? 

Não ataco a liberdade do ensino; estou além do conceito ele Jul s Simon, 

GSlou no ponto de vista de um pensador positivista, de Wirouboff. 

Quere a liberdade do ensino, até onde possa chegar a liberdade de manifes

tação de todas as crenças; a liberdade de fundar escolas por toda parte. Quero, 

Sr. Presidente, de um lado, o ensino official; de outro, o ensino livre; o ensino 

official não eleve crear embaraços ao ensino livre. Mas o ensino li vre só, não; por

que não estã em condições de supprir a falta do ensino official . 

gsta é a minha doutrina, por ell a me bato e por el la hei de me bater com 
tO tlo ·o v igor de meu espírito. 

Um · dos nobres Deputados se referi o ao fech amento da questão pelo l eade'i' 

da Camara, e este collega, que fez tal cri tica, não tinha o direito de fazel-a, pois 

que. em um caso identico, o leacle1· ela legislatura passada, pa r a obter os votos 
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elos Deputados presentes á sessão, r ecorreu a este fechamento de questão, di

Z<' <Hio que er a questão politica da immediata confiança do Governo, dizendo que 

era uma questão que fazia parte de um ponto fu ndamental do programma <lo 

Partido Republicano Conservador, e, assim, consegu io que os s ignatarios de um<t 

en1endê. que tinha mais de noYenta assignaturas dos honrados collegas, conse

gu iu que elles recusassem, appellando para a confiança politica, levando a ques

tão pa.ra o terreno das amizades e da so lidariedade para com o Governo. 

UM SR. DEPUTADO: - Não se deve argumentar com os mãos precedentes. 

O SK. J:>sf.J BONJFACIO: - Perfeitamente; mas quero accentuar a contradl

cção, a incoherencia da critica dos nobres representantes que não se insurgiram 

naq'uelle momento contra o fechamento da questão, nem protestaram contra taes 

precedentes em um caso mais grave, visto como se tratava de uma emenda assi

gnacla por noventa Deputados. 

:-.rada mais direi. 

Peço a V. Ex., Sr. Presidente, a r etirada da emenda. 

A c1uestão dos equiparados, para mim, é um ponto capital da reforma. 

Se ~e permittir que continue o reg imen de equiparados particulares, a re

forma <}e nada valerá e o ensino continuará na mais completa desmoralização, 

na tlebacle que tem sido até agora. 

F.' o que tinha a dizer. (ll·f~<i. to bem; ntttito bern. O oraclo?' é felicitado 110r 

v :t?'ios co !legas.) 

O Sr. Au g usto de Fre itas (rnovirnento ele attenção) (*) : - Lamento, 

Sr. Presidente, que o meu estado de saude me inhiba de largamente debater o 
assumpto, tomando em consideração os discursos aqu i proferidos, e lamento-o 

tanto maie quanto nunca vi tantos paradoxos a proposito das doutrinas qÜe car1a 

um defende. Ora é a i nvocaçii.o de um direito adquirido para· a defesa dos 

equiparados, ora é o programma do Partido do Rio Grande do Sul que ê trazido 

c0mo razão de direito para a solução de um problema social. 

0 E;;:.. VESPUCTO DE ABRE F: - Razão de direito, não; de consciencia para to-

<1os t<ós. 

O Sn. GUMERCINDo R mAs: - E' pa1·a legitimar o nosso ponto de vista . 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - E esse nosso ponto de vista é o da Constituição. 

ú SH. AUGUSTO DE FRETTAS: - - Mencionarei com o maior respeito e consi-

deração o brilhante discurso de V. Ex. Sabe que o admiro e tenho pelos seus 

altos meritos a maior sympathia . 

o sn. ALVARO BAPTTSTA: - Obrigado a v. Ex. 

O SR. AUGVSTo DE FREITAS: - Ora, Sr. Presidente, como dizia eu, é o pro

g:ramma do Partido do Rio Grande do Sul que ê trazido como razão de direito 

!•ara a sol-ução de um problema socia l (p1·otestos da banoacla ?'iog,·ancle?Ise) ; 

ora, são outras r azões em cuja apreciação e analyse não devo nem posso entr a r. 

~7ão serei · eu, Sr. Presidente, quem vá com m ãos profanas erguer o r epos

telrc: panL deixar pen etrar no intimo da a lcova poli tica a curiosidade maligna . 

\ •) Este discurso não foi revisto pelo or ador. 
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Estudem outros a situação e busquem descobrir qual o movei dos actos de 

mt< itos dos Srs. r epresentantes da nação, nesse momento em que se di scute e 

se reso lve o problema politlco de instrucção publica. 

O Hn. JOAQUIM OZORIO: -- A r epresentação riograndense em nenhum caso 

ten. movei occulto. E declara ter interesse na conservação do Sr. Carlos Ma

ximi iiano na pasta do Interior. Nem se compr eh ende ·o r egosijo de a lguns Depu

tado~ pela sabida do Sr. Carlos Maximiliano da pasta. O •que parece é que h a 

mtJitor candidatos ao lugar. 

A representação do R io Gr ande do Sul vê com prazer no posto em que está 

o s,- Carlos Maximiliano. (H a uma viv·issinta t?'OCCt ele a1Ja?·tes e de protestos 

:>imttlta11eantente, obl'igando po1· algum tempo o O?'ado?· a inte?TO'Yit1Je?· o seu dis 

C117'SO e u. sentar-se. O Sr. P1·csidente ,-e clama po1· vezes attençc1o) . 

O SR. PRESIDENTE: - sessão não pôde continuar desta fôrma! Se prose-

~uirem os apartes, serei forçado a suspender os trabalhos! Estamos votando. 

VOZES: - Silencio! Vamos ouvir o orador! 

O f,n. PEDRO LAGO: - Faço questão de que conste dos "An naes" a decla

raçãú do Sr. Deputado Gumercindo Ribas de que, nesta questão de ensino, o 

Sr. Carlos Maximiliano está contra os princípios fundamentaes do partido re

]:'e blicano r iograndense. 

O Sn. GUMERCINDO RmAs: - E mantenho a declaração. 

0 SI:. PEDRO LAGO: - Então está fôra do partido. 

O SI<. FERREIRA BRAnA: - Neste caso, ha divergencia entr e o parti do e o 

Sr. 'Presidente da B.epublica. 

L• Sl: . GUMERCJNno RIBAS: - Não ha tal! E quantas vezes S. Paulo tem 

esl.ado f'm divergenc.ía? 

I H a ottt?·os apm·tes. ) 

o SI< . PRF.SJDENTE : Attenção! Attenção! 

O SH. AUGUSTO DE FREITAS: - Lamento, Sr . Presidente, que as palavras 

proferidas sem intenção m a li g na, sem o proposito de magoar os illu strados r e

pre,entantes do R io Grande do Sul , simplesmente de ixando transparecer que meu 

olh rLr imperfeito e m inha vista muito curta haviam devassado nos horizontes 

politicos alguma cousa de grave, que merecia a attenção da Camara, lamento 

que essas palavras tivessem dado lugar a esse incidente de perturbação da or

dem. tão fóra dos nossos habitos, tão contrari a ao regimento. (Apoiados.) 

Dizia eu, Sr. Presidente, que toda a sor te .de paradoxos haviam sido ima

~Cdnaclos e proferidos, como raz;ão de decidir n a solução de um grave problema 

"ocial, qual f o do ensino. Mais do que tudo isso, Sr. Presidente, o ph enomen o 

quo não sei se chamare i um phenomeno social, phenomeno polí tico, phenomeno 

commercial. se apr esentava. desenhando-se ás nossas vistas de um a fôrma. v er

dMleir amE-nte espantadora . 

Cai.Jrion 6 Pipelet fizeram commercio de amizade no romance do grande lit

tf'rato. Pois bem, o positiv is mo avançado do Rio Grande, com a bandeira da 

liberdade, que é quasi exclusiva do seu dominlo . . . 

0 SR. GUMERCINDO RmAS: - V. Ex. é injusto., , 
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0 SH. AUGUSTO DE FREITAS - .. . O positivismo ad ia ntado do R io Gr ande, 

ec'!uêado na esco la liberal , que se avantaja a todos nós outros, está, neste n1o· 

nv:n to, de mãos dadas com o jesuitis mo m atr eiro ( 7Jrotestos vehementes), está 

de mãos da da s com o jesuitismo matreiro . .. 

O SH. GUMERCINDO RIBAS: - V. Ex. está sendo injusto . A expressão é 

nm tanto venenosa . 

O i:)R. AUGUSTO DE FRElTAS - . . . para arr ancar, não da consciencia livre 

da Camara, n ão das suas convicções liber aes, mas da s u a condescenden cia o 

institu to que lh es dá o pão para a bocca, e que é a equiparação dos coli e

giu:;. !Não rt7JOiados.) 

Quando eu dizia, ha pouco, que o partido republicano riograndense. estava 

d~ mãos dadas com esses elem entos clericaes . .. 

(t SR. GUMERCINDO RIBAS: - Bon s educadores, a li á 3. 

0 SI: . AUGUSTO DF. FREITAS - . . . qt!e p le iteiam a equipa r ação dos insti· 

tu tos particulares, eu tin h a como razão para assim pensar e assim affirmar o 

depoimento do iliustre Presidente do Rio Gr a nde do Sul. 

Foi S. E. q uem fa liou á sua bancada, declarando que o faz ia por solicita· 

cão do A r cebispo do R io Grande do Su l . A té esse momento em que S. Ex. r e. 

cebeu e&sa soli citação o eminente ch efe do Partldo Republicano do Rio Grande 

enrolava a sua bandeira ... 

VARIOS DEPUTADOS DA BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL: - Não apoiado ! 

( SR. EVARISTO DO AMARAL: 

il~ta alti tude . 

0 Sfi. AUGUSTO DE F REITAS: 

Não apoiado. Nós já tinhamos assumido 

Até esse momento o eminente Governador 

enro la m. a sua bandeira, silenciava sobre o caso ... 

VV ARIOS DEPUTADOS DA BANCADA DO RI.) GRANDE DO SUL: - Não apoiado , 

O SR. AUGUSTO DE F REITAS: - E deixava que os r epr esentantes ... 

O SR . EVARISTO D') AMARAL: - Na propria Com missão de Instrucção P~t~ 

h!ica protestei. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS : 

O SR. J EHONYMO MONTF.mo : 

Não protestou . (H a out>·os a1Ja>·tes . ) 

V. Ex. dá licença para um aparte? 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - V. Ex . não preciza pedi r licença, porque. 

neste debate, qu em menos falia é o orador. 

O su. JERONYMO M :>NTF.mo : - Esse j esuiti s mo m atr eiro se refer e ao ele

mento clerica l? Se se refer e levanto o meu protesto. porque o elemento clerical 

vrotestou contra essa r eforma do ensino, enviando até delegados a esta Capita l. 

O Sn. AUGUSTO DF. F REITAS : - Eu di zia, Sr . Presidente, que era de extra · 

nhar que o honra do Presidente do R io Grande, ch efe do Partido Republicano, 

qu.e constitue uma unidade · na F ederação Brasileira, que não se associa a nin

;-uom. porqu e não tem idéas communs com os outros partidos, se deixasse ficar 

quieto a t ê o mome nto em que a I g r eja fo i solic ita r , pela palavra do A rcebis po 

do Rio Grande. a sua. inter venção contra essa r eforma , que era a morte do ca

tholu·iRmo. ph rase e mpreg-ada . .. 
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O SH. lTUMERCI ND Jl.JBAS: - Não er a só ataqu ao catholici smo, era a to

ria.::.: a!.: r eligiões. 

O SR .. AUGUSTO DE FnEITAS : - Para servir de capa a inter·esses outros quo 

wl ella se favoreci am. 

O SH . EvARISTo DO AMARAL. - No Rio G r ande do Sul não se cogi ta disso. 

0 SH. AUGUSTO DE FREITAS: - 0 nobr e D eputado es tá fali a ndo de! Rio 

Gra.rrde ... 

O fin. GUMERCINDO RIBAS : - v . Ex . é quem está. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Par a que me quer l evar Y. Ex. a uma ana

ly~e por demais minuciosa, a uma autopsia do Partido Republicano do R iQ 

Gran de ào Su l '! 

O Sr<. GUMERCINül RIBAS: - O que, a liás, n ão tememos. (Apoiados ela 

bm10rulo •·iog•·andense.) 

O SR. VESPUCro DE ABREU: - Póde o orador empunhar o escalpello e co-

meçar . . . 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Para que m e arrastar em a este terreno? 

Pa ra. que n1e obrigarem a perg unta r aos representantes da Nação ·se a lg urn 

cl e.!t·s .iá pôde compr ehencler o programma do Partido Republicano do Rio Gràn

de clt> Sul. a não ser a bancada elo m esmo Estado? (Nüo a1Joiaclos . Apartes.) 

En quero, Sr. Presidente, propositadamente, desviar-me deste ponto do de

bate. J>or·que não venho com o p roposito, nessa occasião, nem de levantar dis .. 

c11sstieti inuteis, nem de amesquinhar o valor políti co de tão grande Estado. 

Mas o que a minha fraca intelligenci a não pôde ainda compr h en der .é que 

um partido qne tem por programma não estabel ecer institutos officiaes de ensino 

secunda>·io, nem superior, porque entende que tudo isto eleve ser deixado á ini

C'ial i nL parti cu la r, arranque elo Thesouro do E3tado cli nh el'ro para dar a esse~ 

stabclecitnentos! 

C S<:. EVA!USTO DO AMARAL: - E' da nossa Constitu ição. V. Ex. não co 

n ht~ce o nosso regilnen . 

Ü 8~:. AUGUSTO DE FREITAS: 

o S R . 1.i-UM1;1;RC.:TNDO . P .. rBAS: 

~ titui~ão. 

Outr a causa não conh eço eu. 

E' o auxilio material, permiltido pel a Con· 

O Sh . EVARlSTO DJ AMARAL: - Se S . Ex . conhece assim a Constituição do 

""~so J-:slado não é enlão a dver sar io a se combater, apeza r da sua extraordi

TW T'i : t· capacidade. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: - De modo que, Sr. Presidente, nas paragens 

d0 Hio Grande <lo Sul , onde viceja esse grande pa rtido, dout rinando o B r asil. 

pela ~xcell enc i a de seus princípios; l á onde prolifera o puri taniRmo; l á, Sr. 

Presidente, não é lic ito ao Estado mlnistrar o ensino secundari a, n ão é liCito 

ao GoYerno m i n istrar o ensino superior ; l á n ão é licito ao Gover no do Estàdõ 

nePt ao Congresso decretar a fundação de um institulo de ensino secundaria: 

nãCl _(, lic i ta a decretação de um instituto de ensino su perior, porque -a polit1ca 

posi ti d st.& e o Partido Republicano, que no seio della se formou, ,ão· perrnittem 

qu-e os dinheiros do Estado sa iam para a instrucção secundaria e superior ; mas 
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Jtl essa C'ons liluição, moldada. neste sen tido, permitle qu e se r etire dinheiro do 

E:s;a•Jo par a a industrin pat•ti cu l ar, parn o commercio dessa m esma instr uccão. 

Ye-j a V. 'I!Jx .. Sr . P r es idente, que harmonia de princ ípios, que cohêrencia 

clf' idêas ! V eja V. Ex. que ~ystemati zação ele r gr as, que partido r epublicano 

e~se , <JDt! b ella politica esta, segundo a qual o Estado não pôde da r o ensino 

t..s n.hertas, t r ancamente, diante do povo. 

O Sn . GUMERCINDO RTBA S : _: Po r uma razão simpl es : porque o Estado não 

tem doutrinas scienti fi cas, nem philosophicas. 

O 8H. AUGUSTO DE FREITA: - m as pôde com a mão esquerda tirar di

n!leiro elo 'I' h ~ouro, para subvencionar institutos particulares. 

O SR. GuMERCTNDo RrnAs: - ::-íão ê com a m ão esquerda : é median te voto 

cl:t A~Rembléa. 

O SR. A UGUST:> DE FREITAS: - Mas, Sr. Presidente, quando, h a pouco, a 

proposito do d iscurso do nobr e Deputado por Iinas Geraes, o Sr. José B on i fa

ciu , m e vi obrigado a dar um aparte, declarei que ruystificação não er a o que o 

honrado representante do Rio Grande do Sul , o i Ilustre Sr. Alvaro Baptista, 

1\avla dito sobre o que se passava em torno dessa r eforma; e mystificação é 

esta que · estâ correndo como por conta do Sr. Bor ges de M edeiros, qúando 

S . F.x. nunca aconselhou voto em favor dos equiparados. 

O SH . l~VARISTO DO AMAitAL: - Aconselhou qu e não se permittisse o mono

poliu em favor de um, collegio. 

() 3R . ALVARO B APTI STA: - Eu n ão voto a favor dos equipara dos; sou con 

tra ri o a ell es . 

O ~I< . AUGUSTO DE FREITAS : - O Sr. Borges de Medeiros, solicilaclo pelo 

:\rcPbispo do Rio Grande, pcdio ã sua bancada que modificasse esse a r tigo. por 

fôr ma a não s r em ofl'endidas as cr enças r elig iosas. 

·essa p arte. di sse o illuslr e r epresentante de Minas Geraes que havia sido· 

liminacla essa d i sposição pela Commissão, indepen den tem ente do conselho ou 

ad\'ertencia do Sr. Borges de Medeiros. 

A Commissão, para ser defensor a de princípios liberaes, em assumptos po

lftkos e>n r eli g iosos, não precizaya que o conselho viesse das bandas do Rio 

Gra11de éio Sul. 

O Htt. EVA R ISTO DO AMARAL: - M as veio para a nossa bancada . 

o sr:. ArGt:STO DE FREITAS: - J â o havi a, portanto, fe ito a Com missão. 

O que desejo é que f ique assignalado qu e se a attitude da bancada do Rio 

C1·ande é a que vemos no momento, ella assim ê em a poio â Commissão e não 

')m ohccliencia â ordem que recebeu . 

A Commissão j á l1avia feilo o que o ch efe de SS. EEx. aconselhava. (T•·o

cam-sc apa1·tes.) 

Não m e det erei , Sr. Pr si dente, na analyse dos argumentos aqui pr oduzi

rlos Pm defesa do r egimen dos equiparados. 

Par ece qu e é essa uma das grandes qu estões qu e j l!. passaram â hlstoria 

nos cüas anteriores . Não posso acreditar que de uma C amara liber a l , de Úma. 
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Camar a que se inspira nas necessidades sociaes, saia um voto restabelecendo 0 

de m ini o da immoralidade, a mais ampla que j á houve no nosso paiz. (A.jJOiaàos. 

Que querem,. Sr. Presidente, os partidarios dos institutos equiparados'/ 

Comecemos pelos meus dilectos amigos do Rio Grande do Sul . 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - Já declarei a V. Ex. que sou contrario aos 

equ illarados. 

Já no meu discurso o fiz ver bem claramente . 

O Sll. AuGus~·o DE FREITAS: - Estará de accõrdo com V. Ex. a bancada 

do R io Grande. ? 

O SI<. J:>AQUIM OzORIO: - Eu declaro que accei to os equipa r ados como re-

curso, para q ue não haja o privilegio em favor de um unico estabelecimento. 

O ::>n. PElDRO LAGO : - O Dr. Borges de Medeiros quer os equiparados? 

O Sr. . JOAQUIM Ozonro: - Queremos salvar a lguma cousa. 

O Sn . AUGUSTO DE FREITAS: - E' de admirar, é de causar pasmo, que, tan

tas vezes lido, outras tantas r epetidas, e, muitas mais decorado, o Alcorão da 

r.o>itica riograndense, a inda não se saiba bem o que esse partido quer a propo

sit<:. dos institutos secuBdarios. 

Ora é o Sr. Alvaro Baptista condemnando os institutos. equiparados, elle, 

talvez, o soldado mais f irme desse partido, um dos crentes mais fanaticos da 

pclitica riograndense. 

O SI<. ALVARO BAPTISTA: - Fanatico, não apoiado. (Riso.) 

O RH. AUGUSTO DE FREITAS : - Ora não se sabe o que pensam os demais 

Deputados, se são accórdes com o Sr. Alvaro Baptista ou se querem . faze r essa 

transac\)ão acommodaticia de permittir equiparados porque o momento e as 

conveniencias de occasião o exigem. 

O SR . .JOAQUIM OZORIO: - Mas se a r.eforma já admitte os equiparados! 

O SR. Aum:sTo DE FREITAS: - V. Ex. não deve ter ldéas pela reforma, 

mas proprias. 

O SI<. .T:>AQUIM OzORTO: - T enho proprias: sou pela liberdade de ensino. 

Voto a favor dos equiparados como recurso extremo. 

O SR. AUGUSTO DE F'<EITAS: - Ahi está por qu.e eu dizia que, atraz do voto 

dos r epresentantes do Rio Grande do Sul, ha uma causa occulta. (Não apoia

dos ela !Ja.ncada. ào Rio Grancl.e do S1<l). O nobre Deputado sacrifica suas idéas 

para votar pelos equiparados . 

O F!R. EVARTSTO DO AMARAL: A insinuação é gratuita. Não h a cousa a l-

<Cuma f(>ra das expressões do telegramma. 

o sn. AuGUSTO DE FREITAS: - Elm um problema desta o rdem, qual a refor

m a do en sino, problema social, a cu ja grandeza não conheço que outro possa 

exced<!l', se é que ainda cu idamos do f u turo deste paiz, se é que a inda quer emos 

preparar a mocidade de hoje para os dias de amanhã, não comprehendo duas 

a tritudes que não estas: ou o representante da Nação, so!idario com a politicn 

do GoYerno, abafa suas convicções intimas para fortalecer a acção politica do 

Goyern o no momento, para ampara,r a J:eforma por elle decretada com sacri-
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Cit~io ernhora de suas convicções, de seus progran1n1as, de suas idêas, ou o DeJ')U· 

taL!o se desapega desses l aços que o lig-am ... 

UM SR. DEPUTAO:>: - São conductas particulares de cada um. 

O SI:. AUGUSTO DE FREITAS - ... que o prendem á situação política, para 

t er então toda a liberdade de pensamento, de palavra, de acção, não deve fazer 

como o nobre Deputado, Sr. Ozorio, acceitando um arranjo de occasião. S. Ex. 

devia ~er contra os equiparados . Só i sso é logico. 

U sa. JOAQUIM ozoRIO: - Sou contra; mas, se não posso conseg-uir tudo o 

~JUe desejo, transiji. 

O SH. AUGUSTO DE FREITAS: -- Mas, voltando as costas ao Governo no mo

menlo, desapegar-se della, sem amor, esquecer-se do dia de hontem, concorrer 

pa1·a enfraquecer a acção politica do Governo, em uma reforma que está agi· 

u.ndo o animo publico ... 

0 Si!. EVARISTO DO :\.MARAL: - E' obra social. 

O SI< . AUGUSTO DE FREITAS - . . . para não seg·uir sua prop.-ia escola, para 

,,a.o se deixar conduzir pelo impulso de suas proprias crenças, é, Sr. Presi

dente, razer fogo que, por multo encoberto, está muito claro, é precizo dizer: é 

e!1!raquecer a acção politica do Sr. Ministro do Interior. (Não c•poi,.dos e 1n·o

tcstns ela b"ncacl" à o Rio G1·ande do Sul.) 

O SR. EVARIST:> oo AMARAL: - Da parte dos Deputados do Rio Grande não 

ha este pensamento. 

O Sit. AUGUSTO DE l<'RFJITAS:- Sr. P r esidente, quer V. Ex. ver a prova 

l mrnediata de que ha um con luio politico, formado de elementos que aqui estão 

.:xpar sos no meio desta maioria anonyma, que se d i z, toda ella partidaria 

do Governo? 

V<>ja V. Ex.: da bancada de Pernambuco salta a palavra do nobre Depu

taclo c;ue se acha á minha esquerda neste momento, dizendo: - Ministro que 

te,·c a ousadia ele vir a esta Casa pleitear a reforma! Que audacia, Sr. Pre

sicknte. teve sse ministro a audacia de vir ao Parlamento confabular com a 

Commissão, sobre a reforma ele ensino que decretara. 

Pois bem, Sr. Presidente, se ainda vale hoje alguma cousa a palavra de 

hc•nra, ~o lem nemente empenhada neste Parlamento, eu declaro a V. Ex. que o 

Sr. i\Iinil'ltro do Interior nunca, absolutamente nunca, a mim se dirig io, a mim 

qu .· sou o Relator ela reforma, para insinuar isto ou aqu illo em favo r da rerorma. 

o s~. CARLI)S LINS: - Nem a mim. 

O SH. GoNçALVES MAIA: - Tape o orador a bocca á imprensa. (H" on 

ti·ub apm·tes. ) 

O SR. AUGUSTO DE FRF.i 'I'AS: - A vez unica em que me encon trei com 

S. Ex. (oi quando S. Ex., visitando esta Casa do Congresso para assistir, se

!'llnrlo me di sse, aos debates na Commissão de Justi ça, sobre o Codigo do Pro

cesso Civil Criminal, nesta vez unica encontrando-me com S. Ex. no recinto 

d~!<ta Casa, ao lado elo lea<Le?· da Camara, perguntou-me como ia a reforma 

d·: ensine. 

O SR. GONÇALVES MAIA: - Affirmo o que toda a Imprensa divulgou. 
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O SI<. SIMÕES L OPES: - A imprensa nem sempre divulga verda des . V. Ex. 

mesmo j1'1 fo i v ic tima dell.a em Pernambuco. 

O f;H. GONÇALVES MAIA: - Nem por isso accuso a imprensa . 

O <,H. AUGUSTO DE FREITAS: - Nessa occasião, Sr . Presidente, o Sr. Minis

tro dt· Inter ior disse ao eminente leacle1· desta Casa : Estou de accôrdo com o 

R elator , embora divergisse S. Ex. de mim em a lguns pontos da r eforma e n ão 

est eja eu convencido da procedencia de s uas idéas. E ra o nobre Ministro que se 

decla r ava, perante o !eacle1· des ta Casa, que elle era um vencido pelo voto da 

t::ommissão. E ~ eSte Min istro apontado ao Parla m ento de ter vindo aqui pleitear 

a adopuão da sua reforma. 

O 1'>11. CARDOSO DE ALMEIDA: - Ali1'ls, o Ministro José Bezerra veio a es t a 

Casa assistir 1'1 reunião da. Com missão. 

O SH . GONÇALVES MAIA: - Para dizer a quillo que a Commissão desejava 

• • IH>r, e o Sr . José Bezerr a não tem r eforma aqu i na Camara e o Sr. Mi nistro 

do I nter ior tem . 

O SI'. CARDOSO DE ALMEIDA:- O Sr. Ministró da Agricultura t a mbem tem 

a. r eforma da sua Secretaria. 

\li a antros apm·tes. ) 

O SR . AUGUSTO DE FREITAS: - Sr. Presidente, er a um dever de consciencia, 

um dever de dignidade politica, perante a Camara, empenhar a minha palavra 

d~ ho.1ra com a declaração de que o Sr. Min istro do In terior, nunca, a bsolu ta 

ment;J nunca, se approximou sequer do Relator da r eforma do ensino, quanto 

mais da Comrnissão de Instrucção Publica; para solicitar ou insinuar ... 

O SI<. VEsrucro DE ABREU: - Folgo muito de ouvir de V. Ex. semelhan te 

declaração. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS; - Poderia tel-a an tes . 

O SP.. VESPUCIO DE. ABRBU: - Tinha a convicção, mas, estimei ouvil-a de 

Y Ex. 

O Sa. AUGUST:> DE FREITAS: - Bastaria que se dirigisse ao seu compa nheiro 

de bancada, Sr. Am aral . . . 

O SR. VESPUCIO DE ABREU: - Preferia ouvir a decla r ação feita por V. Ex. 

e com essa opportunidade. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS; -Perfeitamente. 

J!:ssa reforma foi apresentada. pelo nobre Sr. Alvaro Baptista, a quem m1o 

sc-i mais que admirar , se a pureza extrema do seu car acter , se a elevação pro

tund:L dos seu s conh ecimentos; essa reforma fo i apresentada á Cam ara como 

un:~ myslificação, corno obra do Governo , imposta á consciencia da Camara. 

Senhores, se a vida política t r az um dia de a legria, traz. centenas de ou 

tros àe d issabores e desillusões. A vida inteira o representante da Nação atra

vessa debatendo esses pontos dos nossos problemas os m a is sérios, enfrentando 

'situações politicas as mais difficeis; a vida inteira busca fazer um passado qu e 

Importe a obrigação de um r espeito ao seu nome, á sua pessoa, á sua conscien

ci a. e cheg·a-se a um momPnto destes ... 
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O , H .• '\L\',11!0 BAPTr TA: ·- HC'SPOJlo muito \ ". E:x, sub lodos o~ ponlos 

<1e vista, 

O Sn . .AuGus:ro DE FREITAS - ... o Relator da Com missão de Instruc~ão 

] •uhllca, )lara nflo Ca llar àos de1na is 111embros. o J~.e l ator fJUe tem atravessado uma. 

<lez.t:nh· ÕL annos a braços com esse problcn1a, tem o despraze r· de se Y~r apon

ta d<' corr1 o instrun1ento das convicções de un1 rninistro ... 

O SH. J\ LVAno J3AF:t'1ST.-'\.:- Não di sse isso ele V. JDx . 

O Sn. AUGUSTO DE FRFl1'AS- .. . co nvicção que foi a t-rancada á consciencia 

Ce: lll,n D pu tado que nen1 ao menos n1crece os fa vot·es, porque não ê Governo 

do seu J:;st'l.do, anancada pela imposição do Chefe da Nação ou do Ministt·o, 

O S1; . ALVARO BAPTISTA: - V. gx. não será capaz d e p~0var isto, l endo 

o 1ncu di!'='eurso. 

O Sll. AUGUSTO oF; FnEtTAS: - Ainda mais: tudo na politica pôde ser uma 

<l''l' Stão Jecl1ada. O problema financeiro é entregue á. r esponsabilidade do Go

Yernc, e: (.;overno ouve os seus 1n iniÊtros, ouve os represen tantes da Naçã_o , o~vc 

o:; scns. amigoR rle ambas as casas do Cons;tesso, o GoYer no apx esenta o p r·ojecto, o 

Governo delle fa.z que~ tão fechada. Nisto não. ha escan dalq algun1, PQrque o 

prol•lcma finan ceiro é de g rande 1·esnonsabilidade para elle e ess~ . problema. não 

é aqvi e nem em p arte a l g-u ma elQ m undo um problema po li tico. Não ha quem 

{ onteste, em momento como este ~e tri stes attribulações para o posso ·paÍ·z, que 

r;ó 11111n, questão fecJ1ada poderia resolver, como r·esolveu, o caso finanCeiro. 

,l•}Htrc:tanto, sobre a reforn1a do ensino, :quando ven1 trazer r~rn d io a uma 

><i tu ação tão grave do ponto c1e Yista do futuro da Nação, quanto . 'il. a que~ tão 

fin:.nr;cira em relação á nossa situação de d i nheiro, . sobr e. esta t:efÇ>rma não pôde 

o Governo di?.~r aos seus arR..ig-os que o aco n1panhe. -:: 

Em un1a sHua<_:ão eomo esta ... 

O Sh. ALVARO BAPTISTA: - Não pôde e não deve ser Cecbada. ;. 

ü sn. AUGUSTO DJ> FREITAS - ... o Governo não tef)l o dire i to de v) r, , cgm 

a respon:<abilidade ela administração, d i.zer que r esol ve este gr~v~ j>l'obl~tn.::t. e 

<1ue. espera · que seus am igos não o abandopem · ·~ . 

O sr, . .'\LVAHO BAP'l'ISTA: - Ao Congr esso e não i"O Go.'>'et·no cabe a . r eso.7 
i .i.'}Ü.O dt• l)rob lema . 

O .SH . AUGl'STO DE Ff!IDITAS: - Que dOU!ó cri t~rios, que duas m~didas !;ão es,. 

tas? .'ler:). que o problema do ePsino r esolvido peJo Min i s tro dQ ll)terior traga ~10 

seu bojo a l l,( uma cousa que não permitta seja encar ada com ;:t. mesma l ea1dael<> 

que a questão financeira? Que pede .o leade1· ela Camara? Que· pe(le, o Relator da 

C'om111issã~ de Instrucção Publica,? Que a Camar a vote, inco nscientemente. que 

a Ctttn:ar.a cerr e os olhos a esta refonna, que a Ca1nara não proc~ .re saber o 

que .vota •':· 

· Nã.o , senhores •. . Façamos um pouco de histo l'ia. 

· s,nl, S r. J" t·esi dente, rlos. que rnais se tem bat ido nest<t Casa .co ntra estas dP-; 

]Pf!':tç;ões de au tOt· i zações ao Governo p an:t. faz r as grandes . reformas· ~ocia(l'i'; 

JDnt 1·ut.anto, a udade é que todas as r eform as d e en siuo têm .!õielo d.ecretadas 

liPste paiz pelo C:o,·eTno, mediante i'utorizações de. ta. orelJ! '"· 
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0utr'ora, a Can1ara da\·a a autori:.t.ação sem o direito cl re [ rendar a re

fo:nla.; os Gover nos m cr·eciam isso da C amara, que não era, frequentemente. una

nin:tc-, qu r· não lhes pres tR..va o apo io incondicional dessa tn a ioria., em cu jo rncio 

n1aJ se divisavam lo11 ginquos tons de oppos ic ionisnlo. 

E' a p1·imeira vez quP se discute na Republica uma r forma de ensino con1o 

estél, em pl eno Parlamento. 

A. r eforn1a não ser ft rnais a r eforn1a elo 1VI ini stro, será a rcro t·ma do Con

;;resso Nacional. 

O coàigo de 92. o cocli!!'O ele 19111 foram todos lles dec ret"dos pelo Go.ver no 

e quan do, a recjuerinlento approvado nesta Casa, veio o codigo do ensir~o ·para 

so].lre E-ll ü se m f!-n ifestar o Con ·r esso, nun ca a Cam a r a e o Sen ado pro fer iram 

vo to sobr e elle. E é esta r<? forma, que está sen do discutida com toda largueza. 

eom absoluta liberd >tde da p a r te dos Sr s. Deputados, cu idadosa a Commissão em 

e~tudn r unt a. pot· uma todas as em endas que a e11 a são apresentadas, rendendo {t. 

CaFuara un1a hon1enaf.!·en1 do · seu apr eço e acimiração; é esta reforn1a que se di;.-; 

menos cautelosam-ente. lalvez levianamente, que é uma r eforn1a a r r ancada. 1á. Ca

;pc, r a, ~ consciencia dos Deputados, imposta e m rim pelo Governo. 

S1~. ~residente, a.n nunciei a V. Ex. e á rarnara que preciz:ava n1a.is que nunca. 

<la ::::uu. tolerano.ia c da. sua condescendencia. para ou vir as poucas pa la \Tas que 

c meu <·stado de saudc permittio d izer sobre a r e form a em discussão. Kão fosse 

o imperioso dever <']Ue assim me a n·asta, certa mente. St· . P t·esidente. eu aqui 

não est::tria, porqu e j fl não m e sedu?.etl'l g·Jorias de tribuna, que nunca ti ,·e. 
(Não Ctpoiculos.) 

1\Ja~ consinta V. Ex. que, sem descer a esses importantes e e loquent('S a.r

gurnentos aqui adduzidos, em defesa dos enuiparados: sem n1esn1o tomar em con-

idc ração tlln 3 J'g"Lnnellto que á prirnei r a v ista 111e irnpr ssionou, · qua l o :tprescn

l>!.do pelo noh.n? Deputado do Pat·ll, quando buscava um shnilc c ut"ioso entre os 

n1ales dos co11 egios equipararlos e os qu e poden1 advir da ven da do bacalháo es

trag·aoo; consinta. V . Ex. que eu ponha quasi termo ás minhas pa la \-ras. per

snu tando aos grandP.s partiàariof' à s ta c h a m a da libe rclacle de ensino que deyia. 

C:)l-t~i gn.ar a ce l ebJ~e J"efo t·rn fl.. R i va(l avia, a qual arraso u tudo quanto ha-via; qu e 

J.'(:r.<; unte a estes pa r tidat·ios da chamada liberà >tàe de ensino que ê que querem 

e na.ra despedir-1ne con1 a lgun1as p a.l a-v r as ele amor, despedir-n1e co m saudade elos 

meu13 mn str es ami~os do Rio Grande do Su l, permittam SS. EFJx. qu e lh es p e r 

Sl.lnte que pretendem 7 

o St<. GUM5RGlNOO r:.mAS: - L iberdade. só lib~eràade . 

O BR. J.:>AQOJM OZOI!IO: - O que temos p ra ticado no Rio G rande do Sul. 

O Sll . AUGUSTO mo F REITAS: - Querem que o Estado não intervenha na 

ín:-; trucç;ão secundari a , que o GoveJ~no não fund e estabelecimentos, não lnstitun. 

r·~g-ras )Jar a provintento nos car gos de pro r ssores. qu e o l~stado não officia li ze 

o ensino, não fiscal ize ::t in stru cc:ão, que o l~stado decr ete, pela sua inercia. pela 

sua inac~ão , a n1alandragen1 d.o ensino. 

o Sn . .JOAQ UIM ozonto ; - Em Porto Ale!!re ex istem e tabelecimentos de en

sino come não os h a ta lvez em S. Pa ulo .. 
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O SH. A l'G"CSTO DB FRJ<:!t1'AS: - QuantQ ao ensino superior ... 

O SR . F'liJDkO o l_.J.\GO: - 1--:laverú. e 1n outros F;stados. Eu r eclamo a lg-utna 

c ... t1sa. lW ra. a. Ba.l1 ia. 

O SH. AUGUSTO DF. F HE lO'AS: - O· m us a migos do H.io G r ctn de do Sul não 

qta~n:m CJll o JDstaclo funde Faculdades de medicina ; quet:etn qu o Estado deixe 

CfllC' o ,..:Jznt·lntan i srno impere. que o curandeil·o don1ine. 

O Sí:. G UME11C t NDO RIR .\S: - lD ' o que não ex iste no Rio Grande do Sul. 

O :-li<. A UGUST:> DI> Fi<EJ'rAs: - No ensino do direito j á não querem que os 

portadores d e cliplon1as syrr1bolizen1 A.]g·uma cousa de supE:rior ao charlatanis1no 

do curandeiro; q uer em Cjue penetre n1 no tetnplo da Justiça, par a a dvogar a Lei 

o defeudE>r' os direitos, os charl atães, os saltimbancos da Lei. 

Nas pharnJacias, nos laboratorios, onde se preparatn ntedicamentos para 

salvar a v id a, qu e a lli fique o pratico qu apr·endeu no Chernoviz. 

E ainda, pa.r·a não d eixar en1 esquecin1ento a Escola ele Odonto log·ia, d e que 

s djz se1· eu tão inimigo. no H.io Grande elo Sul, se deixa que impere, com to<la 

a solemnidade, o bolicão governamental. ( Riso.) 

1\ta~ permitta ·V. Ex. uma ltnica pergunta, dirigida ao nobre D eputado pe!o 

Hio Grande do Sul: haverá a lgum paiz n o munclo, a lgum onde, isso sej a pro

gramma de particlo, programtna el e GoveJ~no, progran1ma de adn1ini!"tração? 

O Sn. BvARlSTO no .J\MAnAr.: E' un1a. doutrina. 

O Sn. AUGUSTO DE FREJ1'"S: - Ser á uma doutrina, mas nunca um pro

gram·m a politi co de un1 partido, nunca un1 progTan1n1a de adJninistraç.ão, nunca. 

um progr amma de Governo. 

O Sn. EvARTSTO oo AMARAL: - Então ha de ficar sempre sem applicação. 

0 Sn. AUGUSTO DE: FHEITAS: - lD' un1a doull·ina ; pois be1n , acceito C01110· 

f1outtin;"'• c ~erão os nobres Deputados pelo Rio Grande do Sul , ele ora em. 

deante, os Wagners do futuro. 

O Sn. GUMERCINDO H. lBAS - Entre nós é un1a obrigação, conl'orn1e o tex ~o 

constitucional , o r espeito á liberd ade espiritual. 

O Sn. Auco. TO DE FREJ1',\S: - São VV. EEx. portad01·es dessa bandeira 

que não encontrou acolhimento m paiz nenhum do mundo. 

São VV. 'li;Ex. portador es dessa band ira, par a p1·egarem por ahi a lém, fa- · 

zcndo nós o u tros, os atrazados, supren1os esforços par a que nunca. en1 nosS03 

Estados, dominem SE-melhantes idéas. 

Querem os nobres Deputados pelo H io G r ande do Sul, com o seu eminente 

chefe á f1·ente, con1 a sua bandeira de r epublicano in1pares, queretn propag·nr 

essa idéa ; mas sentem irnmediatamen~e e denunciam ctue o calcan har lhes dõt>, 

que isso não é programma de parti do, de Governo, porq ue, ao mesmo tempo em 

€iUe negam e recusam a fundação de institutos secundarios de ensino superior. 

balem pal m>ts agradecidas aos particulares que fundam estabel ecimentos dessa 

natureza e querem o prog~·e. so do ensino pelos particulares. (H a (livel-.~6.

apa.-tes.) 
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Não desejo, S r. rres iclenle, m e m a nter m a is tempo n esta tribuna; mas a 

insis te ncia com que o· m e u coll ega r epresentante elo Rio Gra nde b a leu e r ebate u 

en1 un1 ponto, indicando-o á Cam ar a, entre os f ulg·ores 1n axin1o s ela a legTia,• 

que a t·e fo rnu t ra un1 a n1ontoado el e contrad icções e qu e, ao 1118SlllO Len1pu tJu -a 

negava a equiparação dos coll egios pa rticula res. pern1iltia a dos instilutos de 

ensino s uperior, essa insistenc ia fez con1 , qu e S. B x. per g·untasse : o nd e esUi. 

a h ar1nonj a desse sy-ste1na, a coherenc ia des~as doutrinas? 

.Sen hores, uma r eforma para ser util precisa sobretudo e antes ele tudo 

attenc! E·r á condição elo m eio socia l pa r a o qua l e ll a ê decretada. 

Certa n1 ente n ã o se irá Jegisla r o probl en1a da org·ani zação judicia ri a n stcl 

paiz, como se l egisla na I n g la terra . N ing uem se le mbra r·á de da r ao j uiz n o 

Brazil a a utor·idad e sober a n a do juiz inglez. Sa b e . S. E x . porque h a essa a ppn.

r en te incoh er~nc i a n a r eform a ? S. Ex. co 111 o seu ... espirilo Iuci do b a teL·á pa lmas 

ao a u to r el a r e forma que a decr etou e á Commissão que a a,cce itou. 

- Senhor es, nós tem os duas faculda des de direito no pai z : u m a em S. Pau l<> 

e outra n o Recife. T emos duas {aculda qes el e m edi cina: uma n a, B a hift e ou lr :t 

n:à.- R io ele J a n eiro. T emos duas faculda des el e en genha ria: u rn a n esta Capi tal 

e outra e m Ouro Pre to. 

Si a le i prohibisse a equipa ração dos ins ti t utos ele e n ino s uper·io r , [anda dos. 

por parti c ul a r es, todos os a lumnos teri a m de se t r a n s por tar pa r a essas capitae3 

p l:u -a estuda r . Ao passo que, em r elação ao en, ino secunda rio, tem os o Gymnasi'l 

Nacional , o nde os alun1nos deven1 prestar os exan1es, e te1n os en1 to dos os Es-.. 

tados, sem excepção.. . perdão : excepção fe ita elo Hio G r ande do Sul .. . gy

mnasios onde os a lumnos poder ã o pr est ar ex a m e dos es tudos feitos. 

AJ1i es tá. a ra zão po r que a Co1nn1issão negando a esses ins litu los secun 

darios pa rti c ula res a equipa ração. por desnecessaria . a a da pto u para o.:~ c ursos 

superior es. 

O SR. Osonm: - I sso n ã o explica absoluta m ente. Só mostr a o rec urso h a · 

h i! ela di a lec tica el e V . E x . (Hct ?111tito• a.pm·tes.) 

O S R. AUGUSTO DE F REITA · : - Sr. P r·es iclen te, pr eciso pôr termo a estas 

cl esalinh avadas cons iderações. 

VozEs: - · B rilha n t issimas. 

O Sn. A UGUSTO DE FRB!TASS - Permitta -me V . [i] x. que e u declare á Ca -

11la r a, com o ul t ima pa lav r·a, o que disse qua ndo sobre o assump to emi lli pa r ce t• 

€ 111 relação ás vari as em endas que se re reren1 á equi paração dos collegios pa r
t ic ul a r es. 

Fui um a dep to dos ins ti t u tos equipa r a do•. Por elles m e bati e em pr ó! delles 
·empenhei a minha pa la Yra . 

Mas, Sr. Presiden te, com o h om em politi co que bu sca a ntes ele tudo beber 

lições e colh e1· ens inan1 en to n a experi enc ia dos factos, s ou o priJneiro a vit~ de

cla r a r : e u errei, a credita ndo q ue a quell es, nes te pa iz, aos q uaes e.·a conce

dida a equi paração fossem capazes de compreh ende r· a a l ta missão que lhes 
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era confia da, e não conver ter em seu s estab lecim entos em i11stitutos mercantis 

onde se vendia fa lsa instrucção. 

D isse, Sr. P residente, que tão conven cido estou hoje da. necessidade de 

aboli r os equipat·ados, batendo palmas á reforma decretada pe lo Ministro do 

lnterior, que s i a Cama ra, conduzida por condescend 11cias co ndemnaveis, ac

rastada por con templ ações de favo riti smo, se de ixasse levar até pe rmitlir, pelo 

seu voto. a vo lta a esse regin1en anünoso, que o fizesse, 111 as con~ent i sse que a 

Commissão de lnstrucção Publica n ão collabo t·asse n essa obra de degTaclaçãe 

do ens ino, q ue a de ixasse ficar no seu posto, sem mais responsab ilidade pe!a 

reforma, comp letamente isenta de tal cumplicidade, entregando-a integral á 

consciencia e á sabedoria ela Cam ara. 

Nada mais tenho a dizer sobre o assumplo como Relator da Commissão. 

(Jit u-ito bem ! Jlf1f,ilo bem ! O o?·aclo•· é m?tito cumjn· imen. lct~lo.) 

O Sr. Presidente: - Vou subrnetter a votos o requerim ento a presen

tado pelo Sr. Depu tado José Bon ifacio, sobr e a r etira da da sua emenda. 

Devo dizer que sob n . 9 ha duas emendas com o m esmo l'im, uma com as

signalura elo Sr. José Boni facio e outra sem assignalu ra, mas que a M e~a sabe 

sPr da autoria do Sr. P assos ele Mira nda. Vou s ubmetler a votos o r equeri

mento el e r e tirada ela prim eira emenda. 

Consultada, a Camara concede a retirada pedida. 

O Sr. Hosanah de Oliveira (1>ela onle111) requer a vedficaç'ío de \·o
t;;,lião. 

P r ocedendo-se á ver ificação el e votação, r econh ece-se terem votado a Ca vor 

77 Srs. D pulado> e contra 20; total 97 . 

O Sr. Presidente: - Deixa de haver chamada por estat· esgotada " 
hora. 

SJ!JSSÃO DE 6 DE SETEMBRO 

O Sr Vespucio de Abreu: (*) (movimento <le !LtleHçcio): - Sr. Pre

~?idente, ouv in1os na sessão d sexta-feira ul t inut. co1n pasn1o, po 1· occasião tle 

~Se r encaminhada a votação da emenda n. 9 ao projecto que reorganiza a in

struc<;ão secundari a e superior elo B razil , ouvi n1às, coJu pasn1o, dizia eu, C1Ue 

o encaminhamenlo da votação feito pelo illustre R elator elo projecto. em vez 

de vir destruir as dil'ersas objecções que foram ft.J)resentadas nesta Casa por 

1 3 cl istinctos or adores, esse encaminh am ento, em vez de ser pa1·a rebater os 

, ( *) Discur so p1·oferido nft. hora elo expediente. 



- 360 -

argumentos expendidos pelos dignos Deputados, que tomaram parte na d :s

cussão, foi quas i intei r'am ente cl ecli caclo á bancada r epublicana elo Rio Graad<.: 

elo Sul , d edicado á criilca da sua acçilo e á cr i lica elo seu p r·ogTamma. politico. 

Sr. P r·esi.clente. o Jllustre Re lator elo pr ojecto em votação que tem emprc>

gaclo sua ex istencia cl par lamentar operoso no esluclo dos as ·umptos el es ·a na

tUt·eza. que se tem notabili zado n esta Casa como Ot'ador nuenle. imaginoso, do l 

mais capazes, a quem ren lo as minhas hom enagens, como hum ild e D eputa.cl l), 

que de vez em quanrlo vem, ob cur·amente a es ta t r·ibuna (nfio npoiatlos). o 

illustr e R elator do prnjecto de r eform a do en sino, Sr. P r·esidente, faz-m e n'

cor·dar· un1a pag·ina de notavel poela por t ug·uez, que, en1 bri lhantes a lexandr iHo!i, 

d escr ev t>u um eleg·ante minueto, em que um n obre, ele elevada hiera rchia dan

sava con1 un1a dan1a e, po l' un1 jogo f loreteado de ironia, procura va f'azar des

pertar um a.ffectn j á extincto, mas que podia ser r ecomeçado . .. 

S. E x., o nobre Relator, dec larou-se nosso di lecto amigo; entretanto, talvez 

para es lin1ular a volla desse affecto, S. E x . nos atir·ava as suas ironias ferinas, 

11ão só quanto ao nosso procedi'm ento n esta Casa, con1o tambe1n quanto ao nosso 

pr·ooTan1ma poli Li co. 

Porqu e, Sr . P r esid ente, PO t'Ci UC todas as iras, Po t·que todas as inc r epa,ções, 

porque toda a a rg umentação do i ll ustr e Deputado se ncler eça r a m dir·ectanteutc 

á bancada do Rio Grande do Sul e ao prog r amma elo P a r tido Republicano Rio

gTanclense? Francan1ente, por n1ai s que procure perscrutar as intenções de S. Ex., 

não posso comprehend er por que fomos n ós o alvo predilecto, o al vo pref erido 

n essa occasião, para r ecebermos todas as settas da ironi a de S. Ex., todas :..s 

fagulhas lJ.Ue o seu talento sci nti ll ante lança,·a pa r a ca uslicar nosso J)roC·.l

dim ento no r ec into desta Casa. 

Sr. It·esiclente. procurou-se até insinuar que daquillo que se chamava a 

alcova pol i tica do R io Gran de do Su l , imm er sa em semi-obscu ridade, podia-s•J 

l eYa<Jta.r a ponta do r posteiro e, com o olhar penetrante, lobt·ig·ar lá pa.,·:.t. 

den tro a lgum a cousa de exqui sito, a lg·uma co usa que não er a licito dizer publi 

camente n est a Casa, e que con slitui a. um a espec ie de conspiração entre n i'fl 

}Jroprios. con1 um fin1 que não poden1os saber qual !o:õeja, 111 as que, no deco~-rnr 

<la discussão. se nos afig urou que se 1·i a desbancar um co_n1panhei ro nosso. que 

occupa posição e levada no paiz. 

Sr. Presidente, nunca, abso l utam n te nunca, da ban cada elo Rio Granel<.> 

do Sul su r·g·iu es ta especie de g·ueni lha contra qualquer compa nhei ro , ctue oc

cupa•se um a pos i ~ão of' fic ial . el evada. 

Appellou-se, t' . Presidente, para urna phrase d um illustre repn·sentanlb 

c'\o Rio Grande elo . ul, m eu distinclo co ll ega, Sr·. A l var o Bapti s ta , ctuando, Colll 

a vehemencia ele um co nvenc ido. doutrinariamente, de det!'rminada icléa, 8. R>c 

pt·oeurava expl icar a sua si t uação pessoal , o seu modo el e se ntir em r elaçã o a, 

essa r eform a e ele algum modo c lassificar o proced i mento d e outrem, quanto 

ao oonto de v ista e'pec ia l, cloutrinurio. em que elle pmprio es tava co llocado. 
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O Sn. A N T UNES 1VI" ACHJ: L .J uN JOn.: T'Jlle e a ba nca da. l ~s la.va tn arnbos col-

loc::tdos no n1 esmo pon to el e v ista, en1 f:ace da ,~efo rn la., POJ'que vola'\·arn da 

n1es1na n1anei1·a. 

O Sn. V ESPUCIO o» ABK E : - O a pa rte de V . I'Jx. ter á muita opporlunidach:, 

<:J uando, no rl eco n ·er do assump to, ch egarmos a esse pon to. Neste mo m enlü, 

estou, apen as, p rocUJ·ando desenv ol ver a Qu estão, pa ra pocTer jus llflcar C3.30 

procedim ento el a bancada do Rio Gr a nde do Su l e fazer ve r Lambem que flS 

con!'e(J\lencias que se p rocu,·a ,·anl t ir·ar aqui do d iscu rso do Sr. A lvar o Bi'qJLista 

não são precisamente verd adeiras. 

Sr. P res iden te, d iz i>L eu q ue se procuro u tira r das expre,sões emprega d a~ 

11elo meu honra elo collega S1·. A !varo B a pti sta um como que passapo r te a S. E:x. 

<> St·. Mi ni s tro elo Inte t"i o t·, fazendo-se c r er q ue es te h av ia apostas ia do elas dou

tri n 'I.S aq u i defend idas pela bancad a do Rio • Gr a n de do S ul, q ue S. Ex. h av<à 

~PO!:itasi:l-d o el o p r·ogT a 1nn1a polltico l'i o-gTanden se. Note-se ben1 que eu di.go pr·o

llOSilaclamente " do pt·ogr a mma po!ilico do R io Gr a n de"' , p t>r que den t ro em b rev·) 

terei occasião el e ,·ebaler juSL'I.m ente a s l g~üflcaçào que se, lh e" d il n o di sem·. os 

àe sexta- fe ira ultin1a . 

St". P r es idente, n esta q ues tão da em enda n. 9 ao pro jeclo de r efo1·ma do 

e n sino secu n da d o e s u perior h a clo us pon tos de vista in te ira m ente cl islinclo!<, 

q ue convém .desde log-o decl>u"aJ·: a questão el a li he ,·clacle de co nscien cia, da li

ber d'lde el o en s ino, e a questão da equ ipara~ão. 

Quanto á qu es tã o da li berdade de con sc ien cia, el a l i b er da d~ de en s ino, lodos 

nós estamos francamen te de accô rcl o, somo seus 11arlida rios. ' r emos, em todos 

os tempos. procura do a qui, n esta Ca sa, defend~ l -a sob os dif fe r entes aspe~toa 

JJOr (fttP ten1 s ido a presen tada. Não ho uYe j á rn a is de nossa. par te un1a ~oluç:io 

de cont inu ià a.de nesta questão. Eu n1 esn1o, SJ:. P residen te. e perdôe-me ·v. mx:. 
citar a n1inha persona lid a de obscu1·a. porque n ão é conveni ente c ita.r-se a si 

pr-o prio; e u m esm o, S t·. P r esiden te, em 1909, ctu a ndo s • di scuti u n esta Cam a 1·a 

o projecio tl o S r. Manoel F ul genc io, a que tev e occas ião de se r efe rir, n a sessiio 

{I sexla-reit·a, o S r. J osé Bo nifa io . quando se di scut!u o . p1·ojec to q ue arliav~. 

)101" u1n anr10 a n1 adureza, li ve ensej o de tom a r pa t·te nesse debate, e, a ).)rapo

silo. o J o1·nnl elo C omme1"cio , em dias elo m ez passado, tt-ansc•·eveu r es umos d·J 

o pinwes õ a das n essa êpoca a cer ca de. prob le m a da instrucç'io publica, enln~ a3 

<tuaes estava, a n1 inha, en1 que eu n1e procu,~ava. eollocar nn pon to de v ista d :-~ 

li berdade docente. fazendo ver qu e se dev ia de ix ar €tue os dous sys tem a s, q uer 

o dos par cell a dos, q uer o gym nas ia l, p udessem sla r em lu la. pa ra se ,·er ·dessa 

htla qua l o que Li nh a q ua lida d es m a is ex ce ll e ntes, q ua l e que podi a Lrlumphat·. 

Ora.,· Sr. Pres iden lP, com o bem ohjectou o tllu s lre Relato r ela Commiss~o 

<l€' Jn st rucção Publica, as cli ver·sas r e fo rmas do en s ino rue se teem o p rado 

11esle paiz nil.o l em v indo a deba te nes ta Cam a r a. 

O 8 R. A LVARO 'RM'TI STA: - Não apo ia do; a de 1907 veiu a d ebate. 

0 SR. V ESPUC IO D~~ A BREU: - Não ch ego u a sar le i. 
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O Sn. ALVARO B APTI STA: - 8 o nobre R ela.tor prontn1cio u então brilhante 

tlism n·so, qu e t i v e opportun.idad ele ouvir . 

O SR. VESPucro DE ABJUlU : - As r efo rn1 a s que se opcraran1 no e ns ino fo ran1: 

a de :1901 , conhecida pelo nom e Reforma de Epitacio Pessoa, e a de .1 DlO. cha

mada. L.ei Organica d0 l•jnsino. 

Foram e,sas as duas unicas r ef'orm as ope1·aclas depo is da d~ B enjamin 

.Constant, e eu 6 podia r·er rir-me a essas du as porque as out,ras n.ão rora n'\ 

con ver tidas em lei. 

J)izia eu que as r eformas a nte r ior es nã o foran1 discutidas nesta (!:asa, ele 

fórn1a que não houve oppo1·tunidad pa1·a que a bancada rio-gTandcn se se pu

<l e>se m anifestar a r espeito elo m er i to das m esmas. 

liJsta. porén1, veiu para o r ec in to ela Can1ara, pri111eiro, por un1a aulori7.ação, 

e contra esta se manifestou desde log·o a bancada elo Itio G r ande, qu er no seio 

da. Co1nmissão de Finanças, onde• s urg iu a a utori zação, quer aq ui no t•.lenario, 

d iscutindo-a, impug na ndo-a, votando contra, em todos os turnos r egimentaes, 

como al iás é f'acil veri ficar dos Am~aes des ta Camara, do anno proximo findo. 

A primeira questão que d evo r ebate1· é aquell a em que se nos procurou co l

locaJ· en1 antag·on i sn1o con1 o Sr·. i\1inistro do Interior , a. bancada e o Partido 

H.epubl icano Sul Rio-gYandense. 

D izia-se que o pronunciamento do nosso co l lega de bancada, o S1'. Al,-aro 

Baptista e tambem da bancada do Rio 0 1·ande do Sul , ,.-inha co lloca1· -nog em 

a ntagonismo com o Sr. Ministro elo Jnteri or , v inha co llocar S. Ex. o Sr.· 'ari•JS 

Maximi l iano fóra do pa rtido. 

Não, Sr. P r esidente. Si não ti ve:::seinos out r·o a r gu rnento, si não th'"essemo::· 

outr as r a 1.ões para ap•·esenta r a esta Camar a, provando que o S•-. Ministro elo 

Jnterior não es tá, sob o ponto ele vista cloutl'i na rio, afastado de n ós outros, q ue 

S. Ex. diver g i u a pena.· sob o ponto de vista da opportunidade da m edid<t ' que·

lioJ-.ad a, bastaria que cada urn de nós l esse a expos ição de n1oti vos co n1 qu·e 

S. li~x . precede a. r e rotn1 a do ensi rio. en1 que e ll e é o pt·iJneiro a proc:an1ar a 

·exc<>llencia el a 1 iber clade docen te. 

O Sr. Ministro db Inte\"i01·, j)ortanto, n >io es tá em antago ni smo com o Ee ll 

par·tido, no ponto de vista do progTa.n1n1a elo pa rtido, estfL apenas clivel~gcnte n:o 

ponto de v ista el a opportuniclade c1·a execução deste topico do progranima. 

O ' 1)rogra.t11nla Conlin úa a ser a· mesn1o . 

Náõ e- que ~ e· estou per cebendo o SO!Ti so a. pa ir·ar nos labio' llo illustr0 

i"<']lresentante-, da• Bah ia - não é que a r e fo r m a. do en sino possa constitu ir un 1 

'ptog1·a rnm a de. l)arlfdo como sexta-feir·a per g untou S. Ex. Não; é um itc!ll dess'c 

pt'og'rnnln-Ht, é ún1 a ·idêa, riã'o cb nsl1tu e por s i só un1 prog r a m1na inte'irô de pa.J·

tíeo, não pôde constiltiir um prog1·amma· el e governo ou de administr ação·, é um,• 

'de"terminacla id éa, qu e f ail parte ele um conjuncto el e· idéas que c,e~·áéterlzanl , 

que con cr e tiza n1 e!õ'Se progl'a n1111a. 

_'\ ssim, a s ituaQão do S1·. lMini sll·o do Interior ~ a de quem clil'erge e'<l 

dado momento quanto á oppor tunidacl e da execução el e uma idéa e não, ahso-
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lulamente, qu anlo ií. vantagem dessa idéa contida n o prog •·amma do seu pa,·

tido. 

O Sn. A KTUNES M AC IET, J uNJOR: - El le acha a idéa pe:o menos, inopporluna, 

O. Sn. VESPu cro DE ABREU : - S. Ex. entende, no seu ponto de vista pessoa l . 

. apenas, que a icléa podi a ser adiada para mais tarde e n este ponto é que cll

verg·irnos de S. Ex., nã.o no ponto de vh:ta do pr ogranTma do Partido Republ icanv 

Rio-Gr a n dense, mas sob o aspecto da execução m ed ia ta ou i mmecli a la d essa idé::t. 

O SR. VJCmN'rE PlHAGIBE: O M i n i st r o elo Interior jií. se ba teu po r es~a 

, idéa; po r lanlo, po1· urna i cl éa que elle· achava inopportuna! E' a conc lu são a 

tirar. 

O Sn. VESPUCIO DE ABREU: - V. Ex. vê que me es tou esforça ndo por clc

rnonstnu~ que S. l~x. se acha de pleno accôrdo con1 a idéa, ap nas dive~·gindo 

c'luanfo á opportuniclacle. Si ell e a defendeu foi justamente por entende•· que não 

ha P•·inc ipio mais d ig no el e apreço que o que se ach a consubstanciado na 1! 

berclade de clocen c ia. 

O Sn. V1Cb~N~·11 PlRAGlBE: - l !::lle se batia n ão pela idêa, em abstrac to, ma:; 

pel a sua eff eclivação. 

O Sn. VESPuc ro DE A.BRb1U: - M as S. Ex. entende que no momento actu»l , 

dev ido a factos que ac tuaram sobre seu espirilo,. dev ia ser ad ia da. pa t"<L umct 

opportuniclacle m elhor. 

O SB. A N TUNBs 1\fACJ EL .J UNIOR: - 1~ · laJnentavd que V . Ex. hou vess com

par e ·ido ao enteno elo Sr. M inistro do Interior e não houvesse ch o r ado e só 

hoje se l embrasse de vi!· exp licar ·essa inoppor t unidacle. 

O Sn. VESPUCIO DE ABREU : - O Ministr o elo Interio r não est>t morto. Não 

consid ero que tenha havido enterro, si S . Ex. está vivo. Elle age e reag\~ . 

Estão mortos aq uell es incli v iduos que só l eem a p assiYida cl e ele s f f r er uma 

acçãu, 1nas são incapazes de reagir. 

N .nhum de nós, portanto, Sr. Presi dente, assistiu ao entetTO elo illu tre 

Sr. Ministro do I n l eri01·, n em verteu l ag-r imas, por qu e aqu i n ão combatenr s 

com lagTi mas e sim com as nossas con v icções e idéas. (M1tito bem. ) 

O Sn. A N'1'UN}J S M ACIEL J UN IOR: - I od i a ler explicado sexta-feira. 

O SR. VEJSPUCIO DE ABREU: - Quan clo na sexta-feira u l tima, o i Il ust r e 

mem hi·o da Commi ssão de Instrucção Publ ica diri g-i u as suas ironi as á ban

cadH , n ão se pôde dizer· que eu n ão tenha co1il os meus · a pa rtes, aliás pro

buran clo corresponder á g-enti leza com que semp 1·e m e tratou o nobre D ep u 

lado, tentado rirmar bem minha opinião e ·meus con ceitos em r el ação ás pro

T>Os iqões que S. Ex. exter nava. 

Appello para o testemunho do nobr e D eputa do. 

Como eu, Sr. Presiden te. toda a bancada elo H io Grande, co m a m a io•· ou 

m(:nor v eh emencia., rebateu essas affi n naçües. 

Não ~ TJOSSO, portan to. compreh en cl er qual seja o a.ll eg-o1·ico en terro a que 

-se r e fer e o ill ustre r epr esentante do H i o Gr ande .elo Su l. 

O SR. Al:'·ruNJ>s M ACIEL .TuNTOR: - A Ca.mar a p r esen ciou . 
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O SR. VBSPUCIO DE ABR~u: - :>filo ha na bancada o menor desejo dP pre

judicar, a rn enor n1á vontade para con1 o honrado ::\J.ir istro do Jntedor. Con

sideranlol-o se mpr·e con1o um con1panheir·o digno, oue honrou il"!'lnlcnsamcn le esta 

bancada. n ão u m anno e n1eio. corno se tén1 dito, rnas quatr·o annos e 111 eio , 

c tn qu o seu talento leYe n1uitos ens jos de fulgh· neste t·eci nlo, e e rn C!tfe 

S. Ex. se conseguiu impõ t· pelo seu lal o t·, pela sua operosidade. pelo seu Jlr'l

pat·o. (J11tilo bem.) 

Não ha, por·tanto, Sr. P r esidente, int nção ele nenhuma especic el e qualque~ 

membr o ela bancada rio-grandense m Pt' tendet· collocar o illustre Ministro do 

Interior fóra da aggr miação poli lica elo Rio Grande. 

O SR. ALVAHO BAPTJSTA: - Pe<:o a. pal avra. 

0 SR. VESPFCJO DE ABRE - ~esta occasião. pe- rn1illR o rneu honr.:.4.Uo 

collega. illustre repre entante federa l ista do 'Rio Grande elo Sul. que eu lhe 

passe a dar unut pequena resposta quanto a uma qualida<.l f? que rne altribuiu 

S. Ex., na mesn1a sessãCl de soxta-l'eira. 

J\"o momento em que (aliou o nobre Deputado eu não estaYa no recinto. 

Havia-me retirado um pouco e S. mx., para caracterizar este facto que sto'.l 

]J I'OClH'ando agora. demonstrar q11e não tem razão de ser, disse qu e eu era o learle1· 

interino da bancada rio-grandense. 

n us nie li\Te cl a pirar a s melhante collocação. J\"ão sou sinão um 

sin1ples ~oldado da bancada, a qua.l tem un1 1ecHl e1· que muito pr za e que, 

embot·a co llocado momentaneamente na Presidenci a desla rasa., o no,so hl>n

rado collega, o sr~ .. oares dos Santos. continúa a se1· o lEaclc1· ela nossa ban

cada, a quem acatamo com todo o r espeito e que muito nos merec~ pelo con

j unclo elas qualidades privadas e publicas que o o rnam. (A po iados.) 

O SR. ANTU>~~Js l\IAC t Et~ .TUZ<JOH: - Foi o que dis>e; que \ '. Ex. era. teadl!l' 

intet·ino quando o l eallrr esla,•a na presidencia. 

O SR. YESPUCJO DE ABREU: - Occupei a l t·ibuna co mo r çprese'nta n te dess'l. 

bancada e não con1o lecul e1· . como un1 r epr· s entanté (la bancada a quen1 ·o l e culw·~ 

confiou um papel a desempenhar, a mim como o pocl~ria ter co n fiado a qualqu.,r 

oulro ollega. 

o SR. ANTUNFJS MAClEL .JU N IOR: - v. mx. fa lla quasi sempr e pela hanc:.t.cla 

e com muittt a u toridade. 

O Sn. V>lSPUC JO DF; ABnEu: - Não tenho a utot· idade n enhuma, quando es ta

está po1~ 1i vre vontade nossa nas n1ãos de un1 colleg·a qu nos diri t;e. 

O Sn. ANTUNES MAClEL .J uNIOR: - 1\II as >i o no so honrado ollej.!'a está. 

na presiclencia? 

0 SR. VESPUCTO OH ABRhlU: - Voltemos, porém, ao assumpto. 

Ia dizer que se l'az cr êr que o Rio Grande er a con Lradictor io e.m sêu 

proced im ento quando rtu eri a ele um lado a liberdade docente, sem a r .:sponsa

biliclacle elo li::stado n a et·eação de estab l ecimentos de ensino e do ouLt·o l a.do 

subvencionava. E>!"t tabelecim entos of fióaes de en-.ino sup i·ior e ~ecuncltú·io. 
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Sr. Presidenle, affi rmou-se lambem da lribun a clesLOL C.:asa qu ., a consl.1 

tuição elo hio Gr ande elo Sul lrazi a esla g rande ineoh eren c ia ~ prohibia te? 

Bstado n1anler es labe lec in1entos de ensino su ped ores e secundados e o :-s 111a11-

dava subYencionar. 

A Constituição elo :Rio Grande não cogila de La! assumpto. JCm m aLe ri a <le 

irís trucção puljlica1 cog· ita a penas el e ins t,·ucção primaria en1 seu ~rt.. 20, n. ~G, 

que diz: ·' Con1nete ao Podet· Executivo pt·oviclencja r sob1·e o ens i1\o p1·irnario 

g-raluito. li vr e, mini str a do _pelo Estado. " 

Refer e -se ao assumplo a inda um out r o a.rligo ela Co ns Li Luição, . o que d iz 

reS]Jeito á liberd a de ]Jrol'Lssiona l : "J.'fão são acl n1itUdos tamben1 , no serviço clr> 

Estado os pr·ivilegios de diplomas escolasticos ou acaden1icor;, Qu aesctuer que 

seja m, sendo li vre no seu territorio o ex:er c ic;o de todas as profissões de orue1 :1 

n1ora,J, intellectua l e industrial. " 

Sdo os dOU ~-" a rtigos e1n que · a Cons Utuição se refere, ao qu se pô de chan1a.r

o pmbleiua, ele ens ino. Portanto, a· Constituição elo Jtio G rande altribue ao 

EsLado o deYer ele n1inistra r a ins trucção prh11 a l'ia, leig·a e g-raLui ta. 

Não es tabelece em art igo a lgum a interdi cção ele crea•· estabeleci menLos cln 

ensi no superior ou secunda d o, n en1 PI'Ohibe subvencional-os. :Kão estabelecu 

que. o fa a, n en1 o prohibe. 

i\.'::. nos:oas conv icções poli ticas, a n ós, que ten1os a. respon sabi !i dade do:.t. 

polilica elo Estado nos ultimos 20 a n nos, se nos afigura ê que n ão eleve o E:slad•J, 

por um prin c ipio de liber dade ele opinião, m a n ter o en sino secuncla ri o ou su

r.erior. 

!'\ão h a, portanto, incoherenc ia de espec ie a 1g·u1na en1 que o E.stado n:1o 

queint 111anler insti tutos de ens ino secunda ria e venha a subven c ional-os. 

'l'ive ensejo, n1 a pa r te, de cli 7.er a S. l~x. que, n a prin1e ira hypothese eea. 

o Estado a c1·ear un1 a doutrina ofl'icial, scientifica ou philosophica, e n ós abso

] utan1ente n ão deseja1nos que is to se faça, porque conlr~aria nossas convicções: 

no oulJX> caso, n o de auxilio a os fnstitutos de ensino o E stado não cog-Ha d::t 

clou tJ·i na pro fessada nas s ua s cadeiras . 

.Além di sso, o ponto el e v ista em que se cullocou e g-overno do Rio Gr a nrk 

elo Sul, em relação aos es tabelec ime nto. el e en s ino ê o da subvençio, para o 

desenvolv in1enLo .n1ateria. l de bibliolhecas. museus e la bo1·ator'i os, e não par:.'t a 

manutenção ele d.e tennina da sciencia ou doutrina . 

. Aliás, senhores, esta ieléa dé liberdade de en sino não póele s er atirada como 

un1a extravagancia, pertencente unican1ente ao prc:'g ramn1a do partido repU·· 

bl icano elo Rio Gr a nde do SuL 

Paizes h a que a adop tan1, e entre esses a An1e~ i ca do Norte e e n1 la.rg·a 

ese<:1la. 

Ainda ~1oje pela m a nh ã, a pesar de ~er como aqui se tem qua lil'icado, um 

heretico, em lettras jurieli cas, que n em a.o m enos tem dii·e ilo ap titulo el e nL

bula, pois que este é dado só aos qu E' cogitam elo dire ito crirnina:J e n egaclo aos 

que se dedican1 aos estudos de direito ci v il e co n1n1e rcial , pois q ue n1tlilas ve?.:}..'i 
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se julga a p1·opriedade superio•· á liberdade, ~tinda hoje de manhã, lendo LCo I 

Duguit, illu lre autor d Direito Constitucional, professor da Facu ldade d,} 

Borcleaux, que nada t m d positivista, qu é seclario elos principias ela l"le-

'oluc;ão, que pouco a pouco vão abrindo caminho na Republ ica ft·anceza, no tei 

()ue elle fazia ver no seu livro de DiJ·eito Constitucional ()Ue a libE>rdade do 

ensino corollario logico da liberclacl cl opinião. 

o illustre auto•· el e D irei to. Con stitucional , estudando lo ng·amenlc este a.>

sumpto, fazendo a c•·irica elas opiniões que se manifestam contra a li!Jercladil 

de ensjno. · cliz que ha un1a unica causa que compet. ao :8stado. e é esla.ht:"!ec r 

uma fiscalização sobre os estabelec imentos que expedem diploma de capa.Ji · 

dade profissiona l a determinados indivíduos. 

Não é, portanto, o Rio Grande do ui o unico ·mstado em qu ha um par

tido que jnscr eva en1 sua bandeit~a, con10 un1 dos itens de seu p t·ogt·a.nlma, fl. 

liberdade do ensino. blla é praticada larg·amenle nos J;;stados 

rica do :Korl . é pregada pelos constitucionalistas francezes. 

nidos da .Am o· 

Foznos classificados tah·ez em sentido pejorativo. con1o os \\~agners Ll

' turos clcsla Jegblação sobre insl!·ucção publica. Bemd i la lassif'icação ! Si pro-

curarmos o par allelo ou sig·nificação desta ph t·ase no domínio da muqica, ve

remo que os \Vagners elo [uturo já são do presente. ver mos que as bel!as me

lodias. a esco la elo .bel cmllo com que s deliciaram os nossos antepassados e 

que ainda deleitou a nossa adolescencia, esla escol a sono •·osa do bel ranl'o est•i. 

decaicla compl etamente. Hoje lodos que entencl m cl mu ica b'ttem palma· ~>1-

thusiaslicas ã musica de \ ·Vagner e elo• \;Vagner s do futuro. 

Oxal á, nestes assumplos cl Di •·e i lo Constitucional , n stes assumplos el e 

nat'J.u·exa social, pos>amos s r os \Vagners. CJU , no momento, somos do futuro, 

mas que talvez muito l)l'evemenle, sejamos os -.;\ag ners elo presente como os 

'\Yagners ela musica.. 

Devo abordar outro ponto em que a bancada elo Rio Granel do • 'ui sofl're'-l 

aqui, na sexta-fei r a ultima, a cusaçõe que lhe foram dirigidas 1 elo illustre 

Relator ela Comm is.,ão ele l nslrucção Publica. 

S. Ex. disse que nós tínhamos enrolado a nossa bnndeira ele combalP du

rante largos -annos. Já mostrei, ha pouco, que essa band ira nunca foi enrolada, 

CIU<' sempre s manteYe desfraldada pa1·a da1· comi ale em todas as o casiõ~" 

opportunas. 

M smo que esla band il·a tivesse sido en rolada por algum tempo,, e.u p r

gunto: acaso as band iras estão sempre desfraldacla' aos ventos? As bancleil·as 

não são guaJ'cladas ur icamente para as grandes s.ol em niclacles, para as o casiões 

em (JU e se vae fer ir a pugna, para os 1110111ento en1 que Re vae dar a g:ranrl e 

)..atalha em que os principias entJ·am m jogo? 

Si a bandeira esl ve · nrolada algum L mpo, si pelo nosso hef foi guar

da-ela, foi porque não . er a o momento so l emn e d co llocal-a n as ameias clcl nossa 

bar!) ta, tt esper a que o inimigo v iesse tentar arrancai-a ela~ no•sas mãos. 
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O Sn. ANTUNES MAClEJL J UNIOR: - l!; no caso da in tervenção do Ji]stado 

<l o Rio? 

O Sn. Y ESPUCIO DE ABREU: - Cacla· assumplo tem a sua oppor tuni clad·~

Trata-se de instrucção publica. E u 11ão v itn fazer un1a co~cha de retalllos, 1nas 

responder ás iro ni as e ás affinnações fe i tas sobre a conducta ela bancada ~ 

programma el o pa rtido r epu bl ican o do R io G 1·a ncle elo S ul , p e lo ill ustr e co llcg:• 

Relator ela Commissã o de Ins tr·ueção P ublica. Não pode mos v ir pa1·a " Lrib uná 

da Catna ra, a pro posito de entra rn1os mn un1 detern1inado delJate, fazer· o que 

se chama em li n guag·em m usical um ?>Ot-1JOtW?' i t.r atanclo de lo dos os a ssum plos 

e fazendo, po r tan to, uma moxi ni fada sem sen t ido, sem s ig<1il icação de especie 

a lg um" 

Dizia eu q ue fo mos acc usados ele ter o n osso ch efe duran te la rgo tem po 

enrolado a ba ríde ira do pa rtido r ep ub licano el o R io G r an de elo Sul. Não; ai n da 

este anno, q ua ndo v1 nh a m p a r a esta Capita l os r epresen tan tes chq uell e JO::stado, 

'. mx. teve ensej o de se dir ig ir a todos elles, a P•·oposi to el a r efo r ma elo en s ino 

e ela attitude q ue a bancada devia assum ir. A ppell o para os m eus companheir os 

el e bancada, que todos poder ão di ze r s.i esto u o u n ão di zendo a Ye rdade. 

Ü Sn. i·\ .. L VARO BAPT I STA' E OUT ROS DEPU T ADO.' DA BANCAD.~ RIO G"lANDE~S~ 

E' \' erclade. 

O SR. VESPUCJO DF~ ABREU - A in da m a is: em um sentido dep•·eciali vo, se 

qu lz apresen tar · aos o lh os do pa iz, o chefe elo Par t ido Hepublicano do Rio 

Grande elo S ul, o benemer ito Sr . Botg-es de Mede iros, com o· chefe el o pos itivismo 

rio-grandense. 

Grande peccaclo, Sr. Presiden te, a inda q ue o fac to fosse yerd a cleiro! 

Em prim e iro Jogar , o Sr. Bor ges el e Med ei r os n ão é o ch efe elo posit ivismo 

no Rio· Grande elo S u l; os ch efes elo posi ti vism o naqu ell e E s ta do são os Srs. 

Faria Santos e Arthur Homem ele Car valho, q ue lá teem s ua capell a onde 

predicam a dou t r in a. No H io Gran de o Partido Republican o é composto em 

g r ande maiori a de cath olicos, po ucos são aq uell es q ue professam doutrinas cl i f

fer entes do catholicism o. 

Portan to, Sr . Presiden te, ati•·a•·-se como la b éo sob re u Partido R epublicano 

elo Rio G-rande o q uali f icatinvo de pos it iv ista, não m e p a r ece que sej a de todo 

acer tado. 

Depois como se atirar esta denominação, co mo um l ab~o ou macu la, · a 

quen1 c1uer que sej a"? Porventura n ão vive1nos n ós en1 UITl r eg·in1en ele 1iberdade 

ele consciencia, on cle cada um · tem a s ua liberdade d e cr en ças. s ua. li berd a d e 

conf issional , g·arantida pe1a Con sti tuição? C01Tio é que nesse reg:in1en veen1 aqu i 

no Congr esso, a r g uir de m a n ejo p oliti co "' ma n ifestação de pensam en to do in 

d ividuo, porque tem determin a d as cr en ças, philosopp icas o u r eJig·iosas? 

Isto, s" P residen te, é co nsentaneo com a li ber dade que queremos para 

n"ós, não a clmitt inclo que ou tr em t enha a cr e nça qu e en ten de melhor? 

Não, Sr . Presidente, n ão m e par ece ra7.oavel e n ão € sob r etudo· justo t"-11 Lo 

mais qmmto a nllegação :·é erronea : o S •·. Bor ges de Medeiros niio é,.. co rno disse 
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ha. pouco, o chefe tlo posi tiY isn1o l"i o-grandense e rnesn1o flUe o fo ·se linha o 

direito ele ler as suas crenças e ele mani festa i-as. 

O SH. J OAQUJM OSOHIO: - Basta. a. tlenta 1· a I i e leito•·al elo R io Granel<' 

do Sul que assenta no voto pr opor cional que é o princ ipio mab democratico que 

PÓ<le ha,·er e essa lei e l ito r a l fo i promulgada. pelo D r . Borges ele Medeiros. 

0 Sr<. VESPUCJO D>J ABHEU : A lém disso, Sr . P 1·esiclen te, foi di to fjlle nós, 

da banc::1.da do R io .,,~ande elo Su l hav ia rn os detUI·paclo o pen r;:;aJllen lo do chcf~ 

elo par tido a r t"speito elo te legramma en via do Eob re o assumpto ao cl irector de 

nossa bancada, g·ener a l P inheiro Macha do. 

A ffirrnaram-no, naq ue lla occasião, dous Depu tados: o Sr. José :Conifacio, 

po r i\'l inas, c uj a a usen c ia lamen to neste momento, e o Sr. Relato r do pr ojecto 

de r el"orn1a do ensino; an1bos disseran1 que nós não Unhamos interpretado u 

pensamento elo .em inen te chefe elo Pa •· ti clo R epubli cano elo Rio Gr a nde do Sul, 

clando a c1·er q ue nós estavamos fazendo uma. rnyst ificaç;io sob•·e as doulri mts 

do nos~o en1inente ch efe. 

O telegTamm a aq ui está e eu vo u lei-o novamente para. bem esclarecer o 

nosso ponto ele v ista e attendendo a inda a palavras que anter iorn1ente pro

nunciei relativas á emenda n. ~), por nós con1batida, n esta Casa. 

Diz o tel gramma: 

"A r eeb is po nietropolilano desta capita l em seu e n ome ep iscop;cclo e catho

licos rio-grandenses, d irig·iu-me Yehernenle appello senlielo m inha interl'uencir.. 

j un to a vós e nossa representação afim -ele se r modi ficado pelo Congr esso, 

a r t. 24, decreto 11.530, ele mar~o deste anno que veda co llegios eatho!icos equi 

par ação co llegio Pecl ro JI. E n tendem od iosa essa excepçào que fe•·e clignidaclu 

(é, merecimentos aquellas institu ições e liberdade eo nscieneia, visandv annictui l;t

men to collegios ca tho licos; sol'egação p ri v ilegio conl'eri cló ins ti t u tos eongenere~. 

inhib pacs catho licos educar naq uelles s us fiU1os destinados c ursos <uperiore3, 

con tr a.riando seus princ ipias e suas con.!:)cienc ias, o que repug·na razão, maxinl'1. 

nos~a Pa.trí a, atten t .;;ts gar antias constituciona.es, liberdade r elig iosa, suas g lo

r io as tr ad ições. 

A rf i rn1~1.111 não os 11re ,ccupar pr ejuizo 111aleri a l ca~as ecluca~ão, 1nas h u

m i1 ha-os e ofrencle seus n1elind1·es calho licos. n1enospreso s uas cr enças Jnani

Cestallo por acto. que con sideram par cial, do Governo Feder a l, a q uem semprl) 

respei taran1, serv iram c apoia r an1. co1n lealdade e pa trioti s1110. 

Par ece-me ele toclo pon to justQ. essa. rec la m ação, inte ir amente acc6rcle com 

nossa doutr ina. que não tolera nenhun1a r estr icção1 1n ui to n1enos por 1notivo ele 

crenGas r el igiosas, contra l iberda de espil'i tual e por tan to ele e ns ino. Nessa con 

form idade, occorre-nos o dever, segun do penso, ele propugnar clerogação citad•) 

art. 2-1, decr eto 11. 530. - Bor·y ~s <Le Jiedei1·os ''. 

'Eis o telegramma q ue ao chefe da repr esen tação rio -gr andense no Con

gresso Fedc r·al e á bancada do R io Gr a nd e do Su l foi dir ig ido pe lo S •·· D r. 

Borges d e Medei r os. 

O SR. ANTUNES MACHll" J uNIOR: -- E' o n1ell101' li bello con t r a o 1\l inistro. 
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O ::;;n. VJC.'PUCLO oe ABREU: - c .on1o vee1n \ r·v . El:!Jx. , nesse telegTamnl~'l 

:rata-se do a r t. 2 ~-, trata-se da nossa acGão perante a . Camara, e m r elação ao 

a rt. ~4, i s: to é, pu n a n1os pela n1axirna liberdade docente, sen1 distincção entr~ 

crenças philosophi cas ou r e lig iosas, sem d is Uncção de que institutos, qu e querem 

ministrar O:;J.. educação o façan1 para a u ferir l uct~os ou n ão . 

..o'\ gora, como eu dizi a, essa questão se c1econ1põe em dua.s partes: .a. que. tão 

<la liberdade docente e a da equiparação . .A questão d a li berdad e docente é u m 

dos pontos do. progTamma do P artido Republicano do Hio Grande do . Sul. 

A q uestão da equipa ração n ão faz parte de ponto ã igun1 des se progran1m a. 

E na propria bancada é li vr e a cada um de nós p en sar como bem e nte11cl ? .. 

Muitos são partidarios da equi pa ração, outros p nsam que não se dev e fazer 

a equiparação; e outro·s ha, no n1e io tern'lo, entend en do que dos 1nales o menor: 

já. que vae da1· o monopo lio do en s ino ao Estado querem ver ffe podem coll

seguir alguma co usa a mais, dando eq uipa r ação, aos estabelecimentos, aos col

legios que fore m dignos el e a receber. 

Já na Co-n s tituin te franceza d izia Talleyr a ncl ·'se ba tun m onopolio odioso, 

não h a Jtenhum tão odioso con1o o do ensino '1
• 

O SR. J\NTUN}JS 1\,l ACIEL JU Nton : - Então a questão ê aberta na Jn rncacla ·? 

O SH. VEsrucro D>J ABRBU : - Quanto á. equLparação. 

Não procure desvirtuar as pala\-ras ttu e proferi. Penso que a Can1a ra qu~ 

me dá a honra de m e ouvir, deve ter com preh endido que div idi a c~uestã.o em duas 

partes <listinctas, fazen do ver como pensava em re lação ao art. 2 1t e en1 re

lação á e(Juipa r ação. E' inutil volt ar a este assumpto, de flU e todos nós temo'; 

já bastante conhecimento. 

·o SR. A NTU.K ES M ACIEL ,J'uNTOR: - Si fosse a1Je1·ta, pocliam volta r contra o 

tt"legr am m a do ch efe. 

O SR. VESPUCJO DE ABREU : -· V . Ex. não me quer ouvir, ou se es t á fazend o 

de ingenuo. o qu não posso a drn i ttit· em um politico atilado, con1o ,r, Ex., mili 

ta:nclo 11 a tantos annos no m eu Estad.o e que tTitimamente tem se desempen!u'1.do 

com tanto hrilho na·s pugnas politicaa do Congresso l"eder al. V. Ex. não póde 

estar pretendendo torcer a questão pa1·a un1 lado, de qu e a .tirei p roposita lmen te 

com toda a. clare~a, cotn que costutn o faHa r, POI~que t imbro ern 1ne fazer con1-

p rehe ncl e r por todos qu e m e d ão a honra de m e ouvir. 

Distingui " questão em duas pa rtes, mostrando qu e o telegTamma do emi 

Jl ente ch efe do Parti do Republicano ele Rio G r ande do Sul se r efer e ao a rt. 24, 

quanto ao ponto de v ista da libe rdad e docente; a libe rdade espiritu a l e não relati" 

vamente á qu es tão da equipar·açã.o, fazen do ver que neste ponto, a questão er a 

aberta . Na bancada ha pa r ticlarios ela equipa r ação e eontrarios á equipa raç1io 

e ha a lguns m embros da bancada que e ntendem mesmo leva r a sua liberd ade 

a o ponto d ca v ista de consegui r 19 mai s, j á q t1e se não pôde conseguir tudo, isto é; 

obter a eq u ipara~ão para os. collegios que a merecem. 

Eu sou con trario á equi.pa r a ção. J[L ti ve occasião de, nesta propria Casa, 

m ostr·ar qu e se o regimen ~los exames parceilados se trMs!o1·mou no re

g-ime n do syncliCa Lo dos e:xames; O r egimen dos equiparados trou:xe a el es-
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moralização con1pleta do ensino, e, portanto, eu não podia escolher· c.utre os dous. 

O actual regimen, procurando fav.er o consorcio entre as duas e ·colas. a da equi

I1ara~ão e a elos xan1es parcellaclos, não sei se ser·á feliz. l~u sou elos que enten

dem que só da luta entre el les, -com a plena lib rdad de ensino. se pocleriio con

seguir r su ltados profiruos; sou pa r·ticla rio da inteira liberdade elo ensino. 

Sr. Pres idente . antes de l rminar· esta série de considerações que n1e senti 

obrigado n fazel' p ran te a Carnat·a, elevo rebatêr uma elas ulthna.s ar·rcnu~ttidas 

elo illuslr R ela to r elo pr ojecto de r eforma elo ensino ecundario e superior deste 

paiz contr a a bancada do Rio Grande elo Sul. 

S. Ex. extra nhou que neste asstunpto el e reforma elo ensino, neste a::;sumpto 

em {]ue estã em jogo o futuro elo nosso paiz e a formação ele uma doutrina poli

tica organica, que venha pôr l nno a essa a.narchia trern e nda, que se manifesta 

em todos os ramos da actividade htnnana. S. Ex. extranhou estivess tn n1ancomu

nados, . de braços dados. d um lado o JJOSiliv ismo r io-grandense e ele o u tro !ado 

o clericalismo ou o j esuitismo matrei ro, como classificou. 

Sr. P r·esidente, tive ensejo de. no correr ele minhas considerações, clemonstt·ar 

que o chan1ado positivis1no rio-g1·ancl ense é uma invenção. é un1a c11imera. Como 

todos os que estudam e procuram aborchu· os p r·obl mas sociaes do nosso paiz, 

nós adoptan1os as icléas e doutrinas nwis acertadas e Jnais viaveis na occasic7Lo. 

Procuramos pat·a o nsso progratnma politico as doutrinas n1ais liberaes e tua!s 

a cl antadas, as doutrinas ru e julgamos poder em fazer a C licidade de nos~" 

Patria. K esse sentido {, que se nos ntira a pêcha, ou cousa que o valha. d e pasi· 

tivistas rio-grandenses, .Porque t en1os adaptado as sãs doutrinas que foram fil~

madas, em granrle parte, pela Revolução de 17 9. Diz-se que nós, os chamado& 

positivistas l'io-gTaudenses, estamos de braços dados com o j esu i tismo matreiro. 

Que jesuitismo matreiro é ess , a que se r efer e o Relator do projecto da t;cforma 

elo ensino? Pois, então, o interesse que os arcebispos e bispos catholicos do nosso 

paiz man ifestam por questão determinada em nosso m eio é j Lsu i tismo? Ji:nlão o 

jesuitismo é a m aioria elo POYO deste paiz. que a dopta e pratica a r· ligiiio catno

llcfl, apostolica, romana? Si é esse, b emdi tr,> seja o j esuitismo, porque r epr.esenta 

as c r enças elo nosso pa iz! Demclitas essas crenças, que têm sabido arraigar ~ 

mor a li dade elo la r. guiar a uossa actividade aos desti nos superio r es e sabido in

cuti r uma 1nora l sã , religiosa, e dirigir os passos da nossa Yida.. e que sempre 

nos troux r·am honra e gloria. (Muito bem.) 

Pois, si ser j esuita é cloptar a religião calhol ica, eu sere! j cs-uita c L nbo 

muita honra de merecer· este qualificativo. 

O Sn. PASSOS DEl MtRANDA:- Quero crêr que o pr·opr io Sr·. nelalor não enru

besceri a de ser catbolico. 

O SR. AuousTO DE FREITAS: - Elles n'io p cli r am para a religião; pedirarn 

para os seus collegios. que são casas de commercio . (Ha out1·os apartes.) 

O SR. Vl'SPUCIO DE ABREU : - F.slão agora a querer aqu i r·estabelecp.r o argu

mento com que o meu illustre collega Sr. Passos de l\Iiranda, na memoravel sessão 

de sexta-fe i ra, fez sentir a esta Camara o que havia qu~nto á. liberdade de com

n1ercio. 
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Nós nos colloéamos no ponto el e v ista de que cada rae catholico tenha o 

direito de fazer educar seus filhos em collegios catholicos. 

0 SR. FLORIANKO DE BRITTO - N ingu em contes ta . 

O Su. VgsPucro DI! ABHEU: - N inguem contesta. V. Ex. é admiraYel n esto 

apar te que acaba el e dar. Eu não compr ehendo o ensino, sem a deYida sa ncção; 

e quando o procur·amos adquirir, j á contamos com essa sancção. Qua l é a sancção 

elo en si no '! O exame. 

Ainda ha dias •. o illustre representante da Bahia a tira1·a aqui es ta phrase 

de effeito, que, como sempre, soube burilha r muito bem: nós somos pela liberdade 

de consciencia e não pela liberdade de exame. 

E o que ve n1 a ser a liberdade de exatne? 

B ' a sancção da liberdade el e en sino (apoiados e não (tpoiwlos) , é que não 

s e ex ija, absolutame nte, que o Estado de ixe ensinar ou não , mas conservando 

o monopolio ele dizer si o individuo sabe ou não, ficando , offici a lmente com o 

estalão, o padrão, a m edida f undamental, pela qual se vão a f erir absoluta m ente 

todos os conhecimen tos a dquiridos nos e.- t abel ec imentos ele ensino. 

Não, Sr. P r es idente, n este assumpto, es tou satisfe ito. Não estão comm igo a pe

nas os depreciados pos itiv istas rio-grande nses, nem esse j esuitisino matreiro, a qu e 

S. Ex. se referiu . Estão tambem commigo os juri stas, como o que ha pouco c itei 

- L eon Duguit, que diz ser a unica funcção que o Estado póde ter, a de fiscalizar 

a expedição ele diplomas, a fim de que ella seja f eita r egul armente, i sto por 

motivos ele ordem cl policia. 

Sr. Presidente, r ebati das, portanto, as diver sas increpações f eitas pelo il'us

trado Relator do projecto de reforma do ensino secundaria e superi o •·, só me 

resta dizer a es ta Camara, que n este assumpto de instrucção publica, nenhum 

tnovel interesseiro, de especie alguma, nos guia; no caso apenas nos inspira un1 

principio do nosso prog ramma partidario; apenas nos anima a liberdade docente, 

a liberdade espiritu a l, que é consequencia da liberdade de opinião! Kessa materia, 

Sr. Presidente, sej a m quaes forem as ironias, as invectivas, os conce itos extremos 

que contra nós se lancem, estar emos sempre unidos, firmes, ao lado da no~sa 

doutrina para def endei- a contra quem qu r qu e ·sej a, vencedores ou vencidos, 

sempre nesse ponto ele vista, havemos de nos bater pela liberdade do ens ino, pela 

liberdad e confess ional e pela liber dade el e opinião . (M1<ito bem; mnito bem. 

O orador é v ;vamente c mn1n·im entado.) 

Continuação da votação da s emendas apresentadas ao projecto n. 62, de 

1915, mandando approvar a r e forma do ensino secundaria e superior, constan te do 

decr eto n. 11.530, ele 18 ele Março de 1915, com a lterações que estabeleceu; com 

pareceres das Commissões de Instrucção Publica e el e Finanças (vide projecto 

n. 62 A, de 1915) (emenda n. 9 e seguintes ) ( 2• discussão). 

O Sr. Presid ente - Vou submetter a votos a seguinte emenda do Sr. José 

Bonifac1o e outro, cuja_ Yolação f i cou interrompida na sessão de 3 do corrente: 
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N. 9 - Art. 2~. que diz: .. Nenhum estabelecimento de instrucção s cun" 

daria mantido por particulares com intuito a lucro ou de propaganda philosophica 

ou religiosa, poderá ser equ iparado ao Collegio Pedro Il . . , 

Supprima-se. pela sua inutilidade e por ser contrario ao r i to ela propria 

reforn1a. 
O Sr. José Bonifacio requereu na sessão do dia 3 do conente a retira<la 

desta emenda. 

Vou submetler a votos este requerimento . 

O Sr. Alvaro Baptista (*) (pela or<lem): - St·. Presidente. Yejo que 

acabo de contrariar os intuitos de V. Ex. e talvez da maioria ela Casa; vejo que 

se pretende trabalhar. E' um moclo de dizer! Tntbalhcw parece s mpre signi-

ficar o bem, 1nas n1uitas vezes é para o 1nal. 

Não obstante, estou conv ncido le que se deseja trabalhar. de qu Y. Ex. 

ra:riclamente ia proceder ás votações, quando eu as interrompi, talvez impruden

temente, talvez in1pertinenten1ente. 

Queira V. Ex. e queiram os meus collegas me perdoar. 

'l'inha necessidade, Sr. Presidente, de dizer alguma cousa que explicasse a 

nlinha conducla na · sessão anterior, que explicasse as minhas proprias palavras, 

IJoi·que a ninguen1 autorizei a vir interpretai-as por rnim, con1o acaba de fazer 

um illustre collega meu de bancada. 

O Sn. RAFAEL CABEDA: - Eu já esperava o seu gesto. 

O SR. ALVARO BAPTiSTA: - Tenho capacidade bastante, Sr. Presidente, par~ 

expJicar o meu pensan1en to. aqui ou en1 qualquer outra parte, quanclo n1e aprouver. 

(Muito bem.) 

O Sn. COSTA REGO: - A conflagração é g·eral! . . . (l!iso.) 

O Sn. ALVARO BAPTISTA: - Não dei procuração a n'inguem e não admitto 

mesmo que sen1 o meu consentin1ento, sem ser eu ouvido, alguem Yenha aqui 

dar explicações a respeito de minha conducta e de meu pensamento. 

S. Ex. declarou que fallava em nome da bancada. 

Causou-me muita extranheza que jornaes desta Capital dissessem que e~ 

hoje soffreria uma especie de sabbatina, isto é, que alguem ela minha bancada, 

o Sr. João Vespucio, iria dizer qual o valor das minhas opiniões. 

Minhas opiniões não llodem ser medidas por este ou aquelle. l\[inhas opi

niões estão dentro de um programma de partido; este é que pód ser discutido, 

e eu estou prompto a demonstrar que si alguem sahiu clelle, si alguem o desres

peitou. por certo não fui eu. 

Estou com a sua bandeira intacta e impolluta, defendendo-a contra golpes 

daquelles que nem sempre avistam bastante. avistam o sufficiente, para ,-er '"' 

as idéas, pairando acima dos indivíduos. 

Eu disse na sessão passada que o illustre Sr. Ministro da Justiça, a quem 

não tenho o praz r de conhecer si não por ter e ·tac10 com S. Ex. algumas vezes, 

( •) Este cliscu r~ o não foi reYisto pelo orador. 
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com o qual não tenho r elações sinão de cortezia, u di sse que S. Ex. es tava 

fõra do programma elo partido, tendo org·anizado a r eforma do ensino que apre

se ntou a esta Casa ou, melhor, que em seu nome foi apresenlacla a esta Casa. 

Disse, repito , sustento e demonslro; isto não s ig·n ifica nem que eu tenha 

antipathia por S. Ex., nem que en tenha qua lquer move! conlra S. Ex. 

D evo accrescentar qu e, sendO S. J.Dx. rio-grandense, sendo brasil eiro, oc

cupando alta posição pol\tica e soc ial, sendo pessoa ele conCiança do Sr. Presi

dente da Hepublica, o qual me m er ece a m a is el vada consideração, porque o 

t enho como um homem justiceiro e honrado, bastava esse facto pa r a que o 

illustre Ministro do Interior fizess jús a toda a minha consideração . 

. Como disse, trato de idéas e não de homens ... 

Não m e apego a essas qu es tões de individualida des quando tenho de tratar 

de principias, porque stes são setnpre superiores aos h01ne ns. 

Os homens são i nstrumentos de principias. Os hom ens passam , desapparecem, 

e os pdncipios ahi ficam e são eternos, concretiz--ando-se e1n leis ou en1 costun1es. 

As~im, Sr. Presidente, nada me mo ve co ntra o Sr. Ministro elo Inter ior. 

Desejo a té que S. Ex. faça a mais brilhante das adminislrações. Não quero, 

porém, qu e se di g·a que a reforma f eila por S. E x . possa s r comparada á do 

St·. Hivadavia Corrêa. 

Não posso admittir qu e a t·eforma Hivadavia, baseada em principias e idéas, 

systemathizada, m ethodizada, sej a comparada a essa colcha de retalhos, que nin

g uenl sabe que pen sa mento v isa, que idéas tern deante de si e para onde 1na r cha; 

ao passo que o oulro r eformador lraçava um sulco luminoso, o qual deviamos 

seguir até alcançar o i leal, com u1na reforn1a que não a tacava de modo a lg utn 

os principias li beraes consubstanc ia dos na Constituição F eder a l. Era uma r eforma 

que encaminhava o Drasil para futuro brilhante, p ar a a completa li berdadP. do 

pensamenlo, a complela liberda de esp iritu <el. Esta r eforma actual r estringe todas 

liberdades, ca!ca todas as intell ig-encias e accun1ula de prjv iJ egios a tneia duzia 

ue col leg ios ! 

Tenho, Sr·. Pr siclente, n ecessidade el e demonslra r estes actos e vou fazel -o 

com as proprias palavt·as elo Sr. Ministro. 

E' S. Ex. que se col loca n o polo opposto üquelle em que se collocou a r eform a 

Hivadavla . 

Os Srs. Deputados rio-gTa ndense. qu a pprovaram a pritnei ra, não poden1 

approvar a segunda. Sr. Presidente, ou somos pela liberdade espiritu a l, em toda 

::ts suas manifeslaç:ões, pel a. liberdade ele consc iencia, pela liberclacle ele penRa

mento e p ela liberdade de ensino, ou enlão logicamente digamos que não temos 

idéas. Mas, estas estão consagradas na Constituição; es tas constitu em o pro

gramma do Partido Republ ical)o Rio-Grandense, e nós, ou retrograclamos, dizemos 

que nos anullamo~. que n ão vai mos m a is nada. que n ão temos m a is icléas, ou 

e ntão pcrn1anecen1os firn1es, sen1p1·e co n1 o tnes111 0 es tanda"rte, sen1pre traba

lhando em virtude elo mesmo ideal, sempre caminhando para ell e ! 

V jamos o que rli7. o aclual Ministro do Interior ... 
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o SR. PHE~tDENTE: - P rev i no ao nobr e Depu tado que estamos em vo tação. 

O SR. ALVARO BA"PTfS1'A: - Estou fazendo a minha defesa. Sr . P r esidente, 

estou tratando a inda da p r opri a lei que acho coar ctar o ens ino. Estou concor

rendo para encaminhar a propria votação. 

0 SR. PRESIDENTE: hamo apenas a attenção para o que determin a o 

Regimento. 

O SH. ALVARO BAPTISTA: - V. Ex. que teve tanta bondade para com ou tr·os 

Deputados, queira ter a mesma benevolenc ia para commigo. Na sessão de sexta

feira, houve D putados qu falla1·am durante u ma hora e mnis a encamin ha r em 

a votação. 

Tenha V. Ex. para commigo a mesma paciencia. E " sómen te o que peço. 

Na exposição de motivos, diz o Sr. Ministro: 

"A effici e.nci a de um regu lamento germanico p r esuppõe a d isciplina admi ra

vel da Prussia . .. " 

O Sn. Du:-<SHEEJ DE ABRANCHES: - Apoiado. 

O SR. ALVARO BAPTISTA (conlütúct a le1·) - " ... onde o reitor na universidade 

e o pai de familia no lar desfl"uctam o prestigio incontrastavel lle um cor onel na 

case1na. 

Baseiam-se as instituições bri tannicas sobre. aqueile respei to vo l u n tar io e 

tradicional da autoridade ela lei, do qual a Inglaterra offe1·ece ao mundo o mais 

edificante exemplo. 

Nos paizes novos, começa apenas a educação da legalidade; lodo poder é 

suspeito; obedecer, um sacrificio ... " 

D poi s de dizer isto, S. Ex. accrescenta: 

'' Perigosa deve ser, portanto, a outorga precipitada de amplas autonomias. 

Quanto ao ensino, os factos demonstrrun que se aYançou demais." 

Por conseguinte, S. Ex. entend que tivemos autonomia ele mais, quando 

não chegàmos a ter siguer a autonomia constitucional. 

O SR. PEDHO MoACYR: - Tínhamos, pelo contrario, de menos. 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - Em seguida, o Sr. Ministro do Interior diz: 

"0 ideal co! limado pelo decreto n. 8 . 650, de 5 de abril de 1911, demora a 

distancia formidavel accessivel sómente em 200 annos. ·• 

Sr. P1·esidente, par ceu-me á primei1·a vista que ninguem houvesse uo Brasil 

para dizer que estamos a duzentos annos ele distancia da r forma elaborada pe'o 

Sr. Rivaclavia orrêa. 

Isto não sei que significação tev sinão a de querer lan<;ar ao ridículo essa 

reforma, que deve cobrir d gloria a quem a promulgou. 

E', Sr. Presidente, que a arvore frondosa começava a dar seus f r ucl os ver

dolengos ainda; pt~ovaram-nos, acharam-nos amargos c então tnandaram cortar 

a arvore e plantar .este rach i tico arbu~to ... (Apa1·tes.) 

Aqu i se eslfl. mostrando que o Sr. Ministro do Interior é o p1·i meiro a c'a r 

opinião contra a reforma Rivadavia. 
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'l'ratou o meu honrado collega do art. 24, e eu, Sr. Presidente, a inda estou 

em· completo desaccôrdo com o que disse S. Ex. r elativamente a este a rtigo . 

Repillo o art. 24 porque institue equipa r ações parc iaes, e eu sou contrario a 

todàs as equ iparações, como contrario a todas as equ iparações ê o Partido Repu

blicano Rio-Grandense . . Sou contrario porque a eq uiparação ele clous cotiegios, 

quaesquer que elles sej am, importa sempre na coarctação ela liberdade de· um 

dell es. Não se pôde comprehender que haja l i berdade ele instrucção, ou liber claue 

de pensamento, r elativamente a c1ous co llegios, sendo um delles obr ig·aclo a adaptar 

as doutrinas, os Jiv.eos, os con1pendios, os p1·ogTaron1as que o outro adapta. 

Isto não se chama liberdade; isto se chama a tt·ellar um collegio ao outro, 

abafar a consciencia, o pensan1ento de un1 dos dous coll gios. 

Pois bem; como ê qu e, dentro do programma elo partido rio-grandense. se 

pócle aclmitti r qu e sejam coarcladas a liberdade elo pensamento e a liberdade 

elo ensino ? 

Sr. Presidente, vou ser breve. vou terminar immediatamente, em att encão a 

V. Ex. que está a r eclamar o ponto final a estas consider ações, considerações que 

julgo sufficientes para, ele n1om entó, varrer a nünha testada, para, ele mo1nento, 

explicar por que voto con tra todas as equiparações. 

\ Toto assin1, S1'. Presidente, porque equiparação no ensino quer dizer coarcta

ção do ensino, ataque á liberdade do pensamento, privil eg·io. Sou, como j á disse, 

pel a ampla liberdade de co nsc i encia, pela ampl a liberdade de pensa m ento. isto 

é , em synthese p ela ampla liberdade espiri tual. 

Ass i1n pensando, e para clen1onstra r qu e não sou un1 discolo, que não est(•U 

fóra do m eu partido, l eio, afim de que f iqu e transcripto no Dia.·io elo Cong1·esso 

trechos de um arti g o publi cado na F eele1·ação, sob a epigraphe " Pela liber dade 

esp iritl1 a1 ''. :Nesse a rti rYo se diz: 

Apezar de não ser radical, con1o dissén1os, a re form a elo lVIinistro Rivac1aVia 

era incontestavelmente um g rande passo para a pl ena liberdade do ensino e a 

nossa representação ao Congresso ela Repub lica cede1t-1he t odo o seu a,poio:, com o 
e1·a de f1<sti.ça. 

Não era de extranha r·, devendo-se 1nesn1o prever que a execução ela nova 

lei , inaug·11radora el e un1 reg·iln e n tão diverso do v igorante, ev idenciasse falhas a 

sana r e alguns def e itos a COlTig ir , se1npre, poré1n , no intuito el e a perfe içoa r e 
comp letar a liberdade do ensino. 

Effectivamente, as discussões publ icas sobre a dita r eforma indicaram a 

conveni encia e mesmo a necessid ade de a lguns reparos, e a Can1ar a approvou, 

no fim do anno passado, um ã autorização, cujo objectivo principal está co nt.iclo 

na lettr a a, facultando ao Executivo r ever a lei o1·ganica .. para o fim de co>Tigir 

falhas e senões que a extMhencia most1·o" existi·r na actua.l ·organü:ação no ens·ino. 

l\IIunido dessa autorização, o Executivo fe~ a reforma. devendo-se reconhecer 

que 11ão foi bem iJispirado, porquanto em vez de desenvolver o regitnen da liber

dade, procurou r estringil -o, ampli ando a intervenção do poder publico pelo ,·esta

be lecim ento de! jisca.liz e!çrio elas esco las snjJeriores e ela eql!iparação rloi co71egios 
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secu11clarios e outras medidas r estrictivas cht liber dade, <1ue importam em [t'anco 

e Iam entavel r etrocesso na direcção impressa pela lei Rivadavia, m que devíamos 

pros guir, até chegarmos á comple ta consagração do princ ipio em qu se inspira. 

Sobre os estabelecimentos el e en ino secundaria a ?·ejonna consag?·ou, além 

elo mrd , mna e:ccepçrio orliosc•, veclcLilclo n equi1Jetntçrio elos colleg ios cctthol-icos ao 

Collegio Perlro li, de onde r esulta um pri vilegio anti-republicano aos institutos 

que gozam da ' 'antag·em da equipat·ação. 

'ão é sómente a Iibet·dade do ensino que sofrre com essa excepção, m as a 

propria l iberda de ele consciencia ou religiosa, apezar de gar antida expr essament 

pela Constituiçiio da Repullica. 

Tendo sido submetlida a r eforma á approvação do Congresso. cheg·ou o 

ensejo elo nosso pronunciamento, em defesa dos nossos princípios. 

Na C:am a t·a tomou a palavra o Deputado Evaristo do Amar a l , proferindo o 

discurso que promettemos publicar. 

En1 telegratntna á. nossa t~eprescntação ao Congl'e.sso Nac iottal, publicado etn 

nossa dição de 20 do corrente, transmittindo um appello do Exmo. Sr. Arcepi~po 

Metropolitano desta apitai, o Dr. Borges de Medeiros salientou a importancia 

da questão, dizendo: 

"Arcebispo Metropolitano desta Capital , em seu e nom e ep iscopado e ca.tho

licos rio-grandenses, dirigiu-me vehemente appello sentido minha interferencia 

junto a vós e nossa representação afim ser modificado p elo Congresso art. 24, 

decreto 11.530. Março deste anno, que vécla collegios catholicos equiparação Col

legio Pedro I!. 

Entenrle111 orliosc1 es.w exccpç<lo, qne f ere tligniclcule [ é, mm·eci111en!os aqttellas 

instituições c libe?·clcule consciencill, visanclo anniquilamnto co llegios catholicos, 

sonegaçrio 1JI'ivileg io conferido ins t itutos congene1·es in h ibe /Hd s catholicos cclltCa?' 

naqnelles seus filhos rles t inaclos Cll?'sos S111Je?'io?·es, cont!'ct?'ian<lo se1~s p?·incipio3 

e snas consciencia.s .. o que 1·epugna Ta-=cl.o .. mct..t:i'mé nossa Pat1·ia .. att nlas ga1·an....1 

tias constitncionaes liúenla <le •·eli.giosa, snas glo1·iosas t?·aclições." 

A este proposito cabe r ecordar <t opin ião el e Lastarria, nas suas " Li ções de 

Politica Positiva", onde assin1 se manifesta: 

·•o primeiro clireilo é a independencia, e, nesle en tido, t\eve a l ei deixar a 

cada qual e a todos a complet a f aculdad d es tudar e cl ensinar, sem lhes apre-

. sentar nenhuma restricção preventiva ou coercitiva, sem procura i' dirigil-os. 

Liberdade dev haver tanto para quem ensina, como para quem aprende; e como 

es te ul timo é .. o'·dinct?"ia,nente_. meno1·J são entâo os pctis rle fa.m iHa . ou seus 1e gctcs 

?·ep?·esentantes, os 1onicos que têm o direito <le escolher o ens ino q ue lh es convém." 

Ainda no telegramma acima r ef erido, o nosso chefe fez as seguintes obscr

vn ções: 

•· Affit'mam não os preoccupa1· prejuizo material casas educação. mas humi

lha -os e offencle seus melindres catholicos menosprezo suas crenças manifestada 

por acto, que consideram parcial , elo Governo P eclera l, a quem se1npr respeitara m, 
servirrun e apoiaram com lealdad e patriotismo. 
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Pan>ce- >ne ele todo 1!0nto jnstc. essa •·eclwnc.ção e inteiuw;ente c•ccórcle com 

a nossa clout•·inc•, q·"e nâo toleH• nenlmnw •·estTicção, mtLito menos 7JO?' mot·ivo, 

ele crenças ·religiosas, oontn• libe?·claele espi?'it ~< c•l, e, poTtanto, ele ensino. 
Nssa conformidade, occorre-nos o dever, segundo penso, ele propug nar clero

gação citado a rtigo 24, decre to 11.530. " 

A esse telegramma, em que o assumpto é tratado com inig ualavel precisão, o 

egregio Sena dor Pinhe im Machado, respondeu nos segu intes termos: 

" Intei?'O accônlo sob..-e consicle•·ações v osso teleg•·a•mne< •·elativo eq?Lipan•çâo 

co/.leg·ios oatholicos, já me entenel·i nossos am·igos Gc•mm·a sob.-e t_al asswnpto." 
Confiamos, pois, no reconhecimento ela justiça ela causa defendida pelo 

DL Borges ele Med eiros, n a qual está em jogo r elevante ques tão ele principios 

inlpreteriyeis do regilnen republicanq." 

Sr. Presidente, acabo ele lêr aqu i a just ificação ela minha conclucta. Tocla a 

Casa ficou ~abenclo que eu não f iz mais elo que defender as m esmas idél!-S que 

defendeu .A F'eclen•çclo, o orgão elo Partido, R epublica1_10 Rio-gra ndense. Toda a 

Casa f icou sabendo, Sr. P r es idente, que não salte i fóra elos li-mites da convenien

cia, que me mantive dentro elas idéas que sempre defendi, de que nü2gu <;om me 

fará recuar. 'l'oda a Casa ficou sabendo que eu sou contrario ao. r egi1:nen da 

equipa r ac:ão, por9ue est e é co ntra rio ãs icléas r epublica nas, ao Estatuto Funcla

menlal da nepublica. (Muito bem; muito bem. ) 

O Sr. Presidente - Chamo a attenção dos nobres Deputados para o que 

dispõe o art. ~21 elo Regimento, sobre enca minha mento de votações. Não é pos

sivel a Mesa continuar nesse terreno ele tolerancia. E' mistér cumprir o Regi

lll ento , e a 1\!I:esa ha ~le cumpril-o. 

O Sr. OctaciJi,o Camará (71wra encmninhcw a v otação): - Sr. P:·esidente, 

quando V. Ex. a nnunciou , n a ultima sessão, o requerimento do Sr. D eputa do José 

Bonifacio, declarou que havia un1a out1~a em enda do Sr. Passos el e Miranda, sobre 

o mesmo assumpto. 

l<'oi em v is ta desta declaração da Mesa que vote i pela retirada da eme nda 

elo S r. José Bonifacio, certo el e que poderia votar a "emenda do Sr. Passos de 

Miranda, manten do ass im a minha opinião de qu e a equipa r ação se deverá esten

cl r a toclo · os co llegios. 

O Sr. Augusto de Freitas (*) (1JCWa encaminhei!" a v otação) :-Sr. Pre

si den te, ausente o a utor do requerimento, o Sr. Deputado José Bonifa cio, illus tre 

r ep1·esentanle ele Minas, julg-o do meu dever solicita r a attenção da Camara para 

o alcance desse r equerim ento. 

S. Ex. ped iu a r eti ra da el e s ua en.1encla, não porque sej a pa rtidario elas equi

parações dos coll eg-ios; mas, sin1pl esrnen te, porque achava desnecessaria a dispo

s ição do art. 24 do projecto. Eu a cred ito qu e a Camara não pócle r ecusar este 

( •) Este d iscurso não foi r ev isto pelo orador. 
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requerimento, quando o proprio a u to r da emenda declara que n ii.o a mantém, 

porque se lhe está dando inter pretação diver sa daejue ll a que e lla, de facto,• deve ter. 

Espero que a Camara acceda ao pedido elo d ig·no collega. (Jlilnito bem,· m1Mi o 

bem.) 

Consultada, a Camara concede a retiracla da refer ida emenda n. 9, do Sr. José 

Bonifacio. 

O Sr·. P edro Moacyr (tJelc• o•·dem) r equer veri f icação da votação. 

Procedendo-se á ver ifica<.;ão da votação, recon hece-se ter em votado a. fftvor 

85 Srs. Deputados é contra 16 ; total, 101. 

O S r . Presidente - Não ha n umero. Vae-se proceder a chamad<1.. 

O S r . Mavignier (4• SecretaTio, sel'V'i?tclo de 1") procede á chamada dos 

Srs. Deputados. 

O Sr. President e - Responrleram á chamada 110 Srs. Deputádos. Ha 

numero para proseguir-se nas votações. 

Vou submetter novam ente a votos o requerimento elo Sr. J osé· Bonifacio, 

pedindo a retirada ela emenda n. 9. 

Consultada, a Camara .concede a retira da da emenda n. 9 por 87 votos 

contra 20; total, 107 . 

O S r . Presidente - Foi concedida a ·retirada da emenda n. 9. 

Vo tação ela segui nte emenda do Sr. Passos de M iranda: 

N. 9 A - Ao art. 24 - SupJ;rima-se. 

Rejeitada. 

O Sr. Passos de Miranda (7Jelc! o?·dem) requer ·a veriflcação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a favor 

J3 Srs. Deputados e contra 75; total , 108. 

O Sr. Presid·ente : - A emenda n. 9 A fo i rejeitada. 

Ach a-se sobre a mesa uma declaração de voto que vae ser lida. 

E' lida a seguinte declaração de voto : 

Declaro que me retire i elo recinto e de ixei de vo tar. Combato o monopol io 

do Governo, o ensino officia l, os diplom as garantidos pelo poder publico. Que 

este monopolio seja explora do apenas pelas corporações cr·eadas e mantid<~.s nela 

Estado, ou por outr as corpor ações a elle associa das, é indifferente. Propuzemos. 

um a solução que dever ia in teressar a todos aque ll es que estão obrig-ados a res

peitar os p r incipies f unda mentaes de nosso r egimen e as dispos ições mais aàmi

rave is ele nossa Constit ui ão republicana. Fomos vencidos. A par te da Camar a 

que defende o monopolio do Gover no, que regu le o caso com o en tendei'. A nós 
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não nos interessa em nada a solução. Sómei1Le no caso elo art. 24 não haver sido 

modificado e cnoesrvar uma excepção odiosa em relação ás corporações religiosas, 

votai iamos contra mesmo, não porque as considerassemos por laes disposições 

prejudicadas, mas porque neste caso, pela violação ele outras liberdades, chega

riamos ao absurdo ele ameaçat· de uma r acção inj ustificavel a liberdade reli

g·iosa, depois de 25 annos de respeito aos sentimentos moraes mais elevados de 

nossos conc idadãos. Tendo s ido, como foi, mocl i ficaclo o art. 24, nossa altitude 

só pod ria ser a que assum imos. Votar contra o clecrelo n. 11 . 530, seria, neste 

caso, votar a favor daquelles que defendem a mesma violação das liberdades 

asseguradas po1· nossa Jei fundamental, e cujo esforço, brotando de interesses 

socia s d i versos. consisti" em procurar obler as mesmas regalias e vantagens 

de que gozam, contrariando as disposições constitucionaes, os estabelecimentos elo 

Uoverno. ::\'unca os defenderei. 

Sala das sessões, 6 de setembro ele 1915. - Flavio da Silveira. 

O Sr. João Benicio (zJela OI"Clem) : - Sr. Presidente, venho pedir licença 

a V. Ex. para let· a. declaração ele voto que vou e"nviar á Mesa. 

Vem á M sa e é lida a seguinte declaração de voto: 

Vol i pela emenda suppressiva do art. 24 ela reforma elo ensino, pelos se

g·uintes n1olivos: 

ou adepto ela ampla liberdade ele ensino, consectario logico da liberdade de 

consciencia e ele profissões, consagrada na (;onsliluição Federal; contrario, por

tanto, á officia.lização do ensino e, consequenternente, aó r g·imen da equipa

ração. 

Vencido, porém, na these principal só me resta o recurso de transigir em 

favor ela medida menos relrogacla. Entre o monopolio de um instituto official 

c o privilegio extensivo a todos que o mereçam. 

A instrucção deve estar ao alcance de todos. O regimen official suffoca a 

iniciativa particular e institue a plutocracia. 

Seria ]lreferivel retroceder ao regimen vigorante trinta annos atrás. A gera

ção actual adquiriu a instrucção secundaria em instituto::; particulares, cuja cxis

t ncia era então possível, porque aos r speclivos alumnos era facultada a ma

tri.cula nos cu1·sos superiores, mediante exame p1·estaclo nas capilaes das Pro

vincias. 

Monopolizar a faculdade de expedir attestaclos de habilitação científica é 

fechar as portas elos inslittitos particular s, entre os quaes muitos ha superiores 

aos cursos officiaes. 

O E tn.do é leigo, não tern sciencia, nen1 doutrina philosoPhica, n n1 relig-ião; 

não é instituição docente. 

Reservo-me o lireilo de offerecer mendas em 3• discussão, na persuasão 

de que não . erá fechada a questão em to1·no do p 1·oj elo govei·namental, pois uma 

r Cm·ma social, como a elo ensino, não pócle ser convertida em questão de con

fiança política. 

Snla das Re~sões, 6 de Setembro ele lnlii. - Jotlo Benicio. 
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O Sr. Joaquim Pires (pela orlle1n) - Sr. Presidente, mando á Mesa uma 

declaração de voto. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração de voto: 

'l'endo a Lei Rivadavia extingu ido o privilegio de que gozava o Collegio 

Pedro II, então Gymnasio !'\acionai, a que estavam equiparados diversos estabe

lecimentos de ensino em virtude de leis expressas, cessaram para estes as rega

lias que emanavam da e tuiparação; um a vez, porém, que restabe lecemos pelo 

projecto a situação primitiva do instituto off icial modelar, é bem de ver que im

plicita e concomitantemente vamos restabelecer tambem a dos collegios a elle 

equiparados, o qu~ talvez não nos seja dado não fazer senão com violação do 

principio consti tuci onal da não r etroact i vidade das leis. 

Assim sendo, o meio de evitarmos a renovação dos escandalos que tanto 

deprimiram a instrucção publica, r esultantes das equiparações, não é restabele

cendo ou creando ·uma si tuação priv i legiada para o Co llegio Ped ro li; porém 

instituindo o exame official pres tado nas capitaes ela R publica e elos Estados, 

per ante bancas nomeadas pelo Governo ela R epublica, ou deixando que as escolas 

sup I'iores no exam e vestibular (uma vez que têm ellas a autonomia diclatica), 

exij:un do n1atri culanclo os conhec i1nentos que lhe parecerem n1ais necessarios e 
pela fôrma que julg·arem mais propria. 

Por taes razões o meu voto e contrario ao art. 26 do projecto, bem como 

contra a officialização do ensino pela fôrma proposta. 

Sala elas sessões, 6 el e Setembro ele 1915. Joctq11.im Pi1·es. 

Rejeitadas, successivamente, as em endas ns. 19, 11, 12 e 13. 

Votação el a seg·uinte em enda: 

N. 14 - Art. 25 - Supprimam-se a s palavras " ele mais ele um m.ilhão ele 

habitantes" e "forten1ente". 

(1 Sr. Pedro Moacyr (pela ordem) ( * ): - Sr. "Pr esiclm~te, o art. 25 rla 

r eforn1:t do ensino pr ceitúa que Hnão será equiparada ás officiaes, acaden1Ü\ 

que funccione em cidade de menos ele 100.000 habi tantes, salvo se esta fôr ca

p i tal ele Estado de mais de um milhão de habitantes e o inst ituto fôr fortemente 

subvencionado pelo OÓverno regional''. 

Sr . Presidente, este ~ um elos art igos mais absurdos ela famosa reform~t 

do ensino. 

Imagine V. Ex., Sr. Presidente, que exactamen te as c idades pequenas, de 

i •·ae<. rl ens idade de população, constituem, segu ndo regr as historicamente verifi

C:l das. os m elhores l'ócos para a instrucção secundaria e principalmente para 

a superjor. 

O SH . OCTACJLTO DE CAMARÁ.: - Por exemplo, a cidade de Ouro Prelo. 

O SR. P EDRJ l\iOACY?. : - gntre nós, con1o acaba el e apartear, com mui ta 

( '') Não foi revisto nelo orador. 
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feli("idacl..,, o nobn• Deputado, ha a pequena cidade ele Ouro Preto . antiga capital 

d0 ~liuas Geracs. que possue tllna das 1na is conceituadas e antigas escola 

0 5f .. 0CTACILIO DE AT•IARÁ: -Aliá duas. 

O Sr:. PEor.o i\[OACYf<: - Em Por·tu;;al a Universidade reside em Coi m bra. 

]_;m toda a Europa eu poderia apontar c idades como i\1ontpellier, m Fram;a, 

Dclonha na Italia, muitas e muitas c id ades allemãs, muitas e muitas c ida des in

glezas, rnuilas e muitas da Suissa, onde ha realmente uma enorme desproporção 

entre' " população e o cahedal intellectual 1ue a instrucção representa nessas 

cic"IP.rit•s. 

O ~r . .i\1 inislro da ~Tustiça entendeu conlravir a essa regra universal. sen1pre 

ohsm·vac!a. estabelecendo como c t~ itel"io para o funccionamento de acadernias equi -

1 ulaY<'i& áS officiaes P.~SP Crilel"io falho das popu lações. 

As <,ran des c idades, as cidad es de granel população são xact amen te as que 

nudt,; contrar ianl os verdadeiros interesses do ensino, pela enor tne quantidade 

de St·ducr:c-,es, d distracçües, de diverti mentos, qu proporc ionan1 á n1ocidade, a 

CJL'al '"' quasi totalidade const i tue a frequencia desses estabel eci m entos de nsino. 

Rim . porque esses esta lJel ecimentos de nsino não ·ão fe itos nem par·a os 

n1acluro.·,. n Jn para os yelhos, senão para os rapazes, para os moços; e as gran

de~ l'idad s são al ysmos de perdição para a mociclade, não só daqui, como de 

tndo u mundo . 

Pois bem. q uanclo o criter io d to los os povos, de todos os esta·listas, d to· 

Uo~ ; ·~1S l tOnlens, que se têm preoccupado sér iatnente com a qu s tão (~O ensino es

tat:elt·c ...... u que as ci dades n1ais favorav is á acquisição de uma i nstrucção soli

da methodica, util, efl'icaz, são as p quenas cidades, e quando entre nós está ve

t ificndo que un1a das causas da vadiação e da clecadencia do nosso ensino, na 

<.'a!>ital da Republica, é exactamente a norme densidade da popu lação, com as 

C<Y''l~equ encias dan1nosas qu acabo de ligeiramente referiJ'; quando se verifica 

isso. • que o Sr·. Ministro da Justiça encaixa na sua famosa r eforma do ensino 

n ar·t. :,5 que estabel ece esse cr·itc rio m a nco da população arbitra da em 100 mil 

haloit,nt.;~ para que numa cidade possa ex i stir uma F aculdad ou academia equi 

l'"ravel ás orfic iaes. 

A ~menda l •1, portanto. que manda supprimi r· essas palaYras - mais rl e 

um milhão elE' lut bi tan tes - é salutarissima, mas não abrang-e todos os defeitos 

elo Art. ?5 ela r eforma do ensino, porqu essa c ifra se refere aos E ·taclos. Assim. 

os Estados que não tiver m mai~ de um milhão de habitantes n ão podem ter 

Fnctoldad ·s equ ipar:tveis ás Faculdades officiaes; as cidades que tiverem menos 

de 100 mil habitantes. em qualqu r· dos Estados da Federação, não poderão tam

l "' Cr.l ter academias equ ipar aveis ás officiaes . 

.Tulgo que a emenda seri a m ui to melhor. mais efficaz contra as desva:nta

!''<'<'S •lo nrt. 25, se th·essP dito simplesm ent : supprima -se. 

,\ ,.m nela limita-se á suppressão da phrase relativa á população elo Estado 

e Pão s r fer e á população das cidades. 

C· puder appar<:>cer na 3• discus,ão uma emenda melhor do que essa. vota

rpi ]lOr ella. 
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~['oclav-ia, a Can1ara andará ben1 se desde j á cortar· e ·se arLigo en1 parti.:', aJJ

provando a em en da suppressiva do al garismo computado para os habitantes de 

t• J'l F:stndo poder possuir acad mia equ iparavel ás officiaes. (Muito be>n,· muito 

bem ) 

O Sr. Octacilio de Camará (*): - Sr. P•·esidente, eu tamht·m vot.o 

por e. ta emenda. 

Acho que a disposição do a rt. 2" da lei do ensino é uma ilisposição medrosa . 

.u· un1:-t. 111 dida lib rtado!~a d contraternpos, massad::ts ou incomrnodo;:,, de Hnli

gc:; ou con ·eli g-iona rios. 

O Mtnistro da J usti ça não tev o a.nimo p r ecizo para enfr entar " odiosidacl e 

oue 1he aclvi ria se tiv sse rtue recusar a muitos Estados e dar a outros a .aqui

rara\~ào pretendida. ll1as, o que não rez o Ministro. a Camar a póde fazPI-o. 

1 '6:; poderemos te1·, pe•·feitamente. em Estados, cuja população não atUnja á 

clfrn •ixacla na rcfonna do ensino. poderen1os ter, dig·o. escolas recon1mendaveis 

nu r todos os ti tulos tão J:>oas como as officiaeR, onde o estudo se fa<:a cum o ri 

gor que !IÓS querernos e1n nosso paiz para o ensino super.ior. tendo professores 

habilitados á altura de uos~as necesRidades, c de accô•·do com as noln·es aspira

çõe~ <.los estudantes que querem se p t·eparar so li damente parR. a conquista elas 

!JClsi çües a lmejadas. 

l~ão posso. de fó•·ma ai.:::umn acceitar este artigo, como se acha redigido. 

Aro~tumado rlesde muitos annos a assumir >1. responsabilidade de meu. actos, 

quer a:n-acl n1 ou c1esa~rac1E-m, não tet·ei es nlpulos en1 negar· equ i parac;~o á Fa

cu!clade X do l;;stado A, e dal -a á Y do Estado B, de de que n ss ultimo Es

ta(o, en1bora de popu1açflo dirninuta. a trad ição in1puzess ao meu espirao a 

ouror.?"& dessa prerogativa. 

VrTbi et .Q'ra.tia: Existe em nosso paiz urna l~níversidacle di ~ na de nosso 

'Llll"CÇc> por todos os li tu l os m er ecedo r a. elo nosso apo io. Qu ro r eferir-me ii. Uni

versidad do g lorioso F.stado do Par >tná . Posso trazer á Camar a o meu te. te

llJUloho, que é insunp ito. elo que a lli se faz. do que alli se pratica. de como se 

estuda, do cr itcrio e comp tencia elos l entes, d>t applicação dos a lu mnos, da 

t""rande a.spiraGão que ~lles alimcntan1. 

I'a J·r, esse ponto tomo a liberdàcle de chamar a attenção da amara. 

O SH. PRESroBNTF.: - T'reYino a ' '. Ex. que a votação vai até ás 3 n1eia. 

O Rt:. OCTACILro u~ C.\1\ IAR...\: - 'Tenninarei j[L 'f'ive occasião ele encontrar 

no Estado do F'aranfL u1na n1ocidacle que, consci ente ele seus dever es entendeu, e 

enttndeu muito bem. que o melhor titulo que poderia traz r para a lJniver~id,ule 

ondt' estudava. para o Estado oncle vivia. e onde muitos haviam nascido, que o 

n:clhor elem nto de gran deza e de prog,·esso. seria uma applicação a toda a 

prova, um~ frequ ncia impeccaYel, um esn1er ado cu idado 111 propag·ar os crecli

tos elas F'lcllldades, não pe1o favoriti smo, nem pela vadiação, nem P<'IO J"e<>lame 

llarafn. Tllas por um:t :~.pplicação consci ente e constante. 

r •) Não foi r evisto pelo orador. 
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!'oss:o disso da r testP.munho á Camara; ,.i como a(juelles 1noços acr~·solada· 

n1ente se p reoccupan1 com o futuro con1 a gTan deza. daquella gr a nd iosa terra; o 

Ol""" Uiho CJUe têm em n1oslrar aos que l â chegan1, aos que a lli se encontram; 

c,nanto c· li s t i'm f eito no terreno do ensino. São os a l umnos que l evam os visita n

teR aos lal oratorios; são P.lles que mostram os seus museus ; são elles que pe

d •JH. q1w supplicam. que os extra nhos assistam ás aul as dos proEessor es, para apr e 

ciarem o <:ráo de s11a cultura e de seu saber e a p erfe ição a que a ltingio o en

sino naqu 11 Estado do Brasil. 

E' ssa mociclau!'. sã e altl\•a que se prPpara. que se ap ,·reiçõa. que se tem

pera. 11ara. nos dias elo .futqro , servir de seguro ampar·o a o desenvolvimento de 

seu querido torrão natal: é essa pleiade de moços independentes, e laboriosos, 

l'nnsc·ios d e seu papl' l 110s dias que hão el e vir, qu e faz, que c imenta, que con

solida e que rnanté1n o n1agestoso edificio da ~ rai"lde?.a rad ic;>sa da U nive1·siclade 

do Paraná. 

B o GoYerno ào c;staclo não s urdo aos rccia mos ela YaloJ·o~a cobot·te ae 

jovrnl' lMranâenses, e dedica boa parte de su as rendas â manutenção e deseu

Yf.'Jvinlen~o dessa '(.Tn iversidade. 

DeYo. senhorf'~. nesta hor a en1 qu cada um de nós assum , con1 o seu vutu, 

a responsabilidade 11elo futuro do ensino no Brasil. o testemunho sincero ele 

minh" :.c1miração po1· essPS denodados trabalhador s da causa ·anta elo Lo m 

f'H .~fíiO . 

1 1 YO, a esses ardorosos jovens, pelo que vi e pelo que presenciei, p lo que 

c;<scobri e pelo que pude apr eciar, essa demonstração ele minha absoluta sol icla

' ic<lade. certo de qne suas justas aspirações não en contrarão a ba1Teira i nexpli

eave ; e i njustifica,·e l do condemna.do n . 25, como ell e se encontra redigido. 

Alêm dessa homena~llm, ele meu el ementar dever. prestada. em nome da 

juHic;u. trouxe esse exemplo para mostrar o quanto é fallaz esse criterio censi 

tario <lo n. 25 , para p1·oyar como elle conduz a g-randes injustiças e como elle 

!!PITe ajJ<-nas ele c::l.!)a para a brigos el e contra riedad s ou inimizades. os que d t! 

YC ~~em resolver sobre fJ ui p~:rações . 

N sta hora, tle medos e indecisões, v oto pel a em nela elo S1·. Buzebio ele An

dr: cl€', como votar~i pela d e n. J 6. se fõ r ella r ej itada. 

Que si 1·Ya o n1cu voto ao 1nenos de insign i f icante reco mpensa a s esfor·ços 

dnH ;,,.andes paladinos da dif[usão do ensino, e a todos, docentes e discentes, 

q110. a .-lle têm cledi ado os m elhores de seu dias, as mais caras d as suas ener

t.:hu; <' as n1ais ri sonhas das suas esper a nças. CUnito bc?n _; 1nnito be1n.) 

O Sr. Augusto de Freitas (*) (Jiela ol'Clem):- Sr. P r esicl nte, Y. Ex. 

me percloarâ roubar alguns momen tos á Camara, com mani[esta inf r acção do Re

gimento, como se está fazendo. Comprehende que só a bondade d Y. Ex. tem 

permitti dc, este abuso ela parte ele todos nós, m as acho que é chegado o momento 

r1e nos convencermos da n ecPss idacle ele ser vo tada a r eforma do ensino, qu e está 

l •) Não foi revisto pelo orador. 
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'"-"1 ordam dos trabalhos ha muitos dias, e só occupo a tribuna para re ponder 

nos illustres r epresentantes rla Na ão que achaJ'am extravagante esta m edida do 

proj cto apoi::tda pela Comrnissão. 

A Con11nissão esper a que a Ca1nara assitn não pense, espera que a Can1a~·a 

rejeite r.. en1 enda proposta. 

Se porventura pre\'al cessem as considerações feitas p elo nobre Deputado do 

E~tarlo do Hio de Ja neil·o, no sentido de demonstrar a conveniencia d se f un

d a r em institutos ele ensino supedor nas pequenas cidades, nas cidades de pe

qu0na popul ação, cleveriamos com eçar por transferir desta Capital as Escolas de 

llf0clic\na e de Engenharia, deYeriamos com eçar transferindo tambem da cidade 

de S. Paulo a F aculdad rl e Direito e da cidade da Bah ia a Faculdade ele Medi 

cina. 1 A 7Joiaclos. 

Os exemplos que trouxe o nobre Deputado do Rio de Ja neiro encontr am ex

plica~ão muito diffPrente . f'onheço a l guns dos institutos superiores fundados em 

cida<l~s r. que S. Ex. se referio. J\1as o nobre Deputado se squece de que esses 

inslitt.:to:; viyem sómente 11orque para a séde delles se transportam os alumnos 

rle toda< as c idad('S circumviz\nhas . 

Esses alumnos a lli vi venL como vivetn ern Lausanne, cidade de população p -

que na: e a r eforma de que trata, e com eiia a Commissão. é de r gu iar a instai

Jação de institutos futuros. 

Sr . P1·csidente. por mais ligados que sejamos todos n ós aos nossos Esta

dos, por m a ior que sej a o desPjo que t enhamos todos de dotal-os com institu

lüti de ensino superior, está na consciencia de cada um que nem todos os Es

ta<!cs ela Republica se acham em condi ções de ter estabeleci m entos ele ensino 

sn,.>erior . 

O SH. OCTACJl.,JO oP. A::M.\HÁ_: - Então sejan1os francos. neguen1os aos que 

n:io os podem ter. 

O St: .. '\ UGUSTO DE F UEITAS: - E' exactamente o que está ra.zenclo a Com

mi>si:io, estabel ecendo condições para a fundação desses inslitu tos, tomando como 

cr i t(~rio a população. 

S<:: um Estado lem um milhão de · h abitantes e se o Governo <lesse Estado 

subvenciona o in stituto, já não é necessaria a população de cen1 n1il habitantes na 

C'apiud. Não é pos!::h·cJ, porém, acr editar se consigam fundar institutos. con1o o 

deYem ser , em caJ,ilaes de pequenos Estados, que só são Estados porque er am 

oroYillcias e porque o Conpresso Constituinte hesitou em fazer nova di\·isão ter

ritoria l, Estados qu não tênl r ecursos Quasi para a sua propria existet1cia. 

O 81:. 0 C1'ACJJ,JI' DE CAMARÁ : - Neguemos então a ess s. tambem. o direi lo 

de st>rem Estados·! . .. 

O f'~: . AUGUSTO DE FRF.ITAS: - Se nós lhes r econhecemos a autonomia, se 

por !'orça da tradição da :'11onarchia os consideramos Estados, não é, só isto, mo

th·o para p ermitlir que fundem ell es institutos de ensino superior, que r ecl amam 

não s(, un1 g-rande a lH?;m ento ele população para que sejan1 mantidos, co1no, so

bretudo. 11m grande des >nvolvimento intellectual, para h aver selecção do pro

ff>ssorado. 
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... o.\ Corntn issão espera que a Ca1nara negue sua a 13provação a essa emenda . 

011 u-i to L·em; muito bem. 

O Sr. Passos de Miranda (*) (pct~ ·a enc<!1ninhct>· <• t•otcLçclo) : - Sr. 

Pre.s.lclente, SOl l o primeiro a concordar que não podetnos, el e n1aneira a l ... un1a. de

n·,ora~- mais a approvação da reforn1a, tnesmo porque não deven1os consentir que 

e ll n. continue e tn execução sem ctue o Congresso tenha dito a ultima palavra, 

(JUa.ndo essa r eforma é ncl >·efe>·c>~clnm elo Congresso . 

J ã ouvi di~er que ha o pensamento ele fazer com esse acto a mesma cousa que 

se l 'eriJiccu con• o cocligo ele ensino el e 1901, elo Sr. Epi tacio, que chegou até a 

ser refo1·1narlo stnn que o CongTesso se l1ouvesse manifestado. 

A cu lpa elo encam inhnmento, ago1·a, é elo nobre Relator, que so li citou a nós 

outros au tores ele em endas, que as esclarecessemos por occasião da votaçiio. 

0 SR. AUGUSTO DH FREITAS: -- Eu pedi tal cousa'i! 

O Sn . JERONYMO MONTFJTRO: - E' facto: o nobre Deputado declarou que, cer

tan1<:lnte, por occa .... ião de se votar, haveria esses pedidos de palavra para enca

JJ!inha.nu·nto e pode.riamos esclarecer as emendas que apr esentanws . (Ha oH

Iro.s a portes.) 

O Sk. PRRSlDENTB: - P''"3Vino o orador de que está finda a hora. 

(• SI:. p,,ssos DE MmANDA: - Sr . Presidente, pedi a palavra durante tres 

minutos, mas j á os transpuz por f orça dos apartes. 

O lJUe quero significar é que apr esentei , como consta de um elos .avulsos onde 

ü~m sendo quotidianam ente cornpen cliadas as en1en clas, un1a supurimindo o a r

tigo 25. 

] i~sUt ~I l a no n . 7 do 4° avu lso, en1 que se achan1 varias en1enàas aos a rti g·os 

tr..es e taes, e, en1. baixo, assignado V' assas de 1V1]ra nda. 

O nobre Relator, entretanto, não diz causa alg1.11na em seu parecer quanto a. 

N-:sa t"lllenda. 

O SH. AUGUSTO DE FREITAS : - Dei um só parecer a todas as emendas, de 10 

"2 7 . Nellas está comprehendida a de V. Ex. 

O SI~ . PASSOS DB MmANDA:- Perdão, não se acha comprehenclida ahi a que 

supprin1e o art. 25, artigo que 1nando supprimir. 

Farticularmente tive ensejo ele di?.er isto e pedir a V. Ex. que por occasião 

cln l'o tação désse um parecer verbal. 

Não quero con1 isto, ele n1aneira al;.;uma, trazer a n1enor censura ao proce

ciim~nto do di g-no Relator. 

Era muito natural qne, entr e as cento e tantas · emendas, algun1a houvesse 

e~C'apndo a S. Ex . 

Essa que supprin1e o artigo, e peJa qual insisto, não vetn no avu lso. 

O Sr. Presidente: - Realmente, do nvul so não consta a emenda a qu\l 

se rercr(' o nobre Deputado . . A emenda que falta ê ao art. 25, "supprima-se"_. as-

( • l Não roi rt'visto pelo orador . 
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>;i:.:c~:ula pe los Sr · .. José Bon.ifacio e Passos c1 1\Iiranda; não consta do avulso 

e r,ão h a pare<'er sobre e li a . 

J.lrimeiran1 nte. You subn~etter a Yolos a emenda n. ]4, con1 parecer contrario . 

.P-ejei tadn a referida emenda n. J 4 • 

O Sr. Pedro Moacyr (]>ela orde>11) r equer a Yel"ificação da Yotação. 

J!J"Ol't-dendo-se í1 verifi cação ela votação, reconhece-se teretn \"O ta.do a favor 

30 Srs . Deputados, e contra, 69: total. 99. 

O Sr. Presidente : - 'iio ha numero. Deixo de mandar proc der ã cha

J:HLda ·por estar esg·otada a hora ela; primei r·a par te. 

SIO::SSÃO DJC 2~ DE Sl..:TT!:MBRO 

Cont.inuaç;to da Yotaç;ão das en1endas apresentadas ao projecto n. 62, de 

l fJll, 111andando approvar a r eforrna elo ensino secundaria e super·ior, constante 

do decreto n. 11. 5~0. de 18 de Ma•·ço de 1915. com alte•·ações que estabeleceu; 

·• 11. pareceres das f'ommissõ<:>s de Instrucção Publica e de Finanças. (Vide pro

jecto n. 62 A, de 1915) (Pmenda n. l·l e seguintes) (2, discussão). 

O S r. Pre sidente: Vou submelter a votos a seguinte em nda, cuja 

vota1.ão ficou interrompida na sessão de 17 do corrente: 

l'\. 14 --- "Art. 2_:; - Supprimam-se as palavras "de mais de um milhão 

ele habitantes" e "fortemente". 

R(·jeitada a emenda n. 15. 

Votação da seguinte emenda do Sr. João Pernetta e outros: 

N . 16 - Accrescentc-se ao art. 25: 

Paragrapho unico - Exceptuam-s os institutos de ensino sup d o r, ele qual

qu.:r r a ti! reza. que funccionarem nas capitaes dos Estados, por estes official

mE>nte r econhecidos e subvencionados e que poderão ser equiparados aos offi

ciae::;. desde que preencham as demais condições exigidas por esta lei. 

O Sr. João Pernetta I*) (pela 01·clem):- Sr. P •·esidente, esta emenda, 

que foi offerecida pela bancada paranaense mereceu o apoiamento· da grande 

mai(·ri~ da Cama•·a, exceptua da regra geral elo a rt. 25, que estabelece para equi

paração o criterio da população, os institutos de ensino superior que [unccionem 

nas capitaes ele Estado, deseJe que s~jam por este officialmente r econhecidos e 

subvC'ncionados e uma vez que satisfaçam todas as demais condições exigidas 

na lei. 

c •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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ú simples enunciado desta emenda logo demonstra, evidentemente, que a 

medida a.hl proposta não affecta de modo algum a essencia do projecto, nem mo

difica a sua fe ição propria e característica. 

A adopção da em enda, no emtanto, olhada do ponto de vista constitucional, 

s"m as preoccupações de interesses immediatamente ligados a um caso concreto 

qualquer, represen ta, sem duvida alguma, um acto de rigorosa justiça e equi

dadt.. E~:rectivamente, só assim todos os Estados <la R epublica ficarão collocados 

em igualdade perreita de condições quanto ao ensino, sem se tolher com es te novo 

prh·ill':,:-io a ac~;ão de alguns Governos estadoaes. 

O art. 26 do projecto imperativamente determina que não serão equi paradas 

ao~ institutos offlciaN; de enJ>ino superior as academias que funccionarem em 

cidades de menos de cem mil habitantes, salvo quando essas cidades forem ca

J-itacs de Estados de um milhão de habitantes, e o instituto ror fortemente sub

vencionado pelo Governo local. 

Concluímos el a simples inspecção desse di spositivo que uma g-rande parte 

rlos nossos Estados não poderá. satisfazer taes condições. Muitas elas nossas ci

dcdes tão cedo não attingirão á popui>tc;ão ah i exig ida. Este facto exclue a 

possibilidade. até, de qualquer iniciativa POI' parte de alguns dos Governos Io

ca<'H. quanto á instituição elo ensino superior, contra riamen te ao espírito fun

Lianu ntal da nossa Constituição politlca. expresso entre outros e mais accentua

eamente no seu art. 35. 

E', portanto, uma distincção injusta. inconstitucional, e, até certo ponto, 

humilhante, mesmo. que Yem ser estabelecida entre os differentes Estados da 

Re[Juhlica, privilegiando os mais populosos com o facto de ficarem os que livE'

rem n1enos de um milhão de habitantes na impossibilidade de ter institutos d 

en~ino superior officializados em seu territorio. 

Diante, pois. dessas considerações de ordem aera l e constitucional. eu m <' 

sinto com o direito ele pedir á Camara a approvação desta em enda sugge1·ida Pe>la 

bancada paranaens Devo, entretanto, conf ssar com a maxima franqueza, que 

n i embr~nça da apresentação dessa emenda, mesmo por ser um acto collectivo 

rla. bancada parnnaense, surgio da consideração do caso concreto representado 

pela T'niversidade do Paraná que, sem isto, ficaria collocada em fa lsa situa

<:ào diaute do novo regulamento do ensino. A fundação desse institu to veio pre

cn~her uma lacuna sensivel a lii no Paraná e. ao mesmo tempo, assignalar na

quell e meio uma época de novos progressos intellectuaes. A afflu encia excepcio

na l de alumnos, hoje em numero superior a 250. a confiança que a todos inspira 

o corpo docente desse estabelecimento, já pela sua dedicação, já pela sna com

petencia . .. 

O SH. OCTACJLlO DE CAYIAR.o\. : - Dou testemunho disto. 

O SH . .JOÃO PERNJ,TTA- ... a fiscalização severa, continua e vigilante excr 

ciJa por parte da sua administração, pelo Governo do Estado e pela popuiaql1o 

da capital paranaense, os grand s resultados colhidos em tres annos, de normal 

funcclonamento em predio propr io e amplo, dotado ele todos os gabinetes e la

boratorio~ inclispensavei , taes são os titulos com que se apresenta a Univer sl-
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d~•lc de Curilyba. par:c pleitear J>era.nte os poderes publicos do paiz a sua con . 

servação e permanenci a. . 1!: este r econhecimento oU'icial ella não solicita, clecr" .. 

tado por uma lei de excepção, mas, simplesmente, pelo direito de obtel-a, ca~o 

uma lnspecção rigorosa severa POI' parte do Governo Federal r vele e de

monstre que este instituto satisfaz todas as outras condições impostas pela lei . 

'l'erminarei, Sr. Presidente, accrescentando que muito propositalmente de

pois das COnsicJeraÇÕP.S clP Ordem g'Pral e ele natureza COnSlitucionáJ ('JU e t]yp a 

honra de adduzir em favor da emenda, aponto como exemplo sufficiente, fri~ante 

e si;;;-nificativo, es te caso concreto, porque es tou convencido de que é da concl

lia\'>10 de todos os grandes inter esses locaes que. não podem ser contradlctorios 

nE'm incornpativeis desde que sejam honestos e justos, corno aq~i se dá, que ha 

el e surgir um dia a harmonia geral exigida em nome do bem publico, para o 

cl escnvoivirnento completo da nossa patria, na verdadeira politica rcpublicfl.na. l)J 

essa I'Olitica, longe de aconselha r o systema dos privilegios e Jas distincções, 

rJnC tanto a\riltam ,e deprimem uma nacionalidade qualquer aos olho~ rle Reu pro

prio povo: prescreve. ao contrario disso, con1o o primeiro de todos OR devere fi e 
o mais fundamenta l, a adopção de medidas que a bertamente favoreçam o surto 

da Cralernidade nacional. (il:htito bem; mu·ito 'bem.) 

O Sr. Augusto de Freitas (1Je7a o?·rlem) (*) : - Sr. 'Presidente, creio 
(Jlle a emenda apresentada pelo nobre Deputado pelo Paraná está vh·tualrnente 
prejudicada. 

Solicito a a ttenção de Y. fi:x . para essa affirmação. 

A Camara já rej itou a emenda apresentada pelo Sr. Monteil·o de Souza. 

s >h n. lS, a qual determinava que os estabelecimentos ele ensino superior. man

tidos ou simplesmente subvencionados e fiscalizados pelo Gove r no dos Esta dos. 

J>O cl<!riarn ser equiparados aos federaes, desde <Jue fosse feito o r equerim nlo pe
los respectivos Governos. 

O Sn. JOÃO PEnNr:TTA: -- A minha Pmenda é differen l 

O SR. AUGUSTO DE FRJU ITAS : - O nobre Deputado pelo Paraná, mais habi l

n~2nte talvez do nue o autor da emenda qu e acabó de citar, em vez de apresen

tar uma emenda substitutiva do a.rtigo, apresentou um parag-rapho ao m esmo 

arti;;o; parecendo que S. Ex. accei ta o principio consignado no a rtig-o do pro
jeclo, entretanto, assim não é, 

Se o projeeto exige que. pa1·a um Estado ter estabelecimen to ele instrucção 

superior, necessario (! qu e tenha a cidade, onde se installa esse estabelecimento, 

ct>rn mil habitantes, salvo se fôr capital de Estado de um milhão de habitantes. 

em sua totalidade, sendo, a inda m a is, este instituto subvencionado pelo Governo, 

~ evidente que a emen da <;lo nobre Deputado, que não exige, 1nas, ao contra
rio, çlis pensa a população do Estado, que é a condição do artig-o ... 

O SR. JOÃO PERNETTA: -- Sómente dispensa par a este caso esp cial o J'equi
si to da população ; mas exige todas as outras condi ções impostaR pela lei. 

r •) Este discu rso nlio to! revisto pelo ora dor. 
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t 31< . AUGUSTO DE FREJTc\S: - Todas as outras exlgencias se acham expres

sas no projecto, em 1·el ação aos Estados que têm a população de um milhão 

de habitantes. 

O Su. J o.A.o PERNET1'A: - E' só mente a questão de população. 

O ~R. AUGUSTO DE FREITAS: - A approvação dessa emenda como additivo 

ao artigo, importa a revogação do mesmo artigo. 

O SR. JOÃO PF.RNETTA: -- Não importa em tal revogação. E lia só cogita do 

caso de ser o instituto sub,·encion ado pelo Estado e J'econhecido officlalmente 

per elle . 

O SR. AUGus•ro DE FREITAS: - Não desejo entrar na discussão da emenda; 

mas já que S, Ex. n.e I onnt com esse aparte, indagarei, que vale para demons

trar a vitaliciedade do instituto de ensino, para mostrar que tudo ahi é feito com 

li~t·J·n. e seriedade, uma subvenção aunual de 30 contos de réis? 

O SR. J -:>Ão PERNETT!\: - Mas ha ainda o reconhecimento official pelo 

J']slado ... 

O SR. A'JGUSTO DE FREITAS: - O nobr [)eputado jã concorda em tu essa 

~uhvenção de 30 contos, como tem a Llniversiclad•l d~ Paraná, e como tem, se

giJJ do cr io, a Un_iversidade do Amazonas, nada significa. 

O SH. Jo_;;.o PERNETTA: E) l a, por si, não signirica tudo, mas é precizo 

ter em consideração tambem o reconhecimento officlal pelo Elstado. 

O Sn. AUGUSTO DE FHETTAS: - Diz V. Ex. : o reconhecimento pelo Estado. 

MaR s" o Estado não póde legislar sob1'e instrucção super ior ... 

O Sn. JOÃO PEP.NETTA: - Por que não póde? Constitucionalmente, póde. 

O SI:. AUGUSTO Dl!f FREITAS: - Essa é uma questão de doutrina, que não 

vale a pena diseu ti r no momento. Se o Estado não tem capacidade para reco

ni·ecer um instituto de ensino superior , porqu se a tivesse S . Ex. não estaria 

reclamando a medida do Congresso Federal . . . 

o SR. Jo,lo P&RNETTA: - ·0· que estou diante da lei que se discute. 

Q. ::ih. Al'GUST" DE FREITAS este r econh c imento pelo Estado não tem 

valor algum. 

(J nobre Deputado quer apenas, com a medida proposta, que, ele orn. em 

dlaJJte, J>ossam todos os Estados do B1·asil ... 

O ~.: . .J OÃO PERNETTA: - Perfeitamente, retirada a questão da população. 

O SI<. AUGUSTO DE FRF'ITAS - . . . qualque•· que seja sua populaçii.o, qual

qut>r que seja seu desenvohimento industrial. esta.)) I cer o seu instituto de en

sino superior. 

O SB . .To,\ o PERN~~TTA: - Não é assim. V. Ex. d i z de maneira absoluta.. 

Isso só se farft uma vez que se sujeitem a todas as outras condições ela lei: 

un n. lnspecção rigorosa e sever a por parte do Governo Fed ral. permanente

Jn ente. 

O SR. AUGUSTO DEl FREITAS: -A. acceitação da -medida do nobre Deputado 

lmp<·r ta na permissão a todos os Estados da Republica. qualquer que seja seu 

(lesenvolvimento, qualque1· que seja sua popu lação, de ter estabelecimentos de 
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cn::;ino secunda.ri01 fundados por particulares, equiparados ~LOS slu.be l ecimenlo~ 

ele ensiuo superior fundados pelo Gover·no. 

O Sn. JOÃO PERNETTA: - Mas não sem condições; d sde o momento que se 

sujeitem a todas as outras condições da lei ... 

C S•<. AUGUSTO DE FREITAS: - Para que V. Ex. veja, para que a Camara 

se certifique de que isso será a <~ébac1e compl!"ta do ensino superior ... 

O SR. JoÃo PERNETTA: - Não apoiado. Então, é V. Ex. decretar, desde 

Jogo a fallencia da fiscalização do ensino. 

O SR. PEDRO LAGO: - V. Ex. tem duvida quanto a isto? Já foi decretad:~. 

ha muito tempo ! 

O SR. OCTACILlO DE CAMARÁ: - Então, a questão da população é secundaria. 

O SR. JOÃO PERNETTA: - E tanto a fiscalização é fallivel nos grancles, 

orno nos pequenos Estados! A questão da população é que não poderá ser um 

criterio ! (Soam os tympanos reclamando attenção.) 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Para que a Camara comprehenda, dizia eu . .. 

O SR. JOÃO PERNETTA: - V. Ex., que é um espirlto liberal, não póde adoplat· 

o criterio exclusivo da população. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS : - Para que a Camara comprehenda que seria 

a débl«cle do ensino a acc itação desta emenda, que iria, desde logo, permittir 

a proliferação demasiada dos institutos de ensino superior, em todos os Estados 

da Republica, basta que eu solicite a attenção da Casa para este facto: Na 

Capital da Republica, onde existe uma Faculdade de Medicina, onde existe um 

instituto destinado ao ensino da engenharia; dous estabelecimentos officiaes , 

para cada concurso que se abre, para preenchimento "de uma cadeira, apt·<:

sentam-se, rarissimas vezes, mais de dous candidatos, pleiteando o logar. 

0 SR. FLORIANNO DE BRITTO: 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: 

quatro, cinco mil medicas ! 

E' verdade. 

E', entretanto, uma cidade onde ha tre3, 

Agora, Sr. Presidente, dig·a-me V. :J]x. si será possivel acred itar que _nesses 

pequenos Estados, nessas pequenas capitaes haja,. corpos docentes com suf-

fi ciente preparo para que o ensino seja co usa séria? 

O SR. OCTACILIO DE CAMARÃ: - Por que não? 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: - O provimento das cadeiras não se faz por 

concurso ... 

O SR. OcTACILIO DE CAMARÁ: - No Paraná se faz. 

O · SR. JOÃO PERNETTA: - Na Universidade do Paraná . . . 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS (diTigindo-se ao Sr. João Pentettn) : - V. Ex. 

sabe como foi installada a Universidade do Paraná. 

o SR. OCTACILIO DE CAMARÁ: Como todas as outras do paiz. 

O SR. AuGusTo DE FREITAS : Como todos os estabelecimentos de ensino 

superior do palz que não são federaes. 

O SR. OCTACILIO DE CAMARÁ: - Como os Institutos federaes na sua instal

la.çà.o. 
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O SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Convidam-se os amigos para comporem o 

corpo docente; e a verdade, Sr. Presidente, é que todos esses institutos, sem 

excepção, se organizam por essa fôrma. Agora, V. Ex. acredita que quando n 

Congresso está empenhado em fazer uma reforma séria, de ensino ; quando 

tomamos medidas as mais severas contra a decadencia do ensino secundario; 

quando a Camara já deu o seu voto eliminando o ensino equiparado, devamo:> 

abrir a porta para essa proliferação, repito, dos institutos do ensino superior? 

Que teremos conseguido querendo o reglmen severo no ensino superior, quando 

queremos a relaxação no ensino superior? 

Que ha de extraordinario em que o Paraná não possa ter um Instituto de 

ensino superior? Pois nós outros não fomos, na maioria dos casos, buscar o 

ensino a que nos dedicamos nas capitaes de outros Estados? 

Sr. Presidente, na monarchia agitaram-se as theorias mais liberaes em 

torno do problema do ensino; entretanto, só um Ministro houve, na ultima phasa 

do Imperio, quando cahia já ~ senso commum, que referendou o decreto de 19 

de abril, o ponto de partida para a decadencia do ensino. Foi esse decreto, 

estabelecendo a livre frequenc'a, os exames cumulativos, a possibilidade d.J. 

fundação de institutos livres, de ensino superior, que abriu a porta á dege

nerescencia do ensino que hoje lamentamos e a que procuramos dar remedio. 

(Não apoiados.) 

O SR. MAuRrcro DE LACERDA: - Nessa parte, não apoiado. Os exames são 

tão pouco rigorosos n.a s faculdad es livres, como nas officiaes. Toda a · gente · 

sabe que, com a r eforma Rivadavia, na Faculdade de Medicina se deram os 

maiores escandalos. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Concluindo, Sr. Presidente, devo chamar a 

attenção da Camara para este ponto: A Camara que já rejeitou duas emendas, 

vi sando na sua essencia e no seu texto a mesma cousa, não póde adoptar esta 

emenda apresentada pelo !Ilustre Deputado paranáense, sem. voltar atrás do 

se\l voto. 
Eu quero que a Camara• nil.o queira por uma facilidade ou por uma con

templação para com o nobre collega, que tanto nos merece, ferir a reforma em 

um dos seus pontos capitaes. (Mtuto be•n; nwlito bem.) 

O Sr. Oa.ta'CiHo de Célllllará (1Jela o•·dem): - Sr. Presidente, quande 

se discutiu, ha dias atraz, a emenda n . 14, eu tive opportunidade de mostrar a 

esta Camara, e o provei , que o art. 23 era um artigo chapéo d e sol, que ser

viria apenas para livrar o Ministro do Interior da Importunação daquelles que 

protegem os institutos super iores em pequenos Estados, Institutos, alguns, in

capazes ele receber taes favores; mostrei tambem que o facto de ser um Es

tado pequeno ou uma cidade pouco populosa não era motivo, por si só, pare, 

que nil.o tivessem um institu to de ensino superior, e trouxe á collecção que em 

uma das cidades ele menor população ele Minas Geraes, na cidade de Ouro Preto, 

está situada talv z a melhor escola de engenharia do Brazll. 
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UM SR. DEPUTADO : - Mas é official. 

O SR. OCTACILIO DE CAMARÁ: - Acceilo a advertencia. Qual a consequencia 

de ser um instituto official? E' o ele ser mantido, subvencionado pelo Governo 

collocando os lentes ao abrigo ele quaesquer suggestões no sentido de facilitar 

exames, de tornar os títulos accessiveis a quaesquer preparados ou não pre

parados; de sorte que nessa escola existe, pelo m enos, a presumpção ele qu"' 

ha rigor nos seus exames e que os títulos conferidos por el la provem, exprimam 

habilitação real dos alumnos que dalli sahirem. 

Ora, si podemos obter este resultado tanto pela subvenção federal como 

pela estadual, pergunto: Qual o inconveniente ele que isso seja feito pelo Es

tado? Qual a differença entre o dinheiro elo Governo Federal e o dinheiro do 

governo de um Estado? 

Desde que o Estado póde pagar aos lentes, e toma a si tal compromisso, 

si esses lentes estão, por esse facto, sob o ponto ele vista de sua situação, acima 

de qualquer seducção, no sentido de transigir po.r occasião de exames, conferir 

titulas sem a necessaria habilitação, mercadejar com gril.os, porque estabelec61' 

esse criterio da população, porque fazer essa concessão sómente aos Estados d<3 

um milhão ele habitantes ou ás cidades de 100 mil e não aos de menor popu

lação? 

O SR. PEDRO LAGO: - O Estado do Paranâ. não assumiu esse compromisso 

de manter o instituto; apenas subvenciona. 

O SR. OCTACILIO DE CAMARÁ: - Perdão; assumiu o compromisso. 

O SR. PEDRO LAGO: - D e manter a subvenção, não. 

O Sn. JoÃo PERNETTA: - Mas no dia em que suspender a subvenção Cicarll. 

lambem suspensa a equiparação. (H a outTos apartes.) 

O SR. OCTACrLro DE CAMARÁ : - Estamos, senhores, deante de um facto 

concreto: a Universidade elo Paranâ. existe ha tres para quatro annos; e nesse 

período, pergunto: ha alguma accusação contra o seu funccionamento? 

UM SR. DEPUTADO: - Os seus títulos só teem valor dentro do Estado. 

O SR. OCTACTL'IO DE CAMARÁ: - Pouco importa que os seus titulas só va

lham dentro elo Estado, n este momento. 

Pergunto: abusos, desmandos chegaram ao nosso conh ecimento? 

A Commissão quer sustentar este criterio, de só poder existir Instituto su

perior, nos Estados de um milhão de habitantes, e estabelece ainda a condição 

de 100 mil habitantes em uma cidade. 

O que a Camar a deve exigir, entretanto, é que sejam equiparados sómente 

aquelles institutos que o m erecerem; que haja fiscalização effectiva e que te

nhamos a coragem cívica e patriotica de n egar essa regalia a instituto de um 

Estado que não se ache em condições ele merecei-a e ele dal-a a outros ·que 

reunam as condições e os requisitos necessarios. 

E' esse movimento ele coragem que nós precisamos ter (ajJoiados), ele co .. 

ragem e ele patriotismo, dizendo que, apezar elas solicitações e das conveniencias 

políticas. ou interesseiras, negam s a um inslituto a regalia, porque elle não 
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póde gozat· d ssa concessão e damos a outro que, pelas suas condições, pelo 

seu desenvolvimento, pe la escolha de pessoas responsav is, pelo modo do pro

prio runccionamento, se collocou em altura de merecer esse favor do Governo 

Federal. 

Sr. Presidente, acostumado a ter em todos os actos de minho vida es.:t 

franqueza, eu deYo dizer perante a Camat·a que, como brazileiro e patriota. 

amigo do ensino, não posso deixar de me collocar ao lado daquelle pugll\o 

denodado de batalhadores pela causa da instrucção, que constituem o corpo 

docente e discente da niversidade elo Paraná e dar o meu testemunho Insus

peito de que naquell a Universidade se trabalha, se estuda, e só existe uma 

preoccupação, que, aliãs, é uma verdadeira obsessão em todo o povo para

naense; engrandecer o Estado e lndirectamente o paiz, pelo preparo, pela cu l

tura dessa mocidade, diligente, intreplda e incansavel, atalaia vigilante da 

g randeza e elo futuro da gloriosa terra do Paraná.. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Mauricio de Lacerda (•) (1Jela o•·dem): - Sr. Presidente, ha. 
principlos ar firmados pelo honrado Relator deRte pl'Ojecto que, "data venia" 

ele S. Ex. não podem passar sem o meu r espeitoso protesto. 

Não é exacto, em primeiro Jogar , que a Constituição h a ja impedido os Es

tados de ter em faculdades de ensino superior. Ella não declarou ser privativo~ 

elos Estados nem ela União o ensino prlmario nem o ensino superior. O qu"! 

cleclat·ou foi que comrelia tanto a uns como â outra cuidar desse ensino. 

O proprio Deputado Sr. José Bonifacio, em projecto quP apresentou e 

defendeu, baseando-se na organização dd ensmo argentino, mostrou que a 

instrucção primaria podia ser dada pela Untão dentro dos Estados, porque ess.

a rtigo da Constitulço não devia ser interpretado pela fórma como outros o 

faziam, declarando taxativamente que era privativo do Estado o ensino prl

mario. M smo porque essa interpretação não era cablvel e era até contraria aos 

interesses nacionaes. 

O SR. PEDRO l\10ACYR : - Na lei de orçamento foram votadas subvenções 

para aux!Jio â instrucção primaria nos Estados. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA: - Ora, Sr. Presidente, firmado e.te ponto d 

vista quanto ao ensino primario, está. tambem fit·mado o ponto ele vista quanto 

ao ensino superior. 

Quanto â outra parte elo seu discurso, em que ao honrado Relator aprouce 

a alysar a emenda propriamente dita da bancada paranaense, no que toca !1. 

Universidade ele Curityba, achando que não era crivei que na Capital da Re

publica não se tivesse podido até hoje crear uma Universidade, e que Isto 

fosse possivel nos pequenos Estados, de pouco densa população, esse argument? 

não procede, por uma situação ele facto, que a elle r esponde, com uma l niver

sidade já fundada. e pela circumstancia de que qualquer analyse, mais calma 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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e menos prevenida de preconceitos, apurará que na Capital da Republica não 

foi possivel até hoje fundar ·uma Univ rsidad , não porque n ão se tivesse lodo 

o apparelhamento para fundai-a, mas porque os interesses dos varios profes

sorados dos institutos officiaes e livres a isso se oppuzeram. 

Quanto á affirmação do illustre collega de que data a decadencia do ensino 

do decreto de 19 de abri l do l mpo ch1. Monarchia, peço licença para dizer que 

si nesse decreto se instituia a medida liberal, lambem se davam ao Governo os 

meios repressivos com os qua s podia corrigir quaesquer decadenclas ou rela

zamentos que a instituição nova viesse a dar em r esultado, no Brazil. 

O que houve foi o descaso, o relaxamento, não nas faculdades livres no 

ministrarem o ensino, mas o descaso, o relaxamento do proprio Governo, que 

tinha faculdades off!ciaes. e ·unha a fiscalização das faculdades livres, no uso 

e goso das rega lias CJ·eadas por aquelle decreto . 

Pertenci a um collegio equiparado e a uma faculdade livre e no meu 

termo conheci lambem o Gymnaslo Nacional e as faculdades superiores ot
f iciaes da Republica. 

Desmoralização no meu collegio, equiparado, nunca foi denunciada em 

documento publico. inclusive o relalorio feito pelo illustre Deputado Sr. Dunshee 

de Abranches, que foi nesse tempo o encarregado da fiscalizaç'í.o dos equipa

rados nesta Capital. 

Quanto á Faculdade Livre que cursei, si havia descaso pelo ensino. eu fui 

encontrar em S. Paulo, na Faculdade de Direito, quando fui tomar parte no 

congresso dos estudantes, real!zado naquella cidade, descaso pelo menos igual ao 

das Faculdades Livres. Em algumas aulas. como na do Sr. Herculano de Freita~. 

por exemplo , ex-Ministro da Justiça, live conhecimento de descasos antda 

maiores. 

De um programma de 3 6 pontos, eram dados duranet o anno apenas se!~ 

e estes eram sub-divididos infinitesimalmente em fyriade- de perguntas, dP 

questões, de modo a que estas pudessm chgar para o numero de examinandos. 

Agora, quanto a se dizer que o governo estadual possa c•·ear uma faculdadP. 

de ensino superior e não o possa um particular. devemos combat r esse pont:J 

de vista, tanto doutrinaria como nacionalmente. 

Os governos estaduaes teem sido e hão de continuar a ser por largo tempo 

as machinas montadas dos partidos politicos; e emquanto as faculdades es

tiverem nas suas mãos, nos seus territorios, naturalmente serão considerados 

os adversarios, como na Russia o são os judeus. 

)Jemais, aos governos ·estaduaes é mais perigoso dar a faculdade de i~stituir 

e~:ahele<'im~utos de ensino superior nas suas capitaes, do que ao particulare~ 

porque estes, deante das medidas de repressão dos regulamentos tederaes, não 

poderão encontrar aux ilio directo da politica, ao passo que para os governos 

estaduaes esse auxilio é direclo, immediato e constante, para evitar que se 

fechem esses inslitutus, como se tem evitado até agora quanto aos collegio:> 

militares de Barbacena e do Rio Grande do Sul, porque foram instituidos, em 
parte, pelos interes~es ela politlca r egional. 
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Sr. Presidente, não tocando só neste ponto, mas no ponto de vista doutri

naria, aquelle pelo qual se querpas sar para os Estados braz!lelros, coberto11 

de mazellas, na comprehensão das doutrinas philosophlcas como das politlca!'<, 

o mo opolio de ensinar âs gerações novas. aos moços devo dizer que essa é a 

mais perigoso de todas as orientações. porque é enfeixar nas mãos do Estado 

o poder, o direito de escolher entre as doutrinas para seu uso e goso; é dar 

a faculdade theologlca, a infalllbllidade scientifica aos poderes officiaes, é cal

locar nas mãos dos corrilhos politicos o direito da selecção que devia ser apenas 

/Alta entre as maiores capacidades. 

Ha ainda pouco se realizou um concurso para medicas de hygiene nesta 

cidade. A despeito de reclamação minha da tribuna, o Governo n!í.o fez at~ 

hoje a nomeação dos melhor classificados porque vacllla talvez entre os Inter

esses poi!Ucos que lnterveem no caso. 

Os concw·sos, Sr. Presidente, teem contribuldo para a desmoralização do 

ensino, contribuindo sobretudo para o rebaixamento do nlvel do professorado. 

O SR. FERREIRA BRAGA : - E a suppressão dos concursos nós vimos o que foi. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA: - A suppressão dos concw·sos, uma vez que 

o Deputado quer attender a este ponto, não é argumento que possa ferir o 

meu. Eu nã advogo a indil'ferença do Estado em face do ensino. O que advogo 

é o direito de cada um defender da sua cathedra as suas idéas ou doutrinas 

philosophlcas, politicas ou scientificas sem que o Estado intervenha oppondo o 

véto da sua infalllbilldade. O que advogo é o estabelecimento da cathedra livre 

no Estado livre, tal como se fez a igreja livre no Estado tambem livre. Eu não 

quero uma religião official, uma sciencia officlal, uÍna doutrina offlclal, uma 

philosophla official ; não quero o Estado nas mãos dos plsotivistas, catholicos 

ou de quem quer que seja, professando uma philosophia ou religião, nem que 

possa varrer da cathedra quem quer que seja, por advogar ou pregar esta ou 

aquella doutrina philosophica. 

0 SR. CARDOSO DE ALMEIDA : Os nossos professores nunca tiveram llmlt<"3 
nem restricções á sua liberdade de ensinar. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA: - V. Ex. disse ebm: não tiveram limites ... 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - São rnéras phrases. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA: - Agradeço ao nobre Deputado o cumprimento, 

vendo que, pelo menos, sei concertar as minhas phr·ases. Pensava até agorn. 

que era o nobre Deputado o unico mestre nesta questão. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - São phrases que não teem slgniflcaç!í.o. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA: - Respondo a V . Ex. Dizer phrases que nã • 

leem significação não mereceria elo meu nobre colléga um aparte tão cheio de 

significação como o que acaba de dar. Nunca attribui ao meus collegas insclencia 

ou lncultura; attribua S. Ex. uma e outra ao collegio equiparado onde aprendi, 

e â faculdade livre onde me formei. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS : - Queixe-se V. Ex. então, de quem O cal
locou lã. 
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O SR. MAURICIO DE LACERDA: - Eu me queixo neste caso d mim mesmo, 

porque fui quem escolheu a faculdade livre onde S. Ex. Iria encontrar os mal!! 

eminentes jurisconsultos, não desta Capita l, só, mas do Brazil, onde iria en

contrar os Srs. Bulhões Carvalho, Lima Dt·ummond e parlamentares com as

sento nesta e na outra Casa do Congresso, ncarregados das mais e levadas 

reformas politicas de nosso paiz. 

Eram estas as affirmações que eu n ã o podia, com minha insigntficattva e 

descolorida palavra e phrases mal feitas, deixar passat· sem o meu reverente 

protesto aos pés do honrado Relator. O que a dvogamos, e eu voq responder 

ao aparte do meu distincto amigo Deputado por S. Paulo, Sr. Cardoso de Al

meida, é, em vista do que o E tado tem feito até hoje, dando a mais limitada 

ltberdade aos professot·es para, nas suas cathedras, seguirem suas doutrinas o 

orientação. é continuarmos com essa libredade, não só quento aos professore8 

que o Estado collocou mas quanto aos proprlos professores que se collocam 

nos institutos livres, liberdade para se guiarem no ensino de suas materias " 

doutrinas. ?-l'esle momento eu me levanto para protestar contra o espirito da 

nova r eforma do ensino. 

Nós advogamos a continuação deste regimen que só pôde ser inteJTompldo, n ão 

pela instituição ainda mais livre do ensino, mas pelas restricções que se vão 

fazendo de anno para anuo e mal entendida, mal inspirada na superficial intel

ligencia que se faz dos motivos da decadencia do ensino. 

A decadencia do ensino não está no 'profesorado livre nem nas faculdades 

livres. Está, como tudo que lemos. no que tem feito decahir QS nossos tempos; 

está na falta de energia moral dos homens que conduzem este paiz. quer pela 

palavra quer pela acção governatlva, estã na carencia de fiscalização no en

sino official como no ensino 11\·re, estfl na condescendencia política. nos con

cursos. na.• transacções políticas, nos scandalos elos exames que se dão em 

todas as faculdades do Brazil, quer officiaes, quer livres ... 

O Sn. AuGt:STO DEl LIMA: - )<ão apoiado. Ha institutos em que isso n!l.o 

se clá. 

O R. l\fAURTCIO DE LACERDA: - . . . está na massa, n aturalmente de sabios 

que veem para a vida publica, <'Om" par>~. a vida privada preparados n as fa

culdades indislinctamente offlclaes ou livr s; e que, entt·etanto, na vida pri

vada como na vida publica. só devem aos seus esfon;os as suas victarias no 

saber e na sciencia. 

O ensino . uperior não é como o ensino de humanidades. O ensino superiot· 

não prepara o c idadão. E' eno pensar que o Estado póde intervir assim no 

ensino superior, faz ndo grave tarefa da sua conservação. Inte rvem no ensino 

primario e no ensino secundaria porque aquelle, s im. fôrma pelo saber ler e 

escrever e este, depois, pelo ensinamento da <ciencias, acaba de formar a ci

dadania. Ahi, sim, o Estado deve ter intervenção defen sora de s ua existenci a. 

Mas o ensino superior só fôrma os profissionaes, os especialistas para as car

reiras liberaes. Não serã tanto p la maior fiscalização nem pelas maiores exi-
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genciae de exames que se hão de preparar melhores bacharels e medlcos; ha dfl 

ser pela vocação amo•· á profissão que se hão de preparar os grandes cli

nlcos, os provectos jurisconsultos. 

Tendo assim protestado, peço desculpa ao honrado Relator, do tempo que 

occupei de sua preciosa attenção e bem assim á Camara, do precioso tempo 

que tomei na Yotação d esl,;>. já im·ertida reforma do ensino, sentando-me sem 

levantar de modo algum as palavras um pouco fortes e pessoalmente desconsi

deradas com que o nol re Deputado da Bahia houve de destingult o seu colleg» 

fluminense. (Muito bem.) 

Rejeitada a referida emenda n. 16. 

Pedir ia, pois, a V. Ex., Sr. Presidente, sem a quelle desejo, que o honrado 

Relator graciosamente viu no meu r eq uerimento de ainda ha pouco, e que V. Ex., 

Sr. Presidente, tarnbern graciosamente não viu na rninh:~. attitude, faze ndo justiça 

a o seu collega, que queria apenas escla•·ecer o debate, para a Carnara votar logi

camente, eu pediria , repito, a V. Ex. que a emenda fosse votada a té a pa lavr!'l 

"estaduaes", excluida a pa rte gryphada "até a data da reforma, etc.". pensando 

assim attender ao pensamento do honra do Deputado pe lo Rio Grande do Sul. 

( Mnito bem; muito bem.) 

O Sr. Pedro Moacyr (*) (pela o1·dem):- S1·. Presidente. o nobre leadm· 

da bancada rio-grandense, Sr. Soa res dos Santos. censurou. com muita felici

dade e criterio, a r edacção do art. 78 da reforma do ensino, segundo o qual, estão 

prohibidos de prestar exames vestibulares, pa ra a e ntrada nos cursos superiores 

da Republica, todos os alumnos ou studantes que não pertençam ao Collegio 

Pedro II, ou aos institutos a elle equiparados. mantidos pelos Governos dos Esta

dos e lnspecclonados p elo Conselho Superior do Ensi no. S. Ex. fez sentir que 

havia um verdadeiro privilegio odiento em favor d determinada classe de estu

dantes, com exclusão de numerosos grupos dos mesmos, não matriculados nos 

collegios, aos quaes o art. 78 da reforma comprehende. 

Observo, Sr. Presidente, que es ta grave lacuna da lei ainda setá aggravada 

no art. 79 da reforma do ensino, contra o qual não se insurgiu o parecer do 

illustre Relator. O a rt. 79 faculta a Il'!atricula nas academias superiores do paiz 

a todo e qualquer candidato que th·er certificado d e curso completo de gymnasio 

estrange iro, a uthentica do pela mais alta autoridade consular brasileira da cidade 

onde o estabelecimento funccionar, .acompanha do ele p1:ova official de que este 

titulo exhibido era acceito pelas academias elo paiz. Esses candidato , conclue 

o art. 79, podem se inscrever para o exame vestibular. 

V. Ex. vê corno está mal concebido e r edigido est e a rtigo da reforma. 

U m direito que é negado a numerosas turmas de alumnos, estudantes na

cionaes, frequentadores de institutos, que não sejam os exclusivamente r e feridos 

no art. 78, isto fe, os Institutos officiaes. ou colleglos equiparados ao Collegio 

Pedro II, um direito, repito, que é negado assim a al.umnos brasileiros, a moços 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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que estudaram pelas leis do Brasil, em colleglos brasileiros, é, entretanto confe

rido pelo art. 79 a todo e qualquer alumno de gymnasio estrangeiro, desde que 

traga diploma, em certas condições, au thenticado pela autoridade consular. 

A Camara comprehende que este argumento é daquelles que não podem ser 

facilmente respondidos, porque do seu seio resalta a mais completa evidencia; 

basta lêr os dous artigos, 78 e 79, ligeiramente comparados, para verificar que 

ainda neste ponto claudica a reforma do Ministro Maximiliano. 

Aproveito a opportunidade de estar na tribuna, para, dentro do Regimento 

e encaminhando a votação, responder a algumas observações feitas pelo nobre 

leader da maioria, quando me honrou com uma contestação ao encaminhamento 

anterior, e o faço sem espirito de controversia e sem mesmo desejo de manter 

litigio sobre o assumpto da votação. S. Ex. disse que, r ealmente, a emenda sub

scripta por um numeroso grupo da bancada mineira não visava hostilizar a 

reforma do ensino, mas, apenas, segundo o intuito do seu principal autor, salvar 

alguns Institutos de ensino secundario pertencentes ao Estado de Minas Geraes, 

Isto é , institutos annexos aos cursos superiores que naquelle Estado funccionam, 

e annexos, por outro lado, ãs escolas normaes que alli estão estabelecidas. 

Ora, sr: Presidente, basta collocar a questão nestes termos simples, para se 

verificar que ha, pelo. menos, um certo numero de collegios - não officiaes, não 

feitos pelo typo ou paradigma do Co!legio Pedro II; que ha um certo numero, 

embora restricto, de institutos de ensino secundaria, para os quaes, conforme o 

nobre leader da maioria explicou da tribunp. da Camara, era aberta a excepção, 

é o pequeno grupo de institutos de ensino secundaria de Minas Geraes, annexos 

aos institutos normaes ou superiores que lã existem. 

O SR. ANTONJO CARLOS: - V. Ex. diz que fui eu que abriu essa excepção? 

Vote! contra. 

O SR. PEDRO MoACYR: - Não disse isto; disse que V. Ex. sustentou essa 

doutrina. Não foi V. Ex. quem abriu a excepção: foram os co! legas que sub

s()l·everam a emenda, a qual V. Ex. hostilizou. 

Tenho o direito de respigar; no encarril·nhamento de votação, as considerações 

de ordem doutrinaria que V. Ex. formular, mesmo porque V. Ex. tem a autori

dade ele 1eade?·, e é preciso que umas tantas doutrinas, que, na minha opinião, 

envolvem, como no ca so vertente. prejuizo para os interesses do ensino, não 

tenham maior curso e autoridade neste recinto e fóra clelle. 

Ou a equiparação é uma regra que eleve ser observada em absoluto, e a re

forma elo ensino não concede a nenhum estabelecimento, annexo ou desannexo, e 

essa regalia, ou a equiparação é concedida com caracter de g·enerosidacle. 

O que não se põde admlttir, é o qu e está na emenda; que haja certos Insti

tutos mineiros, annexos a academias mineiras, que gozem desse privilegio, dessa 

regalia, com prejuizo de estabelecinmetos congeneres de outros Estados da 

Federação, porque isso seria profundamente inconstitucional. 

Não fiz , portanto, obra contra o honrado leader da maioria, de doutrinas 

que S. Ex. sustentou , no longo encaminhamento ele votação ela emenda anterior. 

Minha observação foi multo superficial e passo adeante para fazer tambem 
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minhas as palavras dos honrados r epresentantes do Hio Grande do Sul e Hio de 

Janeiro, qu a nto a outro defeito capital ela emenda, consistente na limitação, na 

PI'efixação do prazo. P e la em enda, sómente os institutos em certas condições e 

que se houver m estabelecido até a data da reforma, podem gozar do benefic io 

clella const:.~.nte . Estão outros institutos privados el e gozar elo m esmo pri vilegio 

ou reg·aiia. l sso ê manifestan1 ente absurdo e improcetle nte. 

Nestas cond ições, S r. Pres idente, entendo que estamos elo lado da verdadeira 

doutrina, nós, os que sen1pre quizetnos e agota queren1os que a questão seja 

1 eso lvida ele modo geral, organico e log i,,o, no sentido ele facultarmos o funccio

namento regular, em todos os Estados da R epubli ca elos collegios equipara dos. 

porque só assim attenderemos á libe rdade do ensino e não incor reremos nas cen

su ras, que acabo de repizai ·, relativamente a essa e a outras emendas. (Jlfuito 

li em ; muito bem. ) 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos a prim eira par te eh emenda 
n. 17 A até a palavra estaànaes. 

Rejeitada a primeira parte ela em enda n. 17 A. 

O Sr. Maur icio de Lacerda (pelct OTàem) r eqü e r a verificação el a vo
tação. 

Procedendo-se á verificação ela votação, r econhece-se terem votado a favor 

seis Srs. D eputaelos e co ntra 87; total 93. 

O Sr. PreSiider.te: - Não h a numero. Vae-se proceder á chamada . 

O Sr. Mavignier ( ·1" Scrre ta1'io, se,·v i?Iclo ele 1•) procede á chamada. dos 
Srs. Deputados. 

Feita a chamada verifica-se t rem se a usentado os Srs. Agapito Pereira, 

Hossannah tle Oliveira, F elix Pacheco, Elias M art ins, Antonirio Freire, Frederico 

Borg-es, Ildefonso Albano, Costa Rego, Alfredo de Maya, Antonio Roll emberg, 

Felisbello Fre ire. Aguia r Mello, Pereira Teixeira, Elpidio de JÜesquita, Octacilio 

Camará, Thomaz Delfino, José Tolen lino. Pedro Moacyr, Horac io de Mag·alhães, 

Macedo Soares, Ramiro Braga, Raul Veiga, Mauricio de Lacerda, Mario ele Paula, 

Raul Fer naneles, Ponce de L eon, Aug usto de L ima, Lamounier Goclofredo, Ma noel 

Villabboim, J,uiz Bartholomeu, Antunes Maciel Junior e Nabuco de Gouvêa. 

O Sr. Presidente: - R esponderam á chamada 99 Srs. Deputados. 
Não ha numero para se proseguir nas votações. 

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO 

Continuação da votação elas emendas a presentné!as ao projecto n. 62. de 191.5, 

mandando approvar a r efo•·ma do ensino secundario e superior, constante do 
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decreto n. 11.530, de 1 de 1\Iarço de 191õ, com altei'ações que estabeleceu; com 

pareceres das Commissões de Instrucção Publica e de Finanças (vide projecto 

n. 62 A, de 1915) (emenda n. 16 e seguintes) (2• discussão). 

O Sr. Presidente: - Vou submelter a votos a seguinte emenda do 

SI'. João Pernetla e outros, cuja votação ficou interrompida hont m : 

N. 16 - Accrescente-se ao art. 25: 

Paragrapho unico. Exceptuam-se os institutos de ensino supe1·ior, de qua l

quer natureza, que funccionarem nas capitaes dos Estados, por es tes official

mente I'econhecidos e subvencionado e que poderão ser equiparados aos officiaes, 

desde que preencham as demais condições exigidas por essa lei. 

Rejeitada. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela o1'Ciem) requer a verificacão da vo

tação. 

Procedendo-se á ve1·ificação da votaçào, r econhece-se terem votado a favor 

56 Srs. Deputados e contra 55; total, 111. 

O Sr. Presidente : -A emenda foi approvada. 

\'otação da seguinte emenda do Sr. Passos de Miranda: 

N'. 17 - Onde convier : 

Os es tabelecimentos particulares de ens ino secundario poderào se1· equipa

rados ao Collegio D. Pedro II, medl.lnle requerimento ao Conselho upei'ior de 

Ensino, que, além da idoneidade dos directOI'es e professores, mandará examinar 

com rigor si o collegio ou estabelecimento apresenta provas positivas de que 

tem: 

a) exislencia conceituada de 20 annos no mínimo; 

b) preclio proprio, com in dispensa veis condições ele hygiene e confo1·to. se

gundo os preceitos da pedagogia moderna; 

c) material escolar necessario, gabinetes e laboratOI'ios suffici ntes para as 

experiencias do ensino; 

d) frequencia de 150 aiumnos ao menos, durante cinco annos precedentes á 

equiparaç1io solicitada. 

Sendo a syndicancia favoravel, será o collegio ou estabelecimento equiparado 

para todos os effeitos ao Collegio D. Pedro II, uma vez depositada a quota ele 

fiscalizaçào de 3 :600$ a que refere o art. 27. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (*) (pela O?'dem) - Sr. Presidente, usando 

de um direito. que me confere o Regimento, e cumprindo um dever a que não 

posso fugir, requeiro a V. Ex., sem querer perturbar a marcha do projecto, que 

( •) Este discurso n!lo foi revisto pelo orador. 
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a votação da emenda n. 17, pela sua excepc ionalissima imporwncia, seja feita 

a lin a por a:inea, devendo ser destacados da alinea ··d '' as palavras '·Sendo a 

yndicancia favoravel .. . até 1915 ". 

O Sr. Presidente : - Obser vo ao nobre Deputado que acaba de fortnu

lat· S<'lt reque•·imenlo, que sob n. 17 ha duas emendas. A Mesa considera emenda 

sepat·ada, com o n. 17 A. a parte que di7. "E' facultada a equiparação ao Collegio 

Pedro Il dos estabelecimentos de ensino secundario que tenham ann xos insti

tutos normaes ou sup ri ores t econhecidos pelos governos estaduaes até C< clctltl 

<la reformo ele 18 <Le JJ'fa.·ço de 1915. •· 

O SR. 1\-lAURrcro DE LACERDA: - Y. Ex. não vae submetter a votos, pri1neiro 

n. emenda n. 17? 

O SR. PRESIDENTE: - Pt·imeiro. a emenda n. 17. que vae sómente atê as pala

vras •· ... a que se refere o art. 27" e que ê do Sr . .Passos de Miranda. 

o SR. MA URICto DE LACERDA: - Mesmo nessa ,·otação a que \". E:x. ,·ae sub

metter a emenda, terá cabimento o meu requ rimento, porque peço a divisão 

justamente nessa parte, alinea por alinea; peço ainda que a parte final, seguinte 

â alinea ·• 2 ", seja votada c!epois. destacadamente. 

O SR. PRESTDENTF: - V. Ex. requer·. então. que na primeira patte seja a 

votação feita alinea por alinea. ,·otando-se, em s guida, destacadas da alinea "d ", 

as palavras "sendo a syndicancia" a té "art. 27 ". 

O SR. MAURICIO DE LACERDA: - Pois nfio; indo a primeira parte até as pala

vras "positivas de que tem ... 

O Sr. P e dro Moacyr (*) (pela onlem) - Sr. Presidente, seja qual ror 

a decisão que \T. Ex. pretenda dar a respeito do requerimento feito pelo nolJre 

Deputado fluminense, no tocante á votação da emenda 'pot· pat·tes, venho, em 

breves palavras, pedir a V. Ex. que consulte á Camara sobre si dá a votação 

nominal, para a emenda ser votada. quer parcialmente, quer no seu conjunto. 

A emenda vet·sa sobre a famosa questão dos collegios equiparados, que tem 

sido o clo!L, o eixo de todos os debates e controversias a respeito da reforma do 

ensino fei ta ad ,·etáe?ldum do Congt·esso, conforme autorização dada por este o 

anno passado. 

Accresce que a emenda tem a mesma autoridade de ser subscripta pela ban

cada do Estado de Minas. Por outras palavras: é a bancada minei•·a que pleit ia 

perante a Camara, contra o Sr. Ministro da Justiça, autor da reforma do nsino, 

a passagem dos equiparados. (A.pm·tes.) 

Eu não sei si o honrarlo leacle?' da amara se declarou ou não contrario (ts 

observações que venho fazendo. O facto é o facto. 

Sej am quaes forem as declarações em contrario d S. Ex. em materia ... 

O SR. ANTONIO CARLOS :- A bancada mineira não pleiteia cousa alguma 

contra o Sr. Ministro da Justiça. 

( •) Não fo i r ev isto pelo orador. 
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O SR. PhlDRO l\IIOACYT<: - Perdão. Ha palavras e ha actos. A bancada mineira 

póde não pleitear pot: palavras, mas pleiteiar por factos ou actos. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Quaes são os aclos? 

O SR. PEDRO MoACYR: - O acto é este: si a honrada bancada de Minas es

tava de accôrdo com a r efor ma qo ens ino, no sentido da orientação traçada pelo 

~eu autor, o Sr. Ministro da Justiça n ão podia apresentar no plenario, quando 

se trata ou não do ,·efe?·enclurn do CongTesso a essa reforma, e me<1da restabele

cendo os equiparados, isto é, uma emenda que restabelece uma legislação, um 

insti tuto francamente conclemnado pelo Sr. Min istro ela .Justiça e sua orientação. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Mas quem d iz a V. Ex. que foi a bancada m ineil'a 

que apresentou essa menda? 

O SR. PEDRO MOACYR : - E' o facto. 

UM SR. DEPUTADO: - A emenda está assignada po1· alguns Deputfl.dos ele 

Minas. 

0 SR. ANTUNFS MACIEL .JUNIOR: - Por 19. 

O SR. PEDRO MoACYR: - Alguns Deputados, não, senhores. São 19 nomes, 

como lembra muito bem o nobre co ll ega. E' fl. maiol"ia da bancada mine ira que 

pleteia, quer nesla, quer em outra emenda relativa ao assumpto, a passagem dos 

equiparados. 

O SR. ANTONJo CARLOS: - Bastaria que V. Ex. co llocasse a questão no ter

reno em que a collocou, para que a bancada mine ira retractasse o seu voto. 

O SR. PFDRO MOACYR: - Eu não respondo, nem quero responder pela retra

clação de. outrem. 

VARJOS SRS. DEPUTADOS: - Nem ha retractação. 

O SR. PEDRO MoACYR: - Mas, perdão. "Aos infleis, senhor, e não a mim ! " •.. " 

Não fui eu quem disse que havia retractação. Pelo contrario, eu arg·umentei com 

a subscripção, muito illustre elos nobres Deputados, a essa eménda em favor da 

lloutrina dos equiparados, e acabo de saber que s i querem retractar (não apoia

clos), pelas palavras textualmente proferidas pelo digno co ll ega êle SS. EE. o 

Sr. Antonio Carlos. 

O SR. ANTONIO CARLOs: - V. Ex. precisa interpretar d vidamente o meu 
pensamento. 

O SR. PEDRO MOACYR: - Mas eu não Interpretei mal. 

0 SR. ANTONIO CARLOS: - Interpretou. 

O SR. PEDRO MoACYR: - Perdão. Si alguem interpretou mal, foram os col
legas de V. Ex. 

O SR. PRESJDENTE : - Peço a attenção do orador. A Mesa deseja fazer uma 

ponderação afim de que não haja anarchia no acto de votar. 

A emenda assignada por varios Deputados, entre os q uaes o~ Srs. Arthur 

Bernardes, Moreira Brandão e outros, não é a que vae ser votada. agora. A 

emen da cuja votação vae ser feita é a de n. 17, do Sr. Deputado Passos ele 

Miranda. 

Conforme expliquei jà ao Sr . Depu ta do Mau ricio de L acerd a, ho uve engano 

na Impr essão. 
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A •m encla assig naua por var io Srs. Deputados com ça pelas p:tlav o·às ... 

O Sn. Pmono M oA YR: - O que m e preoccupa ... 

O Sn. PIUlSIDENTE: - Perdão. O nobre Deputado de,·e deixao· que o l'o·esi-

<1en te da C a m ara fali para orientar o debate 

olic ito permi ssf1.0 ao nobr · D eputa do pa ra pecll!·-Jhe o obsequ io de g unl"dar 

sil ncio. cmq nanto eu es th·eo· dando as expl i cac;ões que julgar oppor tuno dar 

no ·a·o. 

l) SI:. PEDHO M OACYR: - Não era p r eci so qu e V. J<Jx. solic itasse essa peo·

nlissào, porq ue se i respe itar o Regi1nento da Casa. assin1 co1no a V. Ex., quer 

pes~oalmente, quer como Presidente da Camar a. Não ouvi bem as obsen·ac;ões de 

V. J.!)x. ; julg·uei que as houvesse concluiclo e por isto continuava a I a llar. 

O SH PotFSIDENTE: - A em enda assignada pelos Srs. A r t hur Bernardes e 

<Htll'os com eça pelas expressões -E' facultada ... ·• e Yae até "1915). A emend a 

qu e termin a com as expressões "a que se ref er e o a rt. 27 ", é do So·. D eputado 

Passos de M ira nda. Assim está nos or ig inaes. Por engano, ficaram as duas 

~m nelas sob n. 17. no impresso. 

O nobre Deputado continüa com a palavra e parC:I encarn inha r a votação~ 

da ~.:·tnencla n. 17, do Sr. Passos de 1\lliranda, que vae. dig·o tnais un1a vez, alé 

.as palavras ··a que se refere o art. 27 ". 

O SH. PFODRO !\10ACYR: - Seja qual fõr a emenda. em ,·ota<:ão, o .Facto é que 

.existe unut subscrita pelos Deputados de Minas. e cujo a~sutnpto é a equi
]Jaração. 

Pouco i mporta que esse assumpto seja previsto c contemplado na emenda A 

ou na en1en cl a B. 

O que impo•·ta, e o que se está discutindo. ~ propr iamente a these. a propo

s ição o elat.iYa aos equ iparados, pensamento que está. suffragado pela lmncada 

tnineira, por sua tna ioria .. ern uma etnenda. 

O Sn. ~ \ .NTON I O CARLOS: - Suffrag·ado, não. ~:\s aRs ignaturas podem r epre;

SC"nlar apenas aroiatnento. 

O SR. X ICANOR 'ASCJMENTO : - A prova ele que não est íL suffragac1a pela 

bancada de t.Iinas, é que V . Ex. vae ver o r esultado da votação. 

O SR. PEDRO l\IoACYR: - A presumpc;ão é a <1e que quem apresenta emenda 

á consid era ção elos seus pares qu er sustentai-a. ( .4.piados e 1n·otcstos.) 

O SR. PEDRO L,\GO: - A em enda sobre qu e v . Ex. f.alla é a flo 'S o·. Passos 

<le ~Iit·and a. Para o apoiatnento bastariam cinco assignatu ras. 

O Sn. PFlDRO M OACYR: - Mas eu estou c1izenc1ó que o que estú acima dessas 

pequenas questões de methodo n a ·votação é o pensamen to superidr: e a: c ircurn

stancia pr ecipua a r espeito ela qual estou fazendo as minhas consi derações. é que 

émencla ha. entre outra s, e suppuz fosse es ta em \'Otação, relativa ao estabeleci

n,enlo el e co llegios equiparados, e suf fragada pela honrada n1aio1·ia da ba ncacUt 

T.lin ira. 

O R. 1\L\UH[ClO DE LACEnDA: - A Con1tnissão. aJiús, não extingue · os equl· 

parados: cl?t prefer encfa a certo nun1e1•6 pa1·a equ i pa t~ar . 
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o SR. ·1'1mno l\IoACYn: - As emendas que vers~m scbre ectu iparações sã<> 

cliffer ntes; umas n1enos, outras n1ais rigorosas. 

lHas isto não affecta a substancia do caso, qu é o seguinte: 

A Camara estA dividida m duas conentes sobre este assumpto: uma. cor r ente 

que é radicalm nte contraria aos equiparados, que entende produzi r á o seu roota

belecim nto a !rremed iavel decadencia do ensino; a outra, que deseja os equipa

rados, corn tnaiores ou menores restricções. 

Em tal situação, appareceu a emenda da illu Lr e bancada mineira, que era 

pelo restabelecimento de equipar ados. 

Pois ben1, agora qu se vae votar na sessão de hoj e a pri n1eira emenda, póde 

ser do Sr. Passos de M i randa ou de qualquer outr o Deputado, pouco impor ta; 

agora que se vae votar a primei r a das emen das sobr e equ ipar ados, q ue os resta

belece, contr a o esp i r i to, a o r ientação e o progr amm a do Sr. M inistro da J usti ça, 

na sua famosa, peca, 111anca, J'lleta.ph ysica e r lrogracla reforma do ens in o, es tou 

no meu d ireito de Deputado e de patr ocinador do restabeleci mentos dos equ ipa

rados como medida até certo ponto conducente á plena liberdade do ensi no, ideal 

pelo qual 1ne bato, estou no rneu direito, repito, de invocar, entre outros argu

mentos, para sustentação moral, digamos assim, da minha these, o facto de. ter 

síd~ esta emenda sobre quipal·arlos subscripta pela honrada maioria da bancada 

n1ineira. 

O SR. _\NTONJO CARLOS: - P ço a palavra pela ordem. 

O Sn. PnDllO MOACYR: - Pouco importa, Sr. Presidente, e r spondo ao aparte 

do meu illustre arnigo e honr·ado collega, St·. Antonio Cat·los, que a bancada se 

queira ago r·a t•t-l.ractar. empr(;"g-ando a expressão de S . .Ex. e na melhor inten

ção ... 

O SH. ANTONIO CAIU.OS: - O que declarei fo i fJU não pleiteariamos contr a o 

Sr. Ministr o da J ustiça. 

O Sn. PI~DRO 1\IOACYR:- Vou até lá. Vamos po 1· partes e chegaremos ao fim 

os dous. 

O Sn. 1\IAUIHCIO DE ],.ACEllDA: - O honrado I a(le1· fez uma r tirada u rsa. 

(Riso.) 

O Sn. PEDRO JIIOACYil: - Pouco importa que a bancada minei ra agora se 
queira retractar, na sua maiÓria ou totalidade, do pen samento que dictou eló'sa 

emenda, bem como do seu apoio virtual ou implicito a todas as emendas apre

sentadas pelos membros de outras bancadas e r lati\·as ao restab!' lecimento dos 

equiparados. 

Pergunto ao honrado l cad ,. : A bancada muda ele orientação? Hesponde-me: 

Sim, Tem motivos para i sso? Sim. Quaes? S. Ex. responde: Não quer o contr ariar 

o Sr. Ministro da J ustiça. 

O SR. 1\'f AUB.ICIO DE' l.u\CEJRDA: - .Ell nfto se contrariava, é um moço cl& 

·bom genio ... 

O Sn. Pfi:DRO 'Ni o.-cvn: 

ser Ministro. 

@!!e pouco . e i mpo1·ta ele ser con ll'al·i aCio; quor é 

0 SR. ANTONIO CARLOS: - E' uma injust iça de V. Ex. (Apo iaaos.) 
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O SR. 1-iAUI<ICIO m; J~ACEJRDA: - Só o que elle quer é tomat· militarmente o 

...,;afê Jer8n1 ias. 

o SR. Puono :\ l oAC\' H: - ~~ bancada m ineira não quer ilnportunaJ', não quer 

cont1 ariar o SI". j\·l inistro da Justiça? Está no seu direito, está. pleiteando até sua 

sua conven ienc ia pol í ti ca, r espeita ndo os elem n tos cliplomaticos e ci rcumstancias 

actuaes, para não fornecer ao S1·. Presidente da Republica, ensejo de uma solução 

violenta e radical, qual fosse a de marcar immediatarnente um dissídio por actos 

positivos, entre S. JJ;x. , o Sr. Presiden t e d a R publica, e o seu M i nistro. 

A bancad't mineira não quer alijar o Sr. Ministro da Justiça? Pois que o 

.carregu . 

UM SR. D0P UTADO: - Ca r r ega pot· prazel'. 

O SR. PEDRO :\lOACYR : - Can egue. por pr azer·, si é leve; com sacrifício, si é 

pesado. 

1'\Jacla tenho con1 isso. r\ n1inha questão ê outra. ]!;' que a. bancada tnineira 

apresentou uma outra em nela m que aff irrnou a sua sol idariedade no sentido 

do restabelecimento elos equ iparados . '.rérn se batido p01: essa causa Deputados 

mi neiros ao la do elos de outros Estados. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA: - 0 Sr. Anto!lio Ca rlos já tem f!lesmo como 

leadcr umll. tradição nesta Casa. 

Quando num caso h a clu lls con entes importantes ele opinião, elle abandona 

a direcção e abr e a questão. 

H aj a v istll. o caso do 1° districlo ela Capital Federal. ( J-Ja cliversos outros 
apm·tcs.) 

O SR. PRDRO M oACYl <: - Sr. Presidente, não estou quer endo hostilizar ou 

alvej a r o Sr. Ministro ela J11 stiça, que ê um moço de talento. operoso, trabalhador 

e que fez gra ndes estudos para escrever. al iás n a s ua linguag·em pittoresca, a 

sua r eforma do ensino. 

Não me preoccupo com uma questão que t'eJ~uto subal terna. Si eu quizesse 

apurar questões politicas com o Sr. Ministro da Justiça. não serla neste Ioga r ... 

O SR .. r usnNJANO SERPA: - Nem nest a oecasifLo. sobretudo. 

O SR. PEDRO :\foACYR : - Nem nesla occllsião sobr etudo. corno diz com verda

deira felicidade o hom·aclo Deputado pelo Pará; t r ata-se ele questão do ensino. 

assun1pto superior n mim , ao Sr. Ministro da .Ju stiça e á. propria Can1ara; assum

pto vita l elo paiz, e quP. entend e com o seu grande e lllrgo futu ro . 

O Ministro ela .Tustiça. parA. mim, como parH a bancada mineira . desappare~e 

rliante da g r a ncl iosirlade el a r el evanc ia elo assumpto; mas, exac tam ente porque 

chegamos ao ponto cul minan te da questão. ao eixo em torno do qull.l têm g irado 

as mais calorosas controversias sobre o ensino. exactamente por que chegamos á 

votaçã.o el a ern encla qu e vae decid i r ela r eforma .. . 

O Sn .• \.XTo:-<ro C'.un.os: - .Já se votou emenda id entica . 

o SR. PEORO l\fOAC'i'R . . ou, então, para aproveitar o aparte do nobre 

Deputado mineiro. que vae coop rat·, a judar, "- que se decida essa m agna qu es tão. 

ponto que é, ao l ado do caso elos concursos. do provimento da clocencia, ela fre

ouencia dos alumn s e da org·anizn(!ã.o tlo. programmas. um dos pontos fundan10n-
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taes con ·ubsta nciados nu refot~tna do ensino ; vin1 á tl'ibun<.t obser,·ar cl csd IQ.ho 

que uma das m endas relativas ao r cstahel cimento dos equip:uados é da honrada 

bancada de Minas. 
F'iqu e ca.da urn co m a sua r esponsabilidade. Si a illusu~e bancada m ineit·a., 

que ninguem mais do qu eu preza. que1· se r et1·actar pelo orgão do .·eu nobre lea· 

lCJ', que é tan1bem da m a ioria, pouco m e in1porta a rnitn ; tnas, isso im1 orlará. ao 

en sino, porqu , sem a força mor al e material resu l l<cnte do apoio dessa nume

rosa bancada. qu e presumptivamente arrasta o voto e as opiniõ s de outras, ós 

equiparados es tã mortos; a reforma. dó n sino, isto é, a r officiali?.a<:ão J'etro

grada do ensino terá topado e vencido com o novo obslaculo. isto é. os r elrog raclos 

terão conquistado novo passo e Lerão a vançado m seu negro terreno. [ sso não 

importa a nós ; impor ta ao pai?.. A bancâda póde ret ractar- se; nut s, aH tninhas 

obset-vaçü s ficam de pé e são iiTespondiveis no contraste de uma desata,•iada 

eloquencia com a dtu·a vet·dade que nellas se encerra. 

Peço a.- \ T. Ex .. Sr. Pres idente . n votaQão norn inal. 

T enho <li Lo. ( JJ11ilo bem: muito bem.) 

O Sr. Antonio Ca rlos (*) (pela o1·de111) - Sr. f'1·esidentí'. as coHside

rações adduzidas pelo nobre D eputado, na parte em que ,·isaram a atlitucle da 

bancada mineira. foram perfeitamente inopportunas. 

A em enda n. 17. aquella que stá submettida ao Yo lo d<t ' amara. é uma. 

m nela radicalmente des favoravel RO pensm en to essenc ia l ela r eform a submettida. 

á approvação do Congresso. Ahi se faculta a equipar ação de es ta belecimentos 

]larticulares e se instituenl a té os ,·arios requisitos para que essa equiparação 

seja decretada pelo Governo. 

A emenda n. 17 A . a immed iata. aq uella que tPm as · ignatunt. de alguns 

m embros da bancada mineira .. essa não divet·ge da refo r ma submetlida á onsi 

deração da Camara, sinão em um ponto verdadeirament de de talhe. I~ a bancada 

d e Minas Geracs. .m ca~o algum . Sr. P•·esidente. poderá suffragar a el11enda 

n. 17 ... 

O Sn. MAeRrCIO o.: I.Ac>:l<OA: - ~Ias está assignada pela maiot·ia d.os Depu

tados mineiros. 

O SR. ANTONIO CAJ<LOS : - Si estou dizendo que assignada por membros 

da bancada de Minas, não é a emenda n. 17, e si m a em nela n. 17 .\ ... 

Sr. Presidente. n ão só a ba ncada tnin it~a consid ra qu a equ ipanLçio ele 

eollegios . nos termos em que a e n1 enda n. 17 prescreve, será da maxin1a inconve

n iencia para o ensino e para o pa iz (apoiados), con1o, collocada a que ·trto no 

terreno em que a quiz co llocar o nobre D eputa do pelo I io de .Janeiro. pen11ittindo 

a ·suspeita de que os Yotos da bancada pudessem det rmina r o seu cl issidio. em 

un1 ponto capital com o ioverno. de vo assignalar que a bancada lc·m u rna prc

occupação. a de st.1.r ao lado do Pt·esidente da Repuhlica e do seu 1\!in iRLedo, 

( •) li~sle discu r·so não foi revisto pelo o rador. 
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c ::1: rnfo1·n1a não fa?. 1nrds do que tratlu~dr o p nsamenlo do Governo, cuja alta 

responsabilidade C'ompete ao Presidente da Republicn. 

O SR. :;\fOREIRA DA RoCHA: - 1\Iuito bem! E essa deve ser a altitude de todas 

as bancatla~ an1igas <lo Governo. 

UAI 1<. [hlPUTADO: - Como explica V. Ex .. o facto de l 8 Deputados mineiToS 

terern assignndo a e1nenda? 

O SH. A..NTON IO CAn:J ... OS: - E' precisan1ente este as. un1pto, que estou expla

nando . .Já dei os rnotivos por que á en1en(.la n. ] 7. en1 caso nenhurn. a bancada 

minei1·n pod ria dar o seu voto. 

Relalivarnente á en1 nda i111mediatn. áquella que tPnl a assigna.tura l e alguns 

Deputados de i\1inas ... 

O SR. Pr:;nJto 1\!fo .• cYR: - J e%o ilo ou dezenove l epulados. 

o R. A.NToroo CARLOS: - . . . a Can1ara precisa sabet· o seguinte: Ha no 

Estado de :\rinas alguns estabelecimentos secundados que têm. ao lado, escolas 

nonnaes reconheci,la,; p lo Gove1·no do Estado, ou, então estah lecimemos secun

darios. (]Ue ti'm. junto, institutos superiores de ens i no. 

A bancnda mineira apresentou uma em nda tendente á equiparação apenas 

d stos estabelecim ntoR, r aríssimos. (A poiallos da brtncafla m ineirn.) 

.'\clmiltindo-se. portanto. qu divergencia existisse, tratar-se-hia de dh·el·

gencia .em ponto verdadeiramente de detalhe. 

O SR. PEDRO M OACYH: - A questão não· ê de quantidade; é de qualidade. 

Sll. ~\ NTONIO CAilLO : - Da lei tura c1 sta emenda ninguení pócle concluir 

q11P os l)eputados lnineiro , que a assignaran1, queiratn a equipara(!ão, nos terntos 

da emPn cl a n. ·1 7. 

O Sn. l'EDHO i\loACYH: - Que . e conclue. então? 

O SR. f\ NTONIO CARLOS: - }J' o que vou dizer. Só se pode1·ú concluir que 

alg·uns Deputados mineiros desejariam se perm i ltisse a equipa1·ação dos institntos 

éle ensin secundario que funccionem annexos áquellas escolas normaes ou a esta

bPiec imentos superi ores ele ens ino. 

O SH. PF.oRO l\IOA YH: - O que se qu 1· é que sejam equ ipa r ados coll gios, atê 

de religiosos. 

O Sr: . .A KToNro C A H LOS:- En1 qu se baseia \ r. Ex. pat·a as i1n se rnanifestat·, 

quanto aos intu i tos elos sig·natados ela e tnenda '! 

l TM Sn . . D EPt"rADO: - A. ent nda se r fere f1 equipa ração em geral. 

o Sn . . -\ l\:'J"ON I(1 CAHLOS:- v. r·:x. li! inter essante. Si o leaflm· ela bancada está 

declarando que a bancH.rla não qu r a equ i paração nos termos d::t n1enda 17 ... 

O Sn. :'IJAIIIli CIO D~l LA C>~IlDA: Quer em lermos mais indefensnv is: não 

quer a quiparação p !o principio ele equ ipa1·ação. mas como excepc;ão limitada 

a dous ou t,..•s estab lecimentos mineiro . 

O SH . .'\NTON IO CARLOS: - .Apenas o JU clirei em r esposta ao aparte do 

nobre D eputado, que alguns n1embroR ela bancada de -~·linas - não a bancada 

- apresentar am enwncla no s ntido da. equiparação de collegios que têm ao lado 

institutos nonna s ou d ensino superior. E agora direi tan1ben1 á Can1ara qu 
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não se pócle concluir ela c ircumstancia ele estar assignada esta emenda por alguns 

Deputados ele Minas ... 

o SR. PEDRO i\IOACYI1: - ror J s ou 19. 

O SR. ANTONIO CAnLos: - . . . por 18, 20, 25, por todos que fossem, não 

se póde concluir sinão que ell s tiver am o proposito ele apoiar urna em enda apre

sen tada pelo nosso clistincto collega, r. Arthur Ber na •·des, que foi seu autor e 

·se d i r igi u aos co ligas pedi ndo que a apo iassem com as suas assignatu r as. 

A amara sabe bem qu não ha outra significação a dar á assignatura ele 

em endas sinão a de apoiamento, a ele deferencia pessoal ao seu digno autor. 

UM Sn. DEPUTADO: - Sem obrigação elo voto. 

O SR . .AJ'ITONIO ARLOS: - Qu ando. portanto. se tra tasse ele divergencia na 

lJancada, seria diver gencia de detalhe; m as não se trata, de facto, c1 cli vergencia, 

visto como as assignaturas fo•·am dadas como manifestação el e apreço cl :t bancada 

ao distincto autor da em enda. 

O SR. l\lAUR ICIO DE LACERDA: - Offereceram até um r etrato a oleo ... 

O ' R. ANTONIO CARLOS: - Em clir i to cl elles, poderi am fazel-o. si ass im enten

dessem . 

A bancada n1ineira dá :::eu apoio á re forrna do ensino. por· pensai' qu e~ si 

assumpto ha em que o Governo da Hepublica mereça applauso, pel •t su n. acção, 

é precisamente aquelle constante da r e forma submettida á approvac;ão ela C amara. 

(Muito bem; ?n1tito bem. O o?·aclor é Cll?ll llr im cntado.) 

O Sr. Preside nte : - O • r . M auricio ele L acer da r equ er qu e a em enda 

n. 17 seja v otada por part s: assi m, vou di v idir a emenda . de accõrclo com o 

modo como entende o r querimento do nobre Deputado e chamo a attenção da 

Camara, afim el e fica r cada um dos Srs. Deputados certo como va vota r . 

Submetterei tamb m o requerimento el e votação nominal á Camara. 

Vou dividir· a em enda da seguinte manei r a, de accõrdo com o r·equel'imento 

do nobre D ep u tado: Primeira parte até ás pa lavr as - "Coll egios ou estabeleci

m entos apresentem prova po itiva el e que têm •·, isto é. o cabeçalho da em enda: 

depois, submetterei á votação a a linea A, depois a B, depois a C e d Ppoi a B, 

e, f inalm ente, a ultima parte da em enda que diz : " Sendo a synclican ·üt f>lVoravel , 

etc .. ,, até "o art. 27" ; onde termina a en1enda . 

Assim, tendo a emenda ele ser votada por partes. vou consultar á C:-unara, 

si defer e o requerimento do nobre D eputado, o Sr. P edro l\foacyr, pedindo vot:>ção 

nomina l pa ra a primeira parte des ta em enda . 

Consultada, a Camara r ejeita o r que•·imento d vota.ção nominal. 

O Sr. Mauricio de . Lacerda (pela or dent) r equer a v rif i caç~o dR vç.
tação. 

Procedendo-se á vel'ificação da votação, r econhece-se le•·cm votarlo a favor 

42 Sr s .. Depu tados e contra 72; total, 114. 

O Sr. Presidente : - Foi rejeitad o requerim.,nto de votação nomina l. 

Vou submetter a v otos a primei r a parte el a emenda n. 17, ciE'Sde as palavras 

011rle convim·. até á~ palavras - jJOSilivas ele q11 te111. 
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O Sr. Mauricio de Lacerda (*) (pe/ct onlem):- Sr. Pt·csidente, eu não 

lrnc·i•Jilava perturbar o equilíbrio alado da m archa de pombas e borboletas com 

r111e ht a.travessar o t·ecinto este magnifico pr ojeclo do tomador militar do Café 

.Jeh·mias; mas a Camara, depois d ter approvado a emenda n. 16, que manda 

eq,Jiparar os estn.bel ecimPntos de ensino superior, não sei como vai votat· contra 

a c·!lwnda n. 17. que manda equipa rat· os estabelecimentos de ensino secundado, 

.accn~&centan clo a c it·cumstancia de que a emenda n. 16, elos nobres Deputados 

parn.naenses. não dfi rês tr~icção á quiparação, ao passo· que a emenda n. 17, res

u·in;.! <:: r egula, (Juasi nos principias geraes e de n1oclo sati!:3factodo, a equipa.

raçf"t (los colle~ios secundarias. 

Pedi a divisão ela emenda, pois elas outras partes em que ella s divide, na

tural e logicam ente, pelas suas ali?leas, não p6de talvez cogitar o Congresso, ao 

11asso que quanto á a/in a u. que exi ge elo eslabelecin1enlo a existencia de 20 

an ncs, conceituado e approvaclo pela fiscalização. natlll·almente feita e1n virtu 

de d': tegula.menlo pelo Governo Feclet·al junto a esse estabelecimento ele ensino, 

t•ãc> pôde haver duvida em conced r a equipar ação a esses co llegios, em que se 

for·nuLn1 homens elementannente instruidos e se n1andan1 para as Faculdades 

Ltvt·es ;,spiritos que ainda lutam com as sombras ele uma ignorancia ilTcmovi

Ytll nos collegios em cujas au las não se deixa de disll'ibuir aos a lumnos o que 

-s~ chan1a o ~.chti en1 pequeno·· ... 

Repito. Sr. Presidente, eu n;1o tenciona \'a perturbar o equilibrio alado das 

Jl< mba.s e elas borholetas, com que devia transcorrer o presente proj elo na vo

tu<;ão elos meus parE>s; mas sou naturalmente forçado a faze l-o e por hom·a ela 

T'IOPri~ Camara. para que ell a não pt·atiqu um contrasenso, deixando ele equi

I'fd~ar os institutos de ens'ino secundario, com r stt· icções. co tno a da al1?lea a, 

~lli;."ts salulari sima, t(uando equiparou estabel ecin1E:~ntos de ensino superior, sen1 

restr;c~ão nenhuma. 

O f-JB. ANTONIO f'ARLOS: - ~ão apoiado; queira V. Ex. ler a emenda. 

() Sr.. M Al'H JCro o r.: LACF:RoA: - .Perdão: a me nela n·. 16, j á approvada, con .. 

tra o voto de V. Ex., equ ipara es tabelecimentos de ens i no superior. Eu não 

t~<olto ctolpa el e que a Camat·a fosse surda iís palavt·a,; do illuslr e Relator, corno 

á ()ll E'S lào fechada elo illustt·e leacle1· da maioria. 

A em nela n. 16 manda quipa•·ar. sem condição. estab I cimentos de ensino 

Hll""'ior li\•t·es aos estabelecimentos o[ficiaes. A <>menda n. 17 p de em lermo" 

<' co tn restricçõ s m11ito salutar s qu se faça então a. eq uiparação ele collegios 

se<·ur. dartos que tiverem nutis de 20 annos de n1oralizada ex istcncia, provada 

pela propt·ia Fiscalização federal. 

~e a CcPnara a.pprovou a prin1eira ernenda. con1 rnaior razão deve a1)provar 

:t seg·unda. 

t;M SR. DEPUTADO: - J'\ão a1 oiado. Na em nela n. 16 ha as restricções do 

funceionamento na capital do Estado c ela subv<'n çào; o numei'O ele equipara-

f •) Esle clis<:' u•·so não foi revisto pelo ora 1or. 
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Uo~ nüo p6dc exeed r ao dt! ca.pitaes, ao passo que na cmenc.la n . 17 G inde

fillillo. 

() t:iH. :iMAt lk JCro DH L .\CElli.DA: - V. 1~x. então d i scr·e pa quanto ao num ro. 

tio <·,)llo;..:ios a equiparai·, ruas não quanto á facu l dad e qu e se d eu para a equt

JWJ açcJú t• OS i nsti tutos supel'i01·es. 

Q.uHHlO ao d i re i to dn equ i parar ns F'acu ldades super io1·es, c u es laria, como

~~ tivc, pe l a enH..:ntla, restring·iudo f1s cap i taes dos Estados, po1··que é n1uiLo mais 

di i' fie i I ftmclar u1na Faculdade SUlJe r ior do que um co llegio s·ecunllario. Unut.. 

Fa<:uldadt superior póde e cleYe ser em uma capital de Estado, ao passo que os. 

ec !Jt: gi0~ secundarias, mu i tas vezes n1esmo para a captação ele seus alu1nnos .. 

pela propr ia dispersfto da população pel a nossa ex tensão t er r iloriaJ, d evt::. rn es t a r 

dJf:f:( .. l JJinados pPio t e t-ritot"io. A es-pecialização do ensino não é escopo que de

tt.:t·nlin · t: c r eaç:lo de tanta....c; Faculdades de ensino superior; n1as, o ens ino se-

cun<lario, quanto mai s rlislribu ido melhor. ssim, se o nobre D epula<lo ad ,·o-

;.:;t~se a distribuição elas Faculda des a equipaJ~a i\ não pelas capitae dos l~;sta

dos.! q uH nto ao ensino super·ior. mas por Lodas as cidades. advogaria tnna n1e

<'i<h• d<::stinada :í. \"ida p latonica, porqu e não seria possivel fundar em muitas. 

c il1tH.l es uma esco la supe ,~ ior , n.o passo que na capital , .em r eg·ra, é possivel . Ao 

conll a r io pa.ra os colleg ios secundados não é p r ecizo ex ig it· 0s t a rundac:~lO só 

lHH capilaes. porque o que se (!tler con1 a cqu·iparação, é que o n1eno r ,.á en

Cf'll ll':u· o ensino setn sa hir dos seu s co mmodos, e não a d istancia longa. ent idade 

.. ln que. e1n g·e ,~at, não se d ve separa r da ram ilia, como pôde faze r o que vai 

\;I C..'"!u r a i· a instrucção superior, d e que ca1·ece. 

I 'úr isto. S1·. Presidente, é que neste ponto, parecendo qu e eslou em d esac

côr<lo com o honrado n eputado que m e aparteou. estou em ped"eito accôrdo com 

·5 l!:x., C' pedi a pah:Lvra para chamar a attenção ela Can1ara para o co nlrascn~o

·qúc pra~ica t~ú. Ao passo que equ i para i nslilutos de en s ino superior, co n1 sédes

na. (•a.pilal, não dar ã essa n1esma r egalia, r· j eitaodo essa en1encla a institutos 

f;(•t·u ~o~dados co m séclc onde qu er que a t enhatn, mas com rnai s de 20 annos de 

funf~ci.on_anlento e provacln. a v ita lidade e excellencia qu e t en h am para o firn a. 

qpr· s.<· !~ d eslinarn. 

fJu i ?. eu exp)jc~r urna n:~gra. d e Jogica, que não sei se se ap t·encle nos eull t~

-;:; ios offh.: iaes. mas que no n1eu. equ i pa1·a.do, se ensin ava, e que tive a r licidade 

~~B .. ~ uarda r no fundo do sncco elo m eu rr aco e par co sal?e r . 

·mudo Ue'H .) 

(,lf nifo bem, ,-

O Sr. Soares d o s Santos r 1>elu o•·clem) ( •) : - Sr. P •·es idenle, s i que

a. ( n .<:nda n. 17 contraria o pensan1en to do Governo. n1as se i ta rnben1 que crn. 

:..l•;11mas d e suas parles ella attende ao pr i nc i p i o liberal pel o qu a l se Lem balido, 

nl'st ·t ('r,sa, " bancada do" Rio G •·ande do Sul . 

.!~ão impo r·la dizer que SC' trata de es ta belecer aqu i un1a. ·Co r~ rente l' a\·o ,~nvel 

ou c(•lllra ri n. ao principi o da e(JU i para~ão. 

( •) JCste discurso não foi ,. vi lo pe lo o•·ador. 
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Devo ponderar, pr ·limjnarmettl. qtH' a. l ei estabel ece ou r· •conhece o prin i

)Ji > cJ:t equipar·açüo d<>sde que c r· ·a 11111 typo especial d co! I gio, o d D. Pt:

.ir·" I r, .._. cJi:< que a elle fica.m equipar·ados todos o colleo;-ios manlidos pelos 

J·,t; tacJoR. 

O Hn. l'r.mtO 1\fr)A 'YH: - 1•e1os Cove,~nos dos 1-Dstaclo . 

o 5B. ~ "'ARE~ oos .:::; ,, :-.l'"i'')S: Pelos Goven1os dos Estados . 

!')r·. l'l·esidenlP, o principio da equiparação fica assim r econhecido pela pro

l'll"L t l~i; não preC'izo dizet· nutis. O privile~io r salta <la l ei. qu vem d irecta

nwnt· orre,der· o meu l<.sla lo, o Hi o Gr·and t' do Sul. que não tem in tituto d 

t.'n :-;ino 5ecundar io official. 

O SR. PP.r>Ro ~IOA YH: - A r e forma prejudica g,·a.ndemenl o Hia Grande 

<1<> :';ui. 

l ' ~''. M .\L'H10JO DB LACJ~JmA: - Pr·ejud ica quasi todos os !Çstados. 

O f> i' . SO,\IlES oo.· SA • 'TOS : - O a rl. 77 estahel ce. como uma elas suas con 

flit;Õf'~. o exa m e Yestibu1ar para entra.da na. acadernia superior, n1as o a rt. 7 

desu.~ logo lin1itn essn autol'i~ação, discriminando que só poderão fazer exames 

ve>õ tihulares - litteralmente - os qu a.pr sentem certificados cl approvaç1o 

de todas as mat ria.s que constituem o curso g-ymnasial do Collegio f'eclm IT, 

f'o)l1 lt.•ddo~ p e lo m esn10 colle.~io Ou insti Lutos a e lle •quiparaclos. 

Onde, porém , está verdaclei.ramente o privileg·io odioso, é em e Labelecer qu" 

o alt11nno perte nc nte Ros collegios dos gstados que não tenhan1 estes in stitutos 

oj tiei:::a e...; pod rá fazer o cxatne \'estibulat· nas acad en1ias superiores que foren1 

quipan-tàa . P o:· conseguiJltP. o Cover·no recon h <.:e qu este a lurnno tem un1 

din•i to 1 <:'Slricto. não para lo<las a academias, mas para aquellas que existirem 

IH .. !'< l•;staclos, juslnm nle onde não hnja institutos officiaes. 

f\ão s,.,. lra u L nulis de quipar·ados ou não. O Governo r conhece os equi

par<.dos. mas r estringe justamente no ponto referente aos Estados on de não exis

t:.~t., !ll~titut.os s cundar·ios offi ia.es. 

1~· 1~ara acnb:u· com t>sse privilegio que :t bancada elo Hio Granel do Sul 

ve,H tl ~c l 8 rar que vota a favor da prirne h·a parte el a en1enda n. J 7. (.t11uilo b c1n _; 

tllll i l<: bem.) 

O Sr. A~gusto de Freitas C*) (pela onlrm): - Sr. Presidente, peço 

a V . l i;x. que 111 1·el v e a infraCG~io elo H.cgimento. a que sou ob1·igaclo. 

(, R e:.:itnento dfl'tern1ina r1ue, pela orden1. para encan1inha r· a votação, pou

r.:..s p:tlaYr as de\·am se r· clHas. Entretanto. o que se dá, o que s t em \'isto, a 

lH'O ] lO~dfo da. r e l'o r· ma do en~ino, são longos intenninaveis di cursos. 

O SJL COSTA !lP.Oo: - :M as isto, a pronosito de lu do . 

O Sr!.. "i\·f .\t'R I,..t "':' og LACft~n n.o\: - l 111 dos discur·sos n1ais lon.:.;-o!=i foi o do ~ r . 

Antonio ar lo·. 

O Si: .. -\KTOKIO C'ARLJS: F'alle i cinco minutos! 

O St: . .. ...\ liGTTSTO Dl3J FRtr. J'.rA.s: - A re fOI~mtt eslcv :.n1 ordt~m tlo di a durant 

.1.l•; rn11 tempo, e poucos foram os or·ado r· ;;_que d t' lln se · occupanun: ent •·et.nnto, a 

• *) Não foi ,-,~yisto 11elo orador. 
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P! !'J)Osito de cada em end'l.. sob1·e assumpto jú debatido pela Camar a, cada ora

dOI' se <!onsidera no direito de proferir longos discurso , o q ue obriga o Rela

tor. p::.r·a responder convnnienlenl~nte. a infringir por s ua vez o Regi!nenlo. 

O S~<. PRESLDENTE: - Eu pedi !'ia ao nob1·e Relator o obsequio de observar 

as <lisposiçfoes r egimentaes. O mesmo appello faço a cada um dos outros St·s. 

D<' J)uta dos. chama ndo sua attenção p:'Lra o a1·ti;;o do R egimento qu determln:'L 

que cada l)eputa do só deve fa ll a l' r a rl ida Jnente, para e z1 cztn1inha r a. votação. 

o Sn. A ucusTo DE FnEITAS : 'Procurarei a tten der a V. l <:x . , e só me resta 

a~rade('(,,. "" intervenção da • f e a pa1·a regulal'idade da vota<:ão. O que se estã. 

p::~sando não pôde continuar. 

! Tão é possivel que a lgu ns or adores se julguem . .. 

O Sn. 1\fAURICro DE L .•CF:HDA: - Como só faço phrases sem s ign ificaG~o. con

for 1ne Y. Ex. teve· a a tnabilidade d dizer. c re io que os n1eus discuz~sns não 

po<.lE.n• prejudicar mui to. 

o ::.;,: . .J-\ t:GlJSTO DF. FHP.lTAH co1n o di r i to de ser superio z·es [L ('amara 

c c-om o direito de cmharaç;ar n. votação por meio dest s pedidos de pa l avr:t. 

C SR. MAl:lHrcro DE T,AC'JmDA:- V. Ex. é que não tem o lireito de a rrolhar 

St' US collegas. tão li vres quanto os mais livres Deputados, aqu i . 

K6s son1os uma opinião. um voto, uma palaYra. 

O Rr:. Al1 GUSTO DF. FRJ-:;lTAS: Não sou eu queJn o faz: é o Reg-iJnento . 

V. F x. sabe que temos o cle\'er de observar o R egimento. 

l\IA URJC' IO DE r~ A CERDA : - Conh ço o meu dever e não p . ço lições 

a V . l~~x. 

Hontem [ui tal vez demasiado delicado para quem n:io gua1·dou. em relação 

H rniln. a tnesn1a delica.d za ; n1as. repilo, não pr ecizo dessas lic:ões ~ohre o 

tncu de\'f'J'. 

O Sn. AUGUSTn DJ<J PHfliTAS:- Não estou dando lic:ões a ' '· l ~x. 

O S1t. f.\URlCJO DE LACrJlRDA: -- Nem as r ecebo. nem dello.s pr ci zo. 

O S<·.. A UGt:STO DF F<tEITAS :' - 'em V. Ex. as r c be, nem dellas preci?.a. 

E ·teu dando lic:ão flquell es Deputados que não sahem r espeila1· o Re~imento. 

O SI:. l\{Al.•lHCIO nF. LAC'EHDA: - F.ntão a lição é á M esa. Se a !\Tesa não 

E3 l.Jl' fazer rPspe ita r o RPgimenlo cens ure-a \ T. l~x. Volte-se co nlra os ln ~lio 

r·r:: e n:lo contra os humild es. 

o Sr:. A l'Gl.:STO OF. FREITAS: Estou dando lição áquelles que não t•m o di-

~f'ito dE- ~e sohrepi\r á R.utorida de da maioria. 

o St: . :\f A t:Rrcro DE .LACERDA: - l\faioria ou minoria, cadn. qual tem o di

rei w de dar o seu voto, el e acc(.r clo com seu modo de p nsftr. Isto ni'to (' a Du

m.•, ,·,ão lallamos com um policial pelas costas. 

O SI: . A t:GC:STO DE FREITAS: - Co.<l,, um deve falla1· com o Regimenl<> pel a 

f1·en te. < Trocc<~n-se CIJia!·tes. ) 

O Sr:. PRESIDENTE: -- Atlen~ão. Peço aos nobres Deputados que não inter-

ron1 p arn 0 o ea dor· . E s tamos 111 \'Otação 

D( J.Jlllado Au~usto de FrcituH. 

qu em se ach"' com a pa l avr a é o Sr. 
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O Sn. i \ uGUS'I'O Oli! J-t'H.BI"t'AS: -- pre~entadas a. V . .Wx. e á Carnara as ra

zões :.lelas quaes n1c vejo obrigado a. inrringir o Regimento, e1n consideração á.s 

obEm·vaçõ~s feitas pelos nohres Deputados que me precederam, permitla-me 

-,; . Ex. qu ..:: eu solicite a sua precio ·a attenção para o requerimento do illustf.e 

D<>puta.do pelo Hio d J a neiro, em virtude do qua l quer S. Ex. sej a dividida 

a <'menda pa1·a ser votada 1 o r pa1•tes. 

E:r. Presidente, o H egimento, se me não falha a memoria, d termina que sÓ 

J•Odem ser divididas as emendas quando cada uma de suas partes adaptada, tem 

tim sen tido natural e pl\de viver indepenclent mente das outras. 

Dividida e~ ta em nela, cotno Co i pedido, dar·ia urna co usa sem sentido. Que1• 

P Camara ouvir o que requereu o nobre Deputado? 

A emenda determina, em começo, que ·'os estabel ecimentos particulares de 

l'nsino secunda•·io poderão ser equ iparados ao Collegio Peclro II. mediante re

querimento ao onselho Superior de Ensino que, além ela idon eidade dos dirc

ctores e professores, mandarli. exam i nar com rigo1· se o collegio ou estabeleci~ 
ruento apresenta provas positivas de que ten1: ... " Dous pontos. De que tetn 

( I {JUt' senhQl'8S? 

Como é que a Camar a votar ft esta primeira parte da emenda, ind pendente

n:ente <lo qu e se segue, e Yêm a ser as varias condições estabel ecidas? Qtt e re

sultado se a.lcar,çaria? Seria um paradoxo, uma cousa· singularissitna! 

A segund~ parte é que estabelece as condições: qu e tenham 20 annos de 

Pxh.:tencia; o fu11ccionamento r egula r, etc., et . 

Como se requer a cli vi ão dessa e1nenda. para qu e a Catn ara Yote n pri

nlC·ira parte. porventura ap]ro,,ando-a. e podendo rej itar a seKunda? 

O SR. HODRfGl' ES J_,a,A: - Fica sem sentido. 

O SR. A UGUSTO Dl~ Fm:rTAS: - Pat·ece-m que o i Ilustre D eputado. t'Ntue~ 

1 endo a à i visão da emen da, n ão quiz mais do que diCficultar a votaGão. 

O SR. M Al.'RfCIO DE LACERDA: - Nada mais l egitimo do qu e, uma vez que a 

votaç;ào de uma medida me pareça inconveniente. usar eu do direito de obslru

C(;ão. direito praticado em todos o Parlamentos, inclusive no inglez ... 

O SR. AUGUSTO DE FP.P.tTAS: ·- Essa bella liç:ão que o nobre Deputado neu 

em ra.J)idas palavras, sobre os u sos elo P arlamento ing·l ez. ha de ser necessaria

mL' Htfl aproveitada por todos nós. 

O SR. l\1A rncro DE LACBRDA: - V. I•;x. póde tambem aproveitar-se da 

phrase da tu elle que dizia que " n:lqtutnlo. no seu silen io. fazia luz, os oub~o:!i 

berravan1 ... '! Eu .ber ro; V. E x-. faz luz. 

o sn . A UGt:STO DE F'REHTA : - Eu desej ava. que v. Ex. me déss uma cx

}Jlica.ção mais clara, para 1 ern con1prehender o intuito das suas palavras. 

0 l:OH. MA RTC!O DE LACERJ)A: - A e"-'J)licação é tradicional : nftO P~'<>Ci7.0 

dal-a . Y. F.x . é basta nte talentoso e lido par a saber qual é. 

ú SR. Al.'GUSTO DE FRBI'l' 'S: -- A noticia que tenho é c1 qu e a obstnJCçiío nos 

Parlamentos que sabem desempenhar suas funcções é permittida, é m smo acon

_selhada pelos partidos para difficultar. •·etardar as questões de ordem política; 

mas qua11do se tt·ata df' u111a questão ele ·ord C>m social ... 
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(\ l-;R. J>I AUHICIO DE LM'BROA: -- . \ questão da Irlanda não r;t politica! 

o S~: .• .\trGUST;) oe Fn t~ rrA ·: - Ess ncialmente polilica. 

() St·. MAURICIO D!' f>ACERDA: - Póde ser uma que tão ele direito politico, 

ma.~ não con1o V . Ex. que1· si gnifica,· - questão partida ri a! 

o f,J:. A l"OUSTO D.F! FHEITAS: - Digo q ue sendo a r efonna. elo ensino umêt 

"CLHestão e1ninent n1e nte soc ia l. in vocar-se o prin c ipio do obstt~ucionislno e a li

ção rlc Parl a m ento in g lez P, r·ealn1ente, par·a admjrar ... 

Pennittn. V. Ex., S r . .Presiden te , que pro siga. nas minhas con s identr,:iles. 

1\n lPS de tudo, so rpr nde-rr.e n, f r a.ca memoda dos Srs. revresentanl t:s da 

N: .... c;Ü.l•. fraca men1oria, sitn, pOI~que não ouvi protesto de q u em quer fJUe f osse. 

<le qualquer das bancadas, contr a uma asserção aqui feita 11a pouco pe lo illustre 

D<.>PHtaclo pelo Estado elo Rio de .Janeiro . 

Disse S. F:x. : Chegou o rnon1er1to psychologico! (Palavras nut.i e l oqu0ntes~ 

que <'U traduzo em lingttag· n1 q uasi incotTecta) . C h egou o n1omen to psycho lo

~,;ic~· , '-·hegou o momento d e decidir da so r~te dos equipar ados! l i;' agor a qne a. 

('~-n1;ara va..i Rohr e elles s m anifestar! 

f.:en l.ores, cu acr ed itava que a qu écl a dos equ i par ados er a uma cau sa v n 

ci<.la: H~reditava que sobre i sso j á a Camar a se h avia pronunciado por uma. 

ma iOJ·ia esma~aclora, de 80 e tantos contr a 20 e tantos votos : e acred itaxa por

f{Ut" a Pmenda Que determinava em 11ritnei 1'0 lugar a possibilidade das equipara. 

;:eles dos co llegios foi a emenda n. 11. qu fo i r ej eitada por essa enoJ~tne n1aior·la. 

G ~:r.. S .>UZA E Sll.VA: -- )<este caso. parece que a menda '] 7 teri a fie: a elo 

pnjuuicada. 

O Sa. i\1AtTRlCJO DF. L.:\CF!t:DA: - 1~· outr a censura á Nfesa. ( Rct ou tros ltJJOI'

tc,, . ) 

0 s~. AUGUSTO DE Fnlll'l'AS: - n evo cl ,u· uma expli cação ao no1J 1·e Deputado 

que rne hon r a cotn seu a pRr·te. A questão dos eq uipa1·ados já l'o i reso l v ida. oela. 

l'f.l'Jf·i<;ào da emenda n. 11. que ex igia o prazo de 10 an nos. para que os estalJe-

1 einJt"l!L,-,s pudessen1 requerer a equipat·ação. A e1nenda n. 17 não podia ser 

]ll>la .l eE·a considerada prejud icada, poJ·que e lia amplia esse p1·azo de J O para 

4:.(1 annos. E' cousa di fj" r nt nesse ponto. O principio da equiparac:ão j~l foi 

jul;..;~~ dl· pela Camar a e I' jeitado por g·rande 1naioria. 

Xão é o n1omento de out1·a vez discutir este assumvto. 

Agora. Si1·. Pr esid nte, duas palavr as n1ais. em respeito ao hon r ado r epn!

El:nt.a.n t e do 1 io Gran tl e do Sul, o m pn e1ninente an1ig·o Sr. Soa 1·es dos Snntos. 

S. l~x. dec la r ou que a baneada elo seu Estado acloptava a medida da equi

P!U'H,c;ão .dos co llegios particulat~es. não só por · ser contrari a.· aos pt·ivilc~ios es

talwlt>ciclos na reforma E'm favor da. equipar ação dos institutos ele ensi no secun

d .J.J'io. fundados e ma,tidos pel os Estados. como tambem porqu . acloptada e~Ra 

m ... idda, se. estabelecia um:1 si tua.<;ão prejudicial aos Estados. que não têm insli

tnlos secundarias offi-ciaC'~; e assirn se ·,·ereria, naturalment . ao Rio Ora.nd 

do Sul. 

!:'r. ~.:.or.esid ento. o nobr t> Deputado. o meu JJr ecl a r o a n1igo, affi rmou t lma ver

dud . Est ado ha na Repuhlica C(tH' ~<> achH nessas condições: é o Rio Grand&· 

de. Rui. 
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O St: . J\1 ,\ l 't: t u o;; I~ACEttDA : - Não apoiado. O IO::slado elo Rio de .Janeiro 

JlO-~u io instituto ele e11sino secunda rio officia I que foi su pprimiclo no tempo do 

Co·;,, l·no AlhPI' lO ToJTes. e hoje o ensino secu nda1· io dado pelos padres. 

ü 1:'•1. A t'GL STO ou: F'P.P.tT.\S: - Sal e o honrado lco.de,. da bancad a riogntn-

<I f nse qtu.· não escapou á n1inha attenç;ão este assumpto, e j á a H~x. ti v e o c-

~·a~ i ão clF- co lnlnutlicar qu e estava pensando en1 uma ~olução legal para o caso, 

que ;:n tcr~ssa o Ftio Grande do Sul, e julgava tel-a e ncontra do. 

o s". l'EDI~O illOACYI:: - J'erdd.o; \ '. E:x. não póde tomar l'eso luções. tendo 

cn1 v i ~ta favor c<: r a um liJsta..do d tet·n1inado. 

O ~a. "\ l'GI' ,<To n"' FREITAS: - O que eu disse, Sr. Presidente, foi que tinha 

<~d<'Pl,do na r eform a uma medida que il'ia r eso l ver o caso do Rio G r ande elo Sul , 

" fo i 't ·o lução da em end;-t do nobre Deputado por Minas, Sr . José l jonifacio, 

cr~io, pe r mittinrlo a eq uipa r ação dos co ll egios militares. que são es tabelecilncntoo 

orl1ciaes, ao Collegio Pedro 11 . 

O Sk . i\JAURJC!O DE LACErtDA: - O Ministro da Guerra quer xtinguir esses 

colJeg ios n1ilitare::; e V. 1.;-:x. os quer equipa r a 1· ao l")ed1·o 11 . 

0 SH. uc e sTn DE FREITAS: - Perdôe. Emquanto não fô1· extincto o Col -

k·~i,, ~1ililar d e Porto AI ~: re. t enho o dire ito d considerai-o es tabelecimento 

<:>ll'i<' ial ó · ensino se undario e equ iparai-o, para todos os effeitos, ao Pedro 11 . 

~.\.ht está un1 esta i elec itnenlo de ensino . cu ndario equiparado ao Col legtv l'e

dro JJ. "onde·se poderão lll'estar exames. 

l< SH. 1\!A t.: RICIO DF. L ACEltoA: - O Co lle!;io l\Iilita r é um estabelecimento de 

<·l·~inv tc•do especia l . Se V. l·:x. o equ ipat·ar ao Pedro li . terá de elimina r o 

<·ltrF,cter do Coll egio Mil i tar, co llabOI'al'á na exlin cc;ão .. . 

0 Sli. SOA itss oos .HITOS: - O o 1·ador :.:'a1·ante a permanencia do Co llegio 

)lilita t•'! 

o s~. -~ t'GI'STO O !C i<'REITAS: - Perdôe \ '. ' ''" . I;;mquanlo não fôr <:liminado 

<io qu~uh·o dos "'SLabelf3Citncn tos de ensino secundaria .. . 

M SR. !)J<J'ü T ·\DO: Seja qu>tl fôr a medida. fere o principio da qu ipa-

O SR. AtTGUSTO DF: F1n~r1~.\S: - ~mquanto não fô r e linlin ado den tre os insli-

lute~ àe ensino S<'cundario. 1·epito . esse Col!egio lilitar, a omn1issão l~tn o 

<lirl'ito d e tomar conhecimeuto dessas medidas. e equipara l -o pant lodos os ef

r, .ilos ao Collel!io Pedro ll . I sto é uma solução pa.ra o caso. 

O nobre O pulado pel o l•~staclo rlo Rio d e .Janeiro diz que o en sino do Col

J,..~io :Vlilitar é cl natureza especial. O que S. l õ:x. podia ter dito e affirmado 

<'t' lll , ·er(l a d e. é que disciplinas ha no Colleg io P ed 1·o II que n ão são <>stucla.das 

n, C ollle;;io l\Jilita r. 1\fas. <l f;de o momento em que o Conselho Superior do En

~"1 '· tomando onhecimPnto clt' uma I' present.aqão do Collegio Milita r. d a Cli

pital, ctnittio pareC'er favorave l :1 equi11a r ac:ão daquelle Collet;io. e a Commissão , 

lo r .• n.ndo conhec imento, por sun. \'ez, d a. em en d a do nobre D eputado por Minas, 

o mpliou essa m edjda ao co ll egios d e Barbacena e de Porto Alegre. eu se i. Sr . 

Presidente. que j á as cong1·egaç•i s cuidam de adaptar os pr0!-'1'ammas do en -
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Fil:o dos r e~peclivos coll eg ios, ao do f':o1Jeg·io P edro JI ; e levarão a ef f'eito esse 

]Jer:sarn c-nto no dia e n1 que H Can1ara a pprovar esta n1edi da na reforma. 

O SI~. S OARES nos SANT s: - ·v. Ex. gar ante, con1 a r esponsabil idade da 

111:-. ioria da Can1a ra. que ser·á dada solução para o caso dos ~stados onde não 

( . .: .... istanl coliC" g·io~ officiaes? 

O SR. A ucusTo o~<: FRgrTAS: -- J-!Jstou da ndo as inforn1aç;ões ... 

(. Si:. PEDRO MO., C I' R : - V . l~x. está da n do, quando mu i to, provi m ento a 

um Cf;,so especial: mas o qu e o nobr /e(l.d 6?' da bancada do Rio Gr ande pede, é 

quP. V. E x. diga se ~e conlpJ·onle tte sobre a adonqão, en1 3° tnJ~no, d uma m e 

dida g·en~ri ca. 

O SR. S:J.AREa DOS S.\"TOS: -- Para todos os l!Jstados. 

C su . AUGUSTO DI•! FnEI'T.A S : - S1·. P 1·esidente, eu não ci se posso toma r 

e"te compromisso, porqu e. el e t'acto, o qu e o nobre D eputado pelo R io Gr ande do 

Sul pede, apoiado pelo i llustre r epresentante elo R i o de J an eiro, é assim uma 

especi e de promessa on de comprom isso. U ll>a?·tes .) 

Agora, e ntendo que uma co usa indépen de de so1ici lação de SS . J~Ex . .m· 
meu dever a ttender a todas as necessi dades do ensi no. 

Eu dispensaria, de muito bom gTado, es te ped i do do nobre D Pputado. so li c i

t.an dc-lhe aguardasse occasião de fazer pedido de n1a ior vali a . 

I sto é clevf'r m en. Se cu niio providenciar sob1·e os pontos !'alhos da l ei , de

vido~. a liás, {L organi?.aeão aChninislra.liva especial de cada Estarlo, não terei 

<'U nlt>rido esse dever. 

-~ <:ceito a l embrn nça rl e fa l has r1u e exi s tem na l ei . para que eu CO JTija os 

f'l ros que ella possa ter; n1a s 11 ão clon a isto a feição de tnn favo1· de Jninha 

pRrte . 

Se, rorventura, o Collegio M:ilitar de Porto A l egr e v ier a ser suppri n1ido e 

não pu<1er exercer as funcções do Collegio l>edro li, affi rmo a V. Ex. que se 

rei o primeiro a procurar uma solução par a o caso do Rio Gr an de do Sul . 

O Sn . M ELLO FRANCO : - Con sente V. Ex. um apar te? A d isposição elo pro

j ec to, que perrhitte a .equiparação dos collegios Ctindados pel os Estados, se r fere 

aos coll e;dos j á existentes, ou tambcm aos qu e os Estados v ier em a fundar? 

S0 a dis posição abrange os coll eg·ios que os Estados vierem a f:undar, penso que 

a prc-vitlencia, o r emedio, não fl P]1e11de de V . JTix . , ·nem do CongTesso Nacional , 

mas '!im dos proprios soccon ·os estacloa s, qu e os podeJ'ão fundar . 

O ~". PEor:o MOACYR: - Mas, isto é t'o t·çar aos GoY J'nos dos Estados a 

tc:mur providencias q ue eÚes não podem tomar. Assim, o Hio Gra.i1d ·do Sul, 

C)ue é contrario nor doutrin a a co llegios o[f"iciaes, teria de. c n1 v i o l aç ~o ela sua 

J:brruade de cor,sc iencia, adoptar essa m edida. 

o S.H. AUGUSTo DE :B..,RJ.:!lTA~: - Sr . Presidente, vou r esun1ir, vou Cflncluir. 

ct.an1andú de novo a prec iosa attenção de ' ' . Ex. pa ra o requel"in1e nto elo nobre 

Depn tai!o pelo Hio de Janeiro. 

Cr~io que esta em en da não póde ser votada por pa rtes, como ro i p ed ido. 

;r;,, ·oemonstrei á Camara, que a approv<Lção da prim eiJ·a parte e a possi v .,l 

1 eJ<·ic;ão elas clc·maiR. daria m mn resultado utn para.doxo. un1 contrasenso . 
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Por is o, espero que V. Ex. attenda a estas <:Onsiclerações, submettendo a 

t!tnenda na, sua integ r·a, ao voto da Camara. ( il'Iniio beiH_,· utnito bem, .) 

O Sr. Presidente: :__ Vou submetler a voto>;; a primeira parte da emenda. 

O lle;;,'"imento faculta a divisão elas emendas a reque1·imen to de qualquer 

.l..h·pnla,lo. d cl o mom nlo <'m que ellas contenham condições que, m parte, 

possam ser r ej eitadas e, em parte, possam ser approvadas pela Camara. 

\.ka, a emenda n. I 'í stá preci?.amente neste caso; tratando dos ,. quisitos 

paL~ a l·quipa•·ação, cada uma das nli11ens compr ehende um requisito differente. 

A can1an.1. póda a ceei ta r um, ou todos; ou r ej eitar um ou a lguns delles. 

Não posso adm i ttir que a Camara vá. acceitar a penas o cabeçalho da emen 

da, recusando depois os rer1uisitos; e o não posso aclmittir, porque devo sem

J)re presumit· que a Camara é logica nos seus actos. 

Yotl, J>ortanto. snbn'lell r a votos a primeira pa.rle da em nela. 

ú SH. ~\lAUHIClO DF.! l ... ACEBO.A; - Peço pet·missã.o par a uma pequ ena inler

rupç:âo. O meu •·equedmento deve ser m esmo no sentido ue que a prim eira 

parl~ <:ompr ehende não só o cabeçalho, como a alínea A. Houve um pequeno 

equivoco. 

O Sr. Presidente: - A observação do nobre ·1 eputado. quanto ao seu 

n ·qtH•rimenlo. ainda torna mais clara a. si tu ação da Camara ao votar. 

A primeira pari e comprehende tambem a nlinen A. 

O Sr. Joaquim Ozorio (peln o1·de111): Sr. Presidente, em vi. la do r e

querim"nlo do nobre Deputado p lo Estado do Rio de Janeiro, requeiro, por mi

nha vez, a V. Ex. que esta primeira parte da emen da. inclusive a «li11en A, seja 

"·o1 adh. exclui das a~ palavt·as .. 20 annos, no mini mo.,: isto é. seja votada at..! 
11 <:-X iSt<:·ncia Conceituada". (]J.!llito b etH ; muito bC1il.) 

O ~r. Presidente: - De accõ•·clo com o requerimento do Sr. Deputado 

Joa <Ju im Ozorio vou submettc1· a votos a primeira parte até .. existencia con

.ce!1 uada l '. 

Rejc·ilada a pr imeira. pa1·te <la emenda n. J 7. desde as palavras Onda 

convfe·r - até as palavral5 - "a.) e[J·is l"encia co11ceUuad(t ". d accõrdo con1 os 

r<'querimentos dos Srs. Mauricio de Lacerda e Joafjuim Ozorio. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (z!ela. onl.em) reque•- a veriCicação da vo

ta ção. 

Procedendo-se á veril'icação de votação, r econh ce-se terem votaflo a favor 

2:l Srs. Deputados e contra 78; total. 104. 

O Sr. Presiden-te : - Não ha numero. Vai-se proceder á chamada. 
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O Sr. Costa Ribeiro I L" 8ccrel11>·io) procede ii chamada dos Sn1. Depu

(aclos. 

f'eitn a chamada. rP.sponcl.,m 114 Srs. Deputados. 

O Sr. Presidente: -·· \{ esponcle•·am (t cham,tda 11L . ·rs. "Deputados. 

Ha nunlero para s prosegui r nas votaçõe . 

' ' ou subn1etter novan1ente a votos a primeira parte da n1enda n. 17 . desdó 

a .... lJala ··;.·a~ "ontle co,nviC? · ·· . até ás palavras ~'a.) e.rcistcncia oou ocituacla". 

De\·o observar ao:; nobr es Deputados que se trata de ve •·i ficação el e vota" 

~ãe. pelo qu . é c:onvenicnte que toclo occupem suas cadeiras. (Pcwsa.) 

Pol:'ta no\·atnente a ,·atos a prirneira. pa,~te da. emenda n. 17. reconhece-so. 

Ler sido rejeitada por :l Yotos conll·a 24; total , 107. 

O Sr. Pre sidente: ·- F'oi r ej eitada a primeira pa r· te. ncando prejudica

cla.s as outras parte~ da en1enda n . 17 . 

·o Sr. Presidente : - You submelter a votos a em enda n. 17 A. dos Srs . 

.t\ 1·thur DC:rnardes e outt·os. co1n parecet· cont1·ario tla Conunis::;ão . !.!;' a em enda 

qu . .: foi publicada eng-lohacl an1ente. po1· cn.;..::ano. co1n a en1enda n. 17, que a Ca.

llHira ac<~.ba de r jeitar. li.Jsta en1encla. que vou submellc1· a votos, diz o sc

Pl.linte: 

N. J ·; A -- E' facultada a equiparação no Collegio Pedro ll dos estabele

c mentos de e-nsino secundaria que tenhan1 annexos institutos normaes ou su

P••liore~ 1 econhecidos pelos Go,•ernos SLadoaes (!.f é a data lia ?"e/O?"Jlla de 18 de 

lil<n·r;o de J ~ 15. 

O Sr. Joaquim Ozorio 1/Je/a o1·dc?11) combate a <' m enda n. 1 : I?rl 

rn €'" iro, pÔrque é exquisita. Adtnilte annexos ao instituto secundarias i?lslifnlos 

?10?"?Ha6s OH supe1·io?·cs . ligac:fLo que não coJnprehende, suballernização nue não 

c·xplica. Sc,!'("undo. porr1u restring-e a faculdad e elos l iJstaclos ele r conhecerem no

vo' 1nstítutos. quando estabelece que s6 podem ser quiparaclos os collegios re

conht>cido~ pelos Go,·emos estadoaes até a d.ctla ela >·etonna d e 1 de lllm·ço de 

1 nJ5. .P01 que os Estados não poderão r econ hecer no,·os institutos secu ndarios? 

Sr podem ~e1· eq uipat·ados, confor me o pri nc ipio adaptado na re forma . os êOn c .. 

~ios rr1anlidc.·s pelos Governos s tacloaes. porrrue não lhes reser \"ar esse ciireit.o 

·1.pf,s ~ 1 •roJnulgac;ão da r ero rma '? Ou são idoneos ou não são. ( lJf·uito bem, .· 

m.•itu l Cll>.) 

O Sr. Mauricio de Lacerda (11ela o1·rlcm J : - T:'arec:eram-me mui lo ju

clicic•sas. c cli ><"o sem pretenção. <cs pa lavras do honrado •·ep•·esenlante do Rio 

C:!·allde elo Sul. A emend a r es tl"inginclo aos estabelecimentos OI"U existente~ a 
Jli"O\"idencia liheral que ellrr pede á Camara seja appro\·ada. dispõe sobr(' · dous 

casoR 11rcsentes irnpeditivamente a. casos ruturos. Quêr d i7.er. reslring·e a pro

Y!rlencin aos g-ymnasio~ jft e xistentes. e nessas condiGões, á data dn prom ulgaçí.o 

cl,. refo~·ma. 
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O SH. A UGUS'I'O DE J;'REITAS : - Aos i ns ti tu tos annexos ás escolas normaes 

-ou superiores. A questão da data é secundaria . 

O Sll. MAURTCIO DE L ACt;RDA:- V. Ex. não ouvio, devido á má acustica do 

edifício, as considerações com que v inha collaborar no discurso do honraclo Depu

tn.do riograndense . 
O honrado Deputado pelo Rio Grande, lendo a parte, aliás gryphada, na 

em(nda, disse que eli <L restringia a officialização aos institutos que preenchiam 

.certas condições na da la da reforma, impedindo, porlan to, que outros estal.Jele

c iruen tos creados depois entrassem no gozo e uso Jlas mesmas regalias. 

Parece que se S. Ex., como Relator, disser que a interpretação é outra, 

11aluralmente terá desbravado o terreno de futuras difficuldades. Vou, entre

t'l.nlo, lembra r um episodio altamente instructivo neste ponto. Quando nós vo

tHmc~ aqu i a lei da moratoria, no quatriennio passado, pelo Sr. Celso Bayma 

foi provocada uma inte rpretação na Camara, devido ás variadas interpretações 

~i:lr1 :t · · jncliciosanHmle a um arti.go da l ei. 

A Camara deu uma interpretação; o Instituto dos Advogados, reunieJ,o em 

sc.-&são, deu outra; o juiz que applicava a l ei, deu uma terceira, não se confor
n ar,do com a interpretação dada pela Camara, que era uma interpretação por 

.auün, dizer authentica de quem tinha votado a lei. 

O Sr<. Jo \QUIM Ozoato: - O caso da emenda nem é de interpretação. 

O 81<. MAURlClO DE LACERDA: - De modo que mesmo se fosse accei ta a in 

terpretação do honrado Relator, que Jlão acceita o honrado Deputado que me 

Jtparteia, e que eu quero acceitar, em homenagem ao Relator, esta sua opinião 

podia não tPr valor para caso ele futuras difficuldades, lembrando-me eu como 

r~cordei, do caso da lei da moratoria. 

Pediria, pois, a V. Ex., Sr. Presidente, sem aquelle desejo, que o honrado 

Rei ator graciosamente vio no meu requerimento de ainda ha pouco, e que V. Ex., 

.Se. Presidente, tambem graciosamente não vi o na minha attitude, fazendo. jus

tiç"' a0 s6u collega, qne queria apenas esclarecer o debate, para a Camara votar 

logicamente, eu pediria, r epito, a V. Ex. que a emenda fosse votada até a pa

lavra "estadoaes", excluida a parte gryphada "até a data da r eforma, etc.". 

['C'nsanrlo assim attender ao pensamento do honrado Deputado pelo Rio Grande 

.(!( Sul. (.lfui.to bem; m.llito bem..) . 

O Sr. ·P edro Moacyr (*) (1Jela onlcm): - Sr . Presidente, o nobre 
lerule.7· da bancada riograndense, Sr. Soares dos Santos, censurou, com muita fe

li cid~.cl<' ü criterio, a redacção do art. 78 da reforma do ensino, segundo o qual, 

estão prohihidos ele prestar exames vestibulares, para a entrada nos cursos su

pericres da Republica, todos os alumnos ou estudantes que não pertencem ao 

Coller. io Pedro n , ou aos institutos a elle equ iparados, mantidos pelos Governos 

et~s FJs tados e inspeccionados pelo Conselho Superior do Ensino. S. Ex. fez 

~!'Jllir une havia um verdad<'iro privil egio odiento em favor de detertninada classe 

( •) Este discurso não foi revisto pelo -orador. 
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do estudantes, com exclusão de nun1erosos grupos dos mesn1os, não matricu la

dos nos collegios, aos quaes o art. 78 da r fonna con1prehende. 

Observo, Sr . Presidente, que esta grave lacuna da lei ainda está aggravada. 

no art. 7~ da reforma do ensino, contra o qual não se insurgio o parecer do il

lustr·c J-:elator. O art. 79 faculta a matricula nas academias superiores do paiz 

a toc1o e qualquer candidato qne tiver certiCicado de curso completo de gymnasio 

extra:1g·eiro, authenticado pela mais alta autor idade consu lar brasileira da ci

dade onãe o estabelecimento funcc ionar, acompanhado de ]JI'OVa offic ial de que 

este titulo exhibido er?. acceit.o pelas academias do paiz . l~sses candidatos, con

clue o art. 79, podem se inscreYer para o exame vestibular. 

·v. Ex. vê co1no está mal concebido e redigi elo este artigo da reforma. 

Um dirBito que é negado a nume~osas turma:=::. de a lumnos, estudantes na

clonaes, frequentadores de institutos, que nflo sejatn os exch1sivarnente referidos 

no art. 78. isto é, os institutos officiaes, ou collegios equiparados ao Collegio Pe

dr') II, un1 direito, repito, qu e ê neg:ado assim a alumnos brasileiros, a moços 

que "studaram pelas leis do Brasil, em collegios brasileiros, é, entretanto, con

f&rido ]leio art. 79 a todo e qualquer alumno de gymnasio extrangeiro, desde 

que tr:tg-a di11lotna, en1 certas condições, authentieado peJa autoridade consular. 

A Camara comprehende que este argumento é da.quelles que não podem ser fa

cilmt'T:tE' respondidos, 110rque do seu seio r esalta a mais completa evidencia; 

basta ler os dous artig·os, 78 e 79, ligeiramente comparados, para verificar que

ainda nel'te ponto claudica a reformól. do .::vrinistro Maximiliano. 

Aproveito a opportnniclade de estar na tribuna para, dentro elo Regimento 

e eiL<:aminhanclo a votação, responder a a lgumas observações feitas pelo leader 

da maioria, quando me honrou com uma contestação ao encaminhamento ante

ricr, c o faço sem espirito de controversia e sem mesmo desejo de manter lilig io 

sobro o a.ssumpto da. ·votação. S. Ex. disse que, realmente, a emenda subscripta 

por um numeroso grupo ela bancada mineira, não visava hostilizar a reforma do 

en.dno 1 n1aS1 apenas, segundo o intuito do seu principal autor, salvar alguns 

inHtituios de ensino secunclario pertencentes ao Estado de Minas Geraes, isto é. 

institutos annexos aos cursos superiores que naque11e Estado funccionan1, e an

noxc-B. ]10r outro lado, ás escolas normaes que ali i estão estab leciclas. 

Ora, Sr. r r esidente. basta collocar a questão l1l'Sles termos simples, para. 

se vHificar que ha, pelo menos, um certo numero de c01legios - não officiaes, 

não feitos pelo typo ou paradigma elo Collegio Pedro li; que ha um certo nu

clero, E:mbora restricto, de institutos ele ensino secundario, p~ra os quaes, con

fonnr· o nobre leaam· qa maioria explicou da tribuna da CamarR, era aberta a 

ex<..epção, é o pequeno grupo de institutos ele ensino secundaria dC' Minas Ge

raes, annexos aos institutos nonnaes ou superiores que lá existem . 

O Sa . ANTONro CARLOS: - V. Ex. diz que fu i eu que abri o essa excepção? 

Votei contra . 

( J SH . rEDR'1 MOAC!YR: - Não disse isto ; d isse que V. Ex. sustentou essa 

cl• :ulrina. Não fo i V. Ex. quem abri o a excepção; foram os collegas que su b

se:·everam a emenda,. a qual V. Ex. h0stilizou . 
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'l'enho o di1·eito d reRpigar, no encaminhamento de votação, as considera

<;õea da ordem dout•·inaria que V. Elx . formular, mesmo p01·que V. Ex. tem a 

autoridade àe l eal1er, e ê precizo que umas tantas doutrinas, que, na minha opi

llião, en'"olv m, como no caso vertente, prejuizo para os interesses do ensino, não 

tfl•ll!lm maior curso c autoridade neste reci nto e fóra delle. 

Ou H equiparac:;ão ê uma regra que deve ser observada em absoluto, e a 

refürma do ensino não concede a nenhum estabelecimento annexo ou desannexo 

essa •·e;:; alia. ou a equiparação ê concedida com car acter de generosidade. 

O que não se p(ide admittir, ê o que estâ. na emenda; que haja certos lnsti

tut( ::; n1ineiros, anncxos a academias mine-iras, que gozem d sse privile_gio, dessa 

r<•g-ruia, com prejuízo de Pslab -lecimentos congeneres de outros Estados da Fe

<.1cração, porque isso seria profundamente inconstitucional. 

Não fiz, portanto, obra contra o honrado leacle>· da maioria de doutrinas que 

S. T~x. sustentou , no longo encaminhan1ento de votação da emenda anterior . 

l\"!n!'.a observação foi muito superficial, e .passo adiante para fazer lambem mi

nha~ as palavr·as elos honrados representantes do Rio Grande do Sul e Rio de 

J aneiro, quanto a outro defeito capita l da emenda, consistente na limitação, na 

pr l'ixação do prazo. Pela emenda, só mente os institutos em certas condições 

e c1m• se houveram estabelecido até a data ela reforma, podem g·oza.· elo bene

f;cio della constante. Estão outros institutos privados de gozar do mesmo pri

Yilegio ou regalia. Isso é manifestamente absurdo e improcedente. 

:.'<estas condições, Sr. Presidente, entendo que estamos elo lado da verda

cteira uoutrina, nós, os que sempre quizemos e agora queremos que a questão 

seja resolvida de modo geral, organico e logico, no sentido de facultarmos o

fnnccionamenlo reg·uJar, nm todos os Estados da Republica. dos collegios equi-

parados, porque só assim attenderemos á liberdade de ensino e não incorreremos· 

nas censuras, que ac~tbo do repizar, relativamente a esta e a outras emendas. 

(Muito bem; nwilo bem.) 

O Sr. Presidente: -· You submetter a votos a primeira parte da emen

da n. 1"1 A até a palavra esta<loae.s. 

Rejeitada a primeira parte da emenda n . 17 A. 

O Sr. Mauricio de Lac erda (pela onlem) requer a verificação da vo

tação. 

T'roeedendo-se â verificação da votação, reconhece-se terem votado a favor 

sei~ Srs. Deputados e contra 87; total, 93. 

O Sr. Presidente: - Não ha numero. Vai se proceder á chamada. 

O Sr. Mavig nier (4• Sec>·eta>·io, sen>inllo ele 1°) procede á chamada dos 

Sr!!. Deputados. 

(') Não foi r evisto pelo oradol'. 
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I•'eita a chamada verifica-se terem se ausentado os Srs. Agapito Pereira, 

Hosannah de Oliveira, FelLx Pacheco, Elias Martins, Antonino Freire, Frederico 

Borges, Jldefonso Albano, Costa Rego, Alfredo de Maya, Antonio Roll mberg, 

Felisbel!o Freire, Aguiar Mello, P reira Teixeira, Elpidio de Mesquita, Octacilio 

dú Camará, Thomaz Delfino, José Tolentino, Pedro i\ioacyr, Horacio de Maga

lhães, ::.racedo Soares, Ramiro Braga, Raul Veiga, Mauricio de Lacerda, Mario 

dP. Paula, Raul Fernandes, Ponco de Leon, Augusto de Lima, Lamounier Godo

fredo, 1\<Ianoel Villaboim, Luiz Bartholomeu, Antunes Maciel Junior e Nabuco 

de Gouvéa. 

O Sr. P residente: -Responderam á chamada 99 Srs. Deputados. 

1\ão ha numero para se proseguir nas votações. 

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO 

Continuação da YOtação das emendas apresentadas ao projecto n . 62, de 1915, 

mandando approvar a reforma do ensino secundario e superior, constante do 

decreto n. 11.530, de 18 de Março de 1915, com alterações que estabeleceu; com 

pareceres das Commissões de Instrucção Publica e ele Finanças (vide projecto 

n. 62 A, de 1915) (emenda n. 17 A, e seguintes) (2• discussão). 

O Sr. Passos de Mir anda (J1ela orclem) falia litteralmente pela ordem 
para lastimar a maneira pela qual vae sendo procedida a votação elas emendas 

apresentada!! em 2• discussão ao projecto que approva o acto do Ex cutivo de 

18 de Março ultimo, acl t·efet·enclmn do Congresso. 

Não constam desse projecto algumas emendas, que foram apresentadas oppor

tunamente. Está asseverando um facto já comprovado, porquanto, quando se 

tratou da emenda n. 14, fizera vêr que tinha apresentado urna emenda suppres

siva do art. 25. A emenda n. 14 se referia apenas á supjn·essão de algumas 

partes do artigo, era parcial ao artigo, e a outra, elo orador, era de suppressão 

total. Afastado ela Camara por um do;oroso motivo, VÍ!U pelo Diario do Congt·esso 

que tal emenda suppressiva não foi sujeita á votação da Camara. Ainda hontem 

o nobre leat!er veiu comproYar. a proposito da discussão da emenda n. 17, a 

irregularidade de que ha emendas que não estão devidamente ordenadas, antes 

se misturam de modo a não se saber roalmente o que se vota. 

Ha, pois, disparidade entre o que está no aYulso e o que está no original elo 

parecer da Commissão, mandado para o Diario elo Congt·esso. 

Pede, então, á Mesa, desde que a imprensa. official cu mpre ordens, que, ele 

hoje para amanhã, se faça uma publicação, ele accõrdo com o original, para que 

se votem as emendas menos tumultuariamente. 
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Com esse simples ~equerim nto mostra que não ha da sua parte proposito 

de obstrucção. A obstrucção lhe parece ser inconveniente no ponto .em que está 
a reforma. 

Estão, por emquanto, ensarilhaclas as armas, e ha um armistício entre aque! 

les que p ugnam por um regimen mais liberal do ensino, e aquelles que, neste 

momento, estão se batendo pelo ensino official, pelo monopolio elo Estado, que 

sempre foi o peor ensinante, e até aqui provou não ter, nem pessoal habilitado 

nem estabelecimentos sufficientes para ministrar a instrucção do 2o grão, ele 

accôrclo com as necessidades Pedagogicas da Nação. (Apoiados.) Ensarilhadas as 

armas, tudo depende do cumprimento da palavra honrada do nobre leader. Em 

3• discussão voltar-se-ba a tratar do assumpto, depois da combinação entre as 

duas conentes, combinação que á Camara não adeanta, por emquanto, saber. 
(.illuito bem; muito bem.) 

O S r. Aug usto de Freitas (*) (1Jela onlem): - Sr. Pr~siclente, o nobre 

Deputado pe!o Pará tem razão na observação feita .. A Imprensa Nacional deixou 

de contemplar, entre as emendas, uma por S. Ex. apresentada e suppressiva do 

art. 25. 

Creio, porém, que não ha necessidade de comprometter todo esse trabalho, 

simplesmente pela fal ta desta publicação, desde que S. Ex. póde communicar á 

Camara que é a emenda suppressiva do art. 25 que V. Ex. submette á votação. 

O SR. PA~sos DE MIRANDA: :- Lembrei o caso na s ssão ultima em que aqui 

estive; mas, justamente por causa desta disparidade que ha entre o avulso e o 

original, não se submetteu á votação a emenda. E ha outra, como V. Ex. sabe, 

tambem apresentada por mim, que não se encontra igualmente no avulso. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - A Mesa deixou de submetter á votação a 

emenda suppressiva do art. 25, por não estar contemplada no avulso que ella 

tem c1 ante elos olhos no acto de se votar. 

O SR. PAssos DE MmAl'IDA: - A outra tambem. 

O ·sn. AuonsTo DE FREIAS: - A outra será lida na occasião. Pa•·ece melhor 

evitar que por uma pequenina lacuna se perca todo o trabalho e se interrompa a 

Yotação por clous ou tres dias. 

0 SR. PASSOS DE MIRANDA: - Não quero O preJUIZO ela votação; O que eu 

peço é que o Diario do Congresso, cumprindo ordens, faça a publicação de con

formidade com o que stâ no original. 

O Sr.. AUGUSTO DE FREITAS: - V. Ex., Sr. Presidente, póde submetter á vota

ção a emenda suppressiva do art. 25, e creio que assim ficará o caso sanado. 

(Muito 1Je?l1 : mnilo bem.) 

O Sr. Presidente: - Realmente, o Sr. Deputado Passos de M iranda_ 

apresentou uma emenda suppr ssiva elo art. 25 do projecto. 

Esta emenda não fo i publicada pelo Dia1·io do Cong1·esso nem consta do im

p r esso; mas é verdade que foi apr esentada e se encontra no original. Ha tambem 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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a paginas 23 do impresso a emenda n. 84, a que foi apresenta da pelo mesmo 

Sr. Deputado uma sub-emenda que não veiu no avu lso, mas con sta do Dia,·io 

l!o Gong?·esso. 
I s to j á se acha a nnota do, em a dditivo , no av ul so com o qual a Mesa dirige 

a votação. 
Quanto á publicidade, a fa lta unica foi, porta nto, a da emenda s uppressiva 

do a rt. 25. 
Esta s imples om issão, pa rece-me, não autoriza a interromper a votação do 

projecto, como o art. 220 do Regimento ê expresso : "O acto da votação nunca 

será interrompido, salvo quando a materia a votar ti ver muitos a rtigos e o respe

ctivo processo exceder a hora, etc. " 
Não é, portanto, o caso de se interromper a votação do projeclo, mas ele sub

rn.etter a votos a emenda suppressiva apresentada pelo nobre Deputado ao art. 25 . 

( Mt,ito bem.) 

Como · a emenda do nobre Deputado já devia ter s ido votada com o n. 13 

e está para se votar a emenda n. 17 A, vou submetter primeiro á votação. a emenda 

proposta por S. Ex. 
Rejeitada a emenda st;ppressiva elo art. 25. do Sr. Passos de Miranda, e 

que foi omittida no impresso. 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos a seguin te emenda do 

Sr, Arthur Bernardes e outros, cu ja vo tação f icou interrompida hontem: 

N . 17 A - E' facultada a equiparação ao Collegio Pedro II elos estabele

cimentos de ensino secu nclario que tenham a nnexos institutos normaes ou su pe

riores reconhecidos pelos governos estacluaes etté a clatet clet ,·ejonnet ele 18 lle 

Mm·ço lle 1915. 

Rejeitada. 

Rejeitada a emencla n . 18 . 

Votação ela segu inte emenda do Sr. Monteiro de Souza: 

"X . 19 - -'_1.-o a rt. 26 - Supprima-se. 

O Sr. Pe dro Moacyr (*) (7Je la o?·clem) : - Sr. Presidente, sem intenção 
de perturbar e retardar a votação a que esta mos procedendo, devo dizer duas 

palavras, corno notas á margem da desastrada reforma do ensino. 

O art. 26 da reforma determina que "não podem ser eq uiparadas ás officiaes 

IT.ais de duas Academias de Direito, Engenharia ou Medicina em cada Estado, 

nem no Districto Federal ; e onde haja uma official, só uma particular pôde a 

e lia ser equiparada." 

O Sr. Deputado Monteiro de Souza apr esentou a em enda n. 19, m a ndando 

supprimir esse a rtigo. O illu strado e eminente R ela tor do proj ecto, no seu vare

cer, diz que "a medida consignada no projecto é a lta m en te conven iente". 

Restringin do ~ numero de academias que podem ser equipa radas ás officiaes, 

( *) Este discurso não foi rev isto pelo orador. 
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adoplou o projecto medida moralizadora, pondo um termo á situação deprimente 

do ens ino ... " 
Sr. Presidente, pedi a palavr·a tão sómente para contestar a observação do 

nobr e Relator. Não acho qu a moralidade do ensino dependa do maior ou do 

menor numero de academias livr es equ iparadas ãs offic iaes. 

Principio por negar que a moralidade seja privilegio das academias officiaes; 

a exp riencia tem demonstrado que n as faculdades officiaes como nas livres têm 

existido os maiores abusos. Eu, por exemplo, fui alumno de uma faculdade offi 

cial, creada ele longa data, na l\Ionarchia, e nella assisti a varios e inqualificaveis 

abusos. 

Os lentes, por exemplo, )1ão esgotavam j[tmais os programmas das respectivas 

cadeiras. Lente houve, no meu tempo, que, sobre oitenta e tantas lheses do pro

gramma ele sua cadeira não chegou a explicar dez. 

Outros passavam a vida no Rio de Janeiro, em funcções políticas e admi

nistrativas, não iam á Academia, conquistando até, com essa vantagen1, ephemera 

popularidade na classe academica. 

UM SR. DEPUTADO : - E os subst i tutos? 

O SR. PEDRO MOACYR : - Estes, tambem, por sua vez. quasi nunco compare

ciam á escola, de maneira que, quer os calhedraticos quer os substitutos não cum

priam rigorosamente seu dever, dando Jogar a queixas e censuras tão graves e 

tão justas quanto aquellas que hoj o nobre Relator formula. em nome de certa 

corrente de opinião contra as facu l dades livres. 

Por outro lado, S1·. Presidente, não posso acreditar que a moralidade do 

ensino dependa do facto de se restringirem a duas, no maximo, as faculdades 

livres, cuja existencia seja pe1·mittida e uma só onde exista faculdade official. 

Aqui mesmo, no Districto F dera!, temos duas faculdades livres de direito, que 

porfiam ambas e cada qual mais por se recommendar perante o publico, perante 

os a l umnos e perante os jurisconsultos elo nosso já acleantaclo meio jurídico; e 

não vejo nisso maior inconveniente. Acho mesmo que os interesses do ensino 

são tanto mais attendidos quanto majs numeí·osos e melhores os fócos de instru

cção disseminados pela superfície vasta elo paiz. 

Logicamente, o que se póde aclmittir ê ou o ensino official ou o ensino com

pletamente livre. Si o nobre R !ator se collocasse no ponto ele vista raclical da 

suppressão inteira, absoluta, elo ensino ministrado por faculdades li\'l'es, eu diria 

que ele certo ponto de vista, do ponto de vista da logica clava meus applausos 

a S. Ex. ; mas collocaclo em um ponto ele vista médio, acho que o art. 26 ela 

reforma de ensino, presti~iado por S. Ex. que pede a rejeição da emenda, não 

se justifica. 

Não é o facto de existirem duas. t r es ou qu atro faculdades livres em qual

quer centro populoso elo Brasil que póde determinar a desmoralização do ensino, 

que decorr e ele outras causas complexas, que o nobre Relator apontou no seu 

b rilhante parecer. Não depende do numero ele faculdades ou de institutos. 

Por essas razões, Sr. Presiden te, entendo que n fLO foi feliz a justificativa 

da rej eição ela emenda, justifi cativa apresentada pelo eminente Relator. Doa o 
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meu modesto voto á em nda, convencido, aliás, como toda g nt , de qu essc 

voto pouco importará. para a victoria da causa que advogo, na certeza em que 

me acho de que serei vencido. Ohtilo bem; mnilo bem.) 

Rejeitada a referida emenda n. 19. 

0 Sr. Antunes Maciel Junior (pela O!'Clem) requer a verificação da 

votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a faYo-

nove Srs. Deputados e contra 100; total, 109. 

O Sr. Presidente: A emenda foi rejeitada. 

Yotação ela seguinte emenda, elo Sr. Anthero Botelho e outros: 

N. 20 - Ao art. 2'7 - Substitua-se pelo seguinte: 

A quota de fiscalização das academias será de seis contos ele réis, a ela" 

Escolas de Pharmacia e Odontologia ele quatro contos ele réis e a dos gymnasios 

·ele tres contos c seiecentos mil réis. Supprima-se a segunda parte d'Olste artigo. 

O Sr. Pedro Moacyr (*) (11ela O?'clem) : - Sr. Presidente, mais uma. 

vez declaro que não ê o propo~ito de obstruir, como já tive occasião c1 declarar 

lealmente ao nobre Relator, que me traz á tribuna, mas sim o verdadeiro e sin

cero interesse que tenho por estas cousas de instrucção publica, de que estamos 

tratando. 

O art. 27 da reforma :Maximiliano compõe- se de duas partes, das quaes a 

segunda é muito curiosa, e. por isto, o honrado Relator, com a sua reconhecida 

habilidade, immediatamente, lobrigando esse texto, calcanhar de Achilles 

mais um aliás, desta desastrada reforma - acceitou a suppressão. 

A primeira parte do art. 27 diz: "A quota de fiscalização das academias 

será de 6 :000$ annuaes, e a dos gymnasios, de 3 :600$000." 

Esta disposição não é ele grande importancia. Aliás foi substituída na 

emenda em votação pelo seguinte: "A quota de fiscalização das acad mias serã 

de 6 :00$, a das eecolas de pharmacia e odontologia, de 4 :000$, e a dos gymn't

sios, de 3 :600$000." 

Mas isto não tem importancia, e assim poderia passar a reformR. do ensino. 

nesta parte. 

A segunda parte, porém, como disse ... 

0 SR. Al::GUSTO DE FREITAS: - Já foi proposta a suppr essão. 

O SR. PEnno MoAcYn: - Mas, perdão. V. Ex. pem1ilte qu . .. 

0 SR. AUGUSTO DE FRTIITAS: - Eu o OUÇO com O maior prazer. 

O SR. PEDRO MOACYR: - A reforma do ensino está sendo sumettida ao ?'efc

?·enà?t>n do Congresso. qu sobre ella tem de se manifestar, e que pócle não acceitar 

essa reforma ... 

O SR. VrCENTE PJRAGlBE: - Pócle mesmo não acceitar a emenda. 

O Sn. PEDRO MOACYR- ... e pócle mesmo não acceitar a emenda. 

Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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v. Ex. (diTigindo-se ao Sr. A.ngnsto ele F>·eitas) acha que a emenda deve 

ser acceita. Não posso, entretanto, de ixar de insi stir nas razões pelas quaes eleve 

s r rejeitada esta s gunda parte, em funcção até suppletoria do parecer do nobre 

Relator, porque S. Ex. se esqueceu de dar a razão pela qual acceitava a emenda. 

o SR. AUGUSTO DE FRELTAS: - O rpeu proposito não era fazer critica, mas 

apresentar as medidas necessarias. 
O SR. PEDRO MOACYR: -Logicamente, V. Ex., em parecer sobre outras emen

das, tambem não se devia estend r em amplas considerações. 
v. Ex. seja logico ; a primeira condição para um bom professor é ser logico. 

(R·iso.) 

Diz a reforma do ensino no art. 27, segunda parte: 

"Q..,ando as academias organizarem bancas de exames geraes de preparat<>

rios, pagarão as duas quotas, ele curso secundaria e superior. " 

Srs. Deputados, que bancas geraes de preparatorios são estas, das quaes falia 

o Sr. Ministro, si n reforma do ensino, feita por S. Ex., vizou deliberada e deter

minadamente acabar com o regimen das bancas de exames; si S. Ex. teve por 

principal objectivo, na sua reforma, que os exames fossem prestados, exclusiva

mente, perante o Collegio Pedro II, e perante os institutos mantidos pelos Gover

nos dos Estados, a esse collegio equiparados? 

Foi S. Ex. mesmo quem, por esse enorme cochilo, pôde suggerir a medida 

de bancas para exames g·eraes ele preparatorios, que é a medida existente no 

ventre do cavallo de Troya (perclôem a h-reverencia) e a que alludiu o nobre 

Deputado pelo Par[c, quando disse em um lig~iro encaminhamento de votação de 

emenda· anterior que as armas dos clous exercites em luta, equiparatista e não 

equiparatista, estavam ensarilhaclas para na a• discussão se chegar a uma con

ciliação, por modo que ainda está muito secreto e muito reservado nas confa

bulações de S. Ex. e outros leacle?·s dos equiparados com o honrado leade?· ela 

mai.oria, a elles contrario . 

Ex digito g·iganes. 

Já se está vendo qual o corpc. do g igante, o que vem ah i como medida de 

conciliação na a• di cussão da reforma do ensino . . . 

O SR. Auous·ro on FREITAS: - Não comprehenclo que, em assumpto desta 

ordem, haja cambalachos nem conchavos. Si o illustre Deputado pe'o Pará tem 

essas fundadas esperanças, como disse, eu não as conheço, nem dellas tenho noti

cia; sou intransigentemente particlario ela reforma. (H a ont?·os Ct!Ja?·tes . ) 

O Sn. PEDRO MoACYR: - A medida, em que se baseiam essas fundadas espe

ranças, apresentada em an discussão, é a das tradicionaes bancas de exames de 

preparatorios, nas quaes nós fizemos o nosso curso secundario, e creio que, sem 

immoclestia, com re lativo proveito para nós, pa ra as lettras e para a Patria. 

Sr. Presidente, desde que não se pócle conseguir o todo, ao menos salve-se 
uma parte das nossas aspirações. 

Desde já declaro ao nobre Deputado pe ro Pará, e que vae s r o leadm· das 

bancas geraes elos exames de preparatorios . .. 
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o SR. PASSOS DE MIRANDA : - P r otesto. Posso d izer que f ui quem, na Camara, 

acabou. com os exames ;parcellacl os de pr eparatorios; tenho-o como glor ia m inha. 

( fie• ?nto·itos outTos C011Ct7'tes.) 

o SR. PRESIDENTE: - Peço aos nobres Deputados não in terromperem o orador, 

que pediu a palavra apenas para encamin har a votação. O debate não está re

al1erto. 
O SR. PEDRO MOACYR: - Declaro ao nobre Deputado que, na conciliação que 

vae ser feita no 3• turno, estou completamente ás suas ordens. 

Desde que não se pócle ter primeiro a J,i berclade integral elo ensino, segundo, 

os collegios equiparados, arremedo do regimen de liberclacle, ao menos salvemos 

contra a muralha quas i intransponível da intransigencia do· Sr. Relator as bancas 

geraes ele preparatorios. 

O SR. PAsEos DE MmANDA: - De preparator ios, ele parcellaclos, não! 

O SR. · PEDRO MOACYR: - Ago1·a, eu disse estas palavras, para deixar accen

tuado que esta medida ou este alvitre já está consignado pelo Sr. Carlos Maximi

liano. na reforma do ensino. Si não fosse esta emenda salvadora para a logica 

ela reforma, CJUe manda supprimir a 2" parte do art. 27, nós teríamos as bancas de 

preparatorios ele .um modo monstruoso, porque contraria e contravém a todo o 

arcabouço elo ensino, pt·oclucto da mente illustracla elo Sr. M in istro elo Interior. 

Ficou já em todo o caso estabelecida, co1no u1n ovulo para mais largas ger

minações emergentes elo cerebro cu lto elo nobre Deputado e elo ele outros hon

rados collegas que se interessem pelo ensino, essa idéa elas bancas geraes ele pre

paratorios. Pócle essa idéa suscitar e realizar nma · relativa convergencia. elos 

espíritos mais ou menos contrarios á actual reforma elo ensino, no tocante á 

od iosiclacle ela restricção referente á faculdade da prestação dos exames, concedida 

apenas ao Collegio Pedro II e aos estabelecimentos a este equiparados. 

Dou, portanto, pambens ao nobre Deputado, porque clescle, já parece trium

phante a sua idéa na conciliação que entabolou e vae consummar com o leacle?' 

d~. 1naioria. 

Retiro-me ela tribuna, felicitando-me por ter desde já descoberto este veio 

<tue pôde ser o do ouro para as aspirações elo nobre Deputado paraense.' 

A emenda realmente é excellente, mas a segunda parte elo art. 27 ela reforma 

é mais um deploravel cochilo de pessoa que não soube o que fez e que se teria 

exposto a maiores desastres, si o Cirineu parlamentar, o Sr. Augusto de F reitas, 

com dezenas e dezenas ele emendas, não houvesse retocado essa obra, de modo 

a tornai-a um todo mais ou menos• organico e apresentava! á critica do parla
mento. (Mtlito be?n~· ?111oito be?n. ) 

Approvacla a referida emenda n. 20 . 

São consideradas prejudicadas · as em en das ns. 21, 22 e 23. 

Votação da seguinte emenda elo Sr. J osé Bon ifacio: 

N. 24 --Art. 27 - Supprimam-se as palavr as "quando as academifl.s or ga

nizarem bancas de exan1es de preparatorios, etc." 

Approvada. 
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Votação da seguinte emenda do Sr. Gervasio Fioravante: 

N. 25- Ao art. 29: 

Accrescente-se: "os director s das faculdades e os professores eleitos na 

fôrma deste artigo serão substituídos, dada a impossibilidade de seu compareci

mento ás sessões do Conseiho, aquelles por qualquer cathedratico, observada a 

ordem ele antiguidade, e estes por qualquer professor escolhido pela congregação 

para a substituição provisoria ". 

Approvada. 

Rejeitadas successiYamente as emendas ns. 26 e 27. 

Votação ela s~g-uinte emenda elo Sr. Darbosa Rodrigues: 

N. 28 - Ao art. 37, lettra f, accrescente-se: "O ensino obedecerá rigorosa

mente aos processos correspondentes ao methodo activo, de modo a suscitar, pela 

c<;>llaboração e pelo exercício constantes, a iniciativa e a espontaneidade mentaes 

do alumno.u 

O S r . Barbosa Rodrigues (*) (pela ordem): - Sr. Pr siclente, dispõe 

cstP. emenda: 
"O ensino obedecerá rigorosamente ao processo correspondente ao metbodo 

activo, ele modo a suscitar pela collaboração do exercício constante a iniciativa 

e a espontaneidade mentaes do altunno." 

Diz a honrada Com missão, no commentario a esta emenda: 

"O assumpto ele que trata a emenda é a ntes ela competencia das congregações 

a melhor cabe nos r gimentos internos dos respectiYos institutos." 

Peço licenGa para discordar. 

De que mater ia se compõ o Reg·imento Interno? 

Diz o art. 7•, Iettra h : 

"Compete á congregação r guiar em regimento interno tudo o que nâo estiver 

vrevisto pelo presente decreto e fõr necessario ao bom andamento dos trabalhos 

esc o 1 ares . " 
Penso ter demonstrado que o methoclo não é só necessario ao bom andamento 

dos trabalhos escolares. E' essencial, é inclispensavel, condição sine Qllct non ela 

sua mais elementar seriedade. Como, pois, relegar para o regimento interno que

stáo desta relevanc ia e que tanto foi pr v ista por m im qu e a t é fiz clella objecto 

de uma emenda? 

Sr. Presidente, não ha programma por excellente, não ha plano ele ensino por 

iJTeprehensivel qu r sista á acção nefasta do professor medíocre. 

O professor vale o que vale o seu methoclo. 

Não se Invoque a este 1·espeito a autonomia elas congregaGões. 

Considero um crime, em materia de ensino, squ cer esta consideraGão d<" 

Laviesee, que um elos maior s males da humanidade, um dos maiores obices :lo 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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progresso humano está em q ue a rotina impera precisamente no "Jogar ond;; 

se prepara o futuro, isto ê, na escola. 

Como pois confiar á rotina das congregações a decretação de uma medida 

f r ancamente revolucionaria? Como imaginar que os Srs. professores até aqu i 

engolphados no clolce /a?· niente do methodo ex-positivo se lembrem de um mo

mento para outro de modificar as suas tradições, romper os seus antigos ha· 

bitos, quebrar os velhos methodos de ensino para adoptar um methodo novo 

de que jámais cogitaram? Não se sacrifica uma emenda que diz respeito ao 

ensino em ponto capital, por amor á autonomia das congregações. 

Quer V. Ex. a liás, verificar o que ê no dominio dessa lei a famosa auto

nomia? Lance as suas Yistas para o art. 46 dessa reCorma: "Será. publico o 

concurso e realização em sala que comporte grande auditoria, collocados os 

candidatos a g ual distancia dos espectadores e da mesa examinadora, sem 

dar as costas nem para esta, nem para aquelles. " 

O SR. PEDRO l\IIOACYH: - Mas V. Ex. ê cruel. Está lendo um artigo d:.. 

reforma do ensino sobre o qual deviamos passar em silencio. 

O Sn. BAHBOSA RoDmGuiJs: - Não devo passar em silencio porque se quer 

sacrificar uma medida attinente ao ensino. 

UM SR. DEPUTADO: - Quem ê o cruel ah i? 

O Sn. BAHBOSA RODHlGUES: - Certamente não sou eu. 

Nós estamos elaborando uma lei na qual não deixamos ás congregações 

autonomia siquer para o arranjo material das salas do3 concu rsos. N6s im

pomos a ellas, congregações autonomas, a obrigação legal de não consentirem 

que os Sr . candidatos se sentem de costas voltadas para as mesas que ex"-· 

minam. (H a a1Ja1·tes.) 

E, depois disso, que vá para o limbo do regimento interno a questão do 

metbodo! ... 
Não sou sceptico e ninguem pôde, com o scaptismo mais inveterado, ad

mittir que a Camar a sacrifique med ida como esta, só por amor ás congregações 

tão autonomas, que não lhes deixam siquer a modesta iniciativa ele arrumar as 

cadeiras na sala elo concurso. Não parace possivel que a Camara consinta no 

desbarato de um principio inconcusso de pedagogia scientifica; não terei en

tretanto, forças para impedir esses desas~res, si a Cam§l-ra o quizer consummar. 

O SR. PEDRO l\IIOACYR : - Qual desastre? 

O SR. BAHBOSA RODRIGUES: - O ele annullar a emenda, por amor á cele

brada autonomia, que ê a que acabo de mostrar. 

Si esse desastre se verificar, só n1e restará sentar-1ne, não como se sen tan1 

aquel1es carrlidatos. 1nas de costas, de costas, sin1, para a luz, na caverna de 

P latão, porque não vale a pena pensar! (llfwito bem; ·muito bem.) 

O Sr. Prisco Paraiso (1Jela o?·cl em ): - Sr. Presidente,_ eu pediria ao 

illustre Deputado pelo Pará para retirar a emenda n. 28, s i lhe fosse possivel. 

Na t erceira discussão elo pro jecto, pretendo sul:imetter á cri teriosa apreciação 

do seu illustra clo Relator o meu modo ele ver sobre a necessidade de se reduzir 
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a preceito "imperativo a lei não de Regimen to Interno uma providencia ga-

r antidor a da boa direcção methodica de ensino. 

Os vinte annos de exerci cio que tenho no magisterio superior me levaram 

a tirar a conclusão de que um dos males principaes que arfectam o ensina 

é o methodo defeituoso por que se o pratica. Haja vista o que acontece no 

ensino do direito. pela classica prelecção, de caracter abstracto e monologada, 

contraria á iniciativa mental e á emancipação intellectual, o que dev ser um 

fim . a preencher pela esco la superior, prelecção, em summa, transmissora de 

palavras e não de idéas, dirigida á memoria e não ao r aciocinio, com todos o; 

seus defeitos de dogmatismo e verbalismo. 

A emenda do nobre Deputado, a meu ver, envolve uma providencia fun 

damental á eco.wmia de uma boa r eforma do ensino. Eis por que peço que a 

retire da votação para que, na terceira discussão, possamos collaborar junto f. 

Commissão de Instrucção Publica, afim de se fazer um novo exame, no qu<', 

espero, poderemos ser mais felizes . (1lfuUo bem; m~tito bem.) 

O Sr. P edro Moacyr (*) (!Jela onlem): - Lamento discordar d ·"' 

emenda com tanta felícidade defendida pela palavra do nobre D eputado elo 

Parâ. 

Essa questão de methodo, entendo eu, salvo melhor jui zo ... 

UM SR. DEPUTADO: - E' toda pessoal. 

O SR. PEDRO 1\IOACYR: - não pócle nem deve ser re; olvida dentro da 

lei geral da reforma do ensino. Vem-me ao meu es!)irito aquella an cdota que li 

a lgures sobre um professor de escola primaria franceza, ao tempo em qn·~ 

era Ministro ela Instrucção Publica o Sr. Victor Cousin. O Sr. Victor Cousin, 

percorria os departamentos fr_ancezes, inspeccionando as escolas, em uma da~ 

quaes, perdida em remota a ldeia de obscuro departamento, assisliu ás aulas 

e notou que os alumnos tinham um extraordinario aproveitamento, respondendo 

com promptidão, facilidade e firmeza a todas as perguntas feitas pelo l\Iinis!r.> 

e funccionarios da sua comit'va. Admirado, perguntou ao professor: Qual ê o 

methodo que o Sr. adopta para produzir tão bello resullaclo? "Mais, Monsieur 

le Ministre, respondeu o professor, la methodo c'est moi." 

O methodo era elle, o methodo era fornecido pelo conjuncto de suas apticlõ ·s 

ingenitas, por qualidades ;-natas que predispõe o individuo para a ftmcção d.>

cente. Nenhum de nós é professor só porque queira ser. Ha excellentes expo
sitores, clialecticos admiraveis, argumentadores magnificos na cathedra do pro

fessorado, mas são homens que teem muitas vezes, apenas um certo numero d•' 

qualidades e aos quaes fallecem outras. E' esse complexo maravilhoso de h .

culdades que faz o professor, e, por assim dizer, faz com que o profesEor seja 

mais do que o livro, do que o volume ele consultas, conjuncto de faculdade qu>J 

faz elo professor o verdadeiro infiltrador da sciencia, da arte, ela litteratura no 

espír ito elo al urnno. E' uma questão profundamente pessoal. 

(*) Este discurso não foi revisto pelo 01·ador. 
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Não quero, con1 isso, neg·ar que exista1n o u elevam existir vari o~ n1ethodos. 

varios processos, entre os quaes o n1ethodo activo . .. 
UM SR. DEPUTADO: - Só ha um methodo em logica, par a descobrir a ve!·

dade. 
O SR. PEDRO MOACYR: - Perdão; V. Ex. permitta dizer-lhe que a proprlê. 

logica, segundo definição classica, se divide em logica deductiva e log·ica in· 

ductiva. V. Ex. sabe que ha m uita gente que prefere en sin at· pelo methodo 

deductivo e outra pelo methodo inductivo. Entre os methodos da a n tiga escola 

metaphysica e os da nova escola exper imental e positiva ha radical differen~a. 

Isto ven1 111ais uma vez corroborar, e é u1na verdade sediça, que, si existem, 

muitos professores, tambem existem muitos methodos, e, mesmo, cada metbotlo 

geral ou fundamental, obedece . necessariamente âs gradações do temi)eramenlu 

de cada professor, é amoldado, affeiçoado por este. 

Eu não quer o entrar no merito intrinseco da emenda. Oxalá, fosse adoptado 

o methodo activo, a que se referiu V. Ex. e que exige a collaboraçil.o constante, 

assidua, proveitosa do a lumno. 

o SR. BARBOSA RODRIGUES: Si eu pudesse pedir a V. Ex. a fineza de ler 

o discurso que fiz a proposilo do assumpto, V. Ex. veria que de meu alii ha 

apenas o arranjo dos argumentos: propugnadores do methodo activo são os 

grandes philosophos, psychologos e pedag·ogos por mim citados. 

O SR. PEDRO MOACYR: - V. Ex. me dá razão. Exactamente V. Ex. teve 

methodo para arranjar ... 

0 SR. BARBOSA RODRIGUES : - Isso não é methodo c1idactico. Methodo 

s implesmente o conj unto . systematico de principios para chegar a um fim. O 

methoclo para indagação da verdade é um; o methoclo para tran~missão da 

verdade é outro. 

O SR. PEDRO MoACYR : - Vamos deixar de lado esta questão, que nos ·le

varia a grandes indagações. Estou fallando do methodo praticamente con· 

siderado. 

O SR. BARBOSA RoDRIGUES : - V . Ex. faça a fineza de ler o meu discurso 
e verá . .. 

O SR. PRESIDENTB : - Attenção! Peço aos nobres Deputados que não in

terrompam o orador, a quem tambem solicito restri nja suas observações. Du

rante a sessão de hontem a Camara só consegui u votar duas emendas e hoje 

vamos fazendo as votações com as mesmas difficuldades. 

O SR. PEDRO MoACYR: - Estava fazendo breves considerações, mas V. Ex, 

Sr. Presidente, comprehende que não podia deixar de tomar em consideraçã() 

os apartes com que muito me honr a r am os meus dignos collegas, interessados 

na questão de methodo, de que trata a emenda do nobre Deputado. Em todo Q 

caso vou obedecer ao rig·oroso methodo r egimental de V. Ex. (Risos.) 

O assumpto da emen da é realmente excellente, mas me parece que no>o 

CTat hic locus, n ão devia ser s inão attr ibuida ás congr egações, ás quaes com

pete a organização de progr ammas. 



- 433 -

Quem 'organiza progr a mmas e d istribue materiaes tambem deve tratar ele 

reso lver as qu estões de methodo. ·Por estas razões, cLctta ven·ia, não posso con

cor dar com a emencla do nobr e Depu tado. (l'vfuito bem; 1111Lito bem.) 

Rejeitada a referida emenda n . 28. 

Rejeitadas successivamente as emendas n s. 29, 30 e 31. 

Votação ela seguinte emenda dos Srs. Passos de Miranda e outro: 

N 32 - Redija-se como segue a alteração ao art. 44: Ao art. 44 substitua-se 

pelo seguinte: "Só poderão concorrer á. vaga ele professor-es substituto ou cathe

dratico, livl'es docentes ela secção em Ç!Ue a vaga occorrer. Quando nella nãt> 

haja livres docentes ou nenhum se tenha inscripto, prorogar-se-ha por ma!:; 

sessenta dias o prazo da inscripção, podendo então concorrer todos os profio

sionaes brazi leiros que exhibirem folha corrida e forem maiores de 21 annos ''. 

O Sr. Pedro Moacyr (1Jelc• o1·cLem) encaminhando a votação des ta 

emenda faz uma respeitosa supplica ao nobre Relator. 

Ou prevalecen1 as regras geraes do ensino, caso em que · o cui·so ele pro

fessor calhedratico deve ser provido mediante concurso feito pelo substituto 

que aspira á cathedra ou se essa regra não póde ser applicada, a emenda deve 

ser approvada. 

E' o que ousa pedir ao Helator, pedindo tamb-em ao nobre Deputado por 

S. Paulo, que ê hostil á emenda n. 32, o seu apoio para essa emenda, em. 

favor da qual tem os arg·umentos que os seus escassos conhecimentos de coisa:> 

do ensino poclem proporcionar. á Camara. 

A emenda, se não fõr materialmente a.pprovada, sel-o-ha perante a logica. 

(,JJ wito berlt; mt!ito lJe?n. ) 

O Sr. Barbosa Rodrigues (•) (1Jela onle?n) : - O meu honrado col

lega, Sr . Passos de M iranda, ha de permHtir que manifeste, após · a brilhante 

oração do illustre Deputado fluminense, o nosso reconhecimento pelas valios,ts 

palavras que trouxe em apoio da emenda que propuzemos. 

Seria ousadia minha aclditar qualquer cousa ás razões que expendeu o 

nobre Deputado. 

Não podendo d izer de novo, devo, entretanto, justificar o proposito q•tc 

nos levou a formular a emenda. 

O talen toso Relator do projecto disse que esta emenda viza apenas fa

vorecer certos e determinados individues. 

Li, entendi e não acreditei que esta observação tivesse sahido da mesma 

,( •) Este d iscurso não foi rev isto pe lo orador. 
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penna que escreveu q ue "oriunda da A llemanha" a li vre docencia é a bas~ 

verdadeira do ensino, pelo preparo pacien te e c uidadoso dos futuros professor es. 

Como se me increpa a mim de ser favoneador de privi legias, quando o 

que intento é simplesmente co llocar o ensino sobre essa base verdadeira? Como 

propugnador de favores, si quero que os professores saiam da escola em qu0 

se preparam paciente e cuidadosamente? Não, o meu fim não é crear privi 

legias; pretendo simplesmente, com esta emenda, dar combate a uma il lusão, 

funesta, a uma inadvertencia palmar. 

O professor não se improviza; a pedagogia não é, e nunca poderá ser, 

uma sciencia inêusa. 

O professor nasce, o profesor se forma. Nasce, porque não ha professor, no 

sentido amplo e bello desta palavra sem vocação; fórma-se, porque só se pódP. 

chamar professor ao individuo que allia a uma determinada proficiencia technic<•. 

uma cultura peclagogica, animada e vivHicada, pela experiencia didactica, peh 

pratica do ensino. 

Ora, nestas condições, como imaginar que um especialista de molestias de 

ouvidos, nariz e garganta, possa só por isto ser um optimo profesmr de oto

rhyno-laryngologia? 

Dizem os italianos que "clal di?· al jab c'é climezz·o il ma?·e". 

A distancia que vae do saber ao saber ensinar não é menor. Não basta 

saber, é preciso saber ensinar. (Apoiaclos; apa1·tes . ) 

Accresce ainda que no ensino a questão não é de quantidade, é de qua

lidade. São as idéas que se apuram, que se clarificam, que precisam ser joei

radas, passadas pelo crivo, pela fieira da analyse a que nos submettemos para 

communicar o nosso pensamento. Quem nunca professou não conhece os se

gTedos desta arte. 

Uma noção familiar a nós, ha muHos annos, de repente se nos revela lon

ginqua, quando a queremos transmittir a outrem. Porque? Porque não passo u 

por esse crivo ou fieira ele analyse. 

Diz i!lustre autor que, no silencio elo gabinete, todos a n6s mesmos nos en

tendemos, por que para n6s o nosso pensamento é sempre luminoso ; conten

tamo-nos com meias palavras, com conceitos mal determinados; mas chegado 

esse momento afflictivo de transmittir a outrem o que suppomos saber bem que 

as lacunas, as deficiencias e os vicias do nosso conhecimento se nos apresentam 
tremendos. 

Isso significa que ninguen1, se1n tirocínio, sen1 aprendizagen1, sem estagio, 

pôde ser honestamente professor. Absolutamente, ninguem faz esse milagre. 

E' preciso clarificar completamente as idéas, e estas só se tornam. realmentP. 

taes quando moldadas pela linguagem falada ou escripta. 

Fiquem abertas as portas da livre docencia a todos os bra·d~eiros; quant•l 

ao concurso, seja feito dentre o pugilo escolhido de docentes, de modo que 

dentro em pouco possuamos corpos docentes consti tuidos pela selecção natural. 
pela selecção espontanea. 

E' o objeclivo ela minha emenda. 
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Não lenho interesse algum pessoa1, dir cto ou indirecto, proximo ou r~· 

molo, mediato ou immediato, nas e-mendas que subscrevi. 

Tive a precaução n ecessaria da as apadrinhar, cit:"ndo philosophos, psycho

log·os, pedagogos, a maior parte dos quaes já morreram, e os que estão viVOd 

não sabem q ue estamos aqui mais uma vez discutindo a reforma do en sino. 

E' essa autoridade impessoal, ob jectiva, philosophica que m e dá coragem 

de dizer : a Camara cumpra o seu dever, approvando essa emenda. (Jli[uito bem; 

mttito be?n.) 

O Sr. Ferreira B·r•aga (?Jela onlern): - Sr. Presidente, .sinto ne~ar c 

meu voto á emenda do meu illustre collega Sr. Passos de Miranda e diver gir da 

opinião do m eu prezado collega Sr. Pedro Moacyr, que com tanto brilho sempre 

discute as questões de ensino. 

Partidario dos concursos, e u entendo que a sua instituição é a menos im

perfeita de todas as que até hoje concebeu a razão humana. Não prevalece o 

a rg umento de que os concursos têm algumas vezes dado Jogar a ·abusos por 

parte das congregações. O abuso n a ordem social é tão inevitavel -como o~ 

acciclentes n a inclustria. A supressão dos concursos seria tão irraciona l com.1 

a ela navegação, a pr etexto dos naufragios q u a das rnachinas thermicas porque 

ellas estão sujeitas ás explosões. Num caso, como nos outros clous, o que a sa

bedoria huma:na pódé e deve fazer é procurar diminuir o mais possivel a.; 

causas de abuso ou dos accidentes, sem a vã pretenção de eliminai-as ele 

maneira abso luta. 

Accresce que invocando a experiencia, que em todos os ramos elo saber 

humano constitue o supremo juizo ilas conquistas da nossa intelligencia, as 

provas a favor dos concursos são e loquentes e irrecusaveis. 

Foi, graças a essa bellissirna instituição, que as portas da Faculdade de 

Medicina se abriram ao eminente Francisco de Castro, cujas sabias licções il-

1 uminararn , com intenso br ilho, aquella facu ldade e cuja palavra inspirada. 

ainda resôa no mesmo instituto de en s ino. 

Foi o concurso que permitt iu a entrada n aquella facu ldade ao ill ustre 

Rocha J!aria, que pelo seu g rande saber e notavel aptidão clinica const it ue 

uma das mais fulgentes glorias da med icina brazileira e da congregação da 

niesma escola. 

Foi ainda o mesmo processo que lego u â.quella faculdade outros professores 

illust1·es, entre os quaes e u poderia c itar o notavel clinico Miguel Couto - .outrt. 

g loria do ensino medico - Miguel Pereira, c linico illustre, Aloysio de Castro, 

distínctissimo professor e hoje dil·ector da mesma faculdade. 

Foi pelo concurso que a Escola Polytechnica conseguiu os mais notaveis 

de .seus professores: Pereira Reis, André Rebouças, L\cinio Cardoso, Paulo de 

Frontin e outros vultos que honraram e a lguns ainda ho je honram a .cçmgr!'

gação da m esma escola. 

Mas, para que o conclll·so pr oduza tão preciosos resultados, é preciso qw~ 

ell e seja amplo e não limitadl" · ~lm'p1esménee aos li~res docentes. Só · a'sslm, per-
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mittirá essa !ncomparavel instituição r eso lver conven ientementE o problema 

capital do preenchitnentv dos cargos do tnagisterio; ::;6 assitn dera possive1 

escolher dentre o, que pretendem occupar um cargo de proEes~or o candidato 

qu~ maior capacidade apresenta pa ra de~empenhal-o. 

Os elevados . interesses do ensino inspiram, portanto, o meu voto contrario A 

emenda do illustre Sr. Passos de Miranda. 

Tenho concluido. (Mu·ito be'?'; muito bem.) 

Rejeitada a r eferida emenda n . 32. 

R ejeitadas successivamente as em endas ns. 33 e 34. 

Votação da seguinte emenda do Sr. Gervas io Fioravante: 

Ao art. 45, lettr a d , accrescente-se : "Na a preciação desta prova ter-se-ha 

em conta não tanto a cópia dos conhecimentos do candidato, como a precisão e a 

ordem das idéas funda mentaes, e, sobretudo, a s implicidade e a clareza na 

exposição. '' 

O Sr. Bar·bosa >Rodrigues (Jla?·a encaminhar a v otação) (•) - Não 
tenho maior tnieresse em demora r a votação, nem tenho outro interesse slnão em 

se r agrà.davel a V. Ex . e ao m esmo tempo de cumprir o R egimento . 

O que não posso é mutila r o m" u pensa m ento e, se isto fôr necessario, pre

firo não fallar. 

Diz a emenda: 

"Na a prec iação desta prova, ter-se-ha em conta não tanto a cópia dos co

nhecimentos do candidato, como a precisão e a ordem das idéas fundamentaes, e, 

sobretudo, a s implicida de e a clareza na exposição . " 

Diz a Com mi ssão: 

"A m edida proposta na em enda é dispensavel, porquanto a prova ora l é, por 

sua natureza, destina da á a preciação das qualidades didacticas do candidato, sem 

que de ixe, todav ia , de contribuir para a ve rificação da sua capacida de scientiflca ." 

Sr. Presidente, quem Isto lê suppõe que e u pretenda que se possa apur a r a 

cãpacidade pedagogica de a lg uem com o sacrificio ou independentem ente da veri

rificação da s ua capacidade scientifica. 

Nã.o, Sr. Presidente; eu não podia commetter semelhante deslise. Quando 

dizemos de alguem que conhece profunda m ente uma materia, mas que nílo a 

· sabe ensinar, certo , todos .ent\mdem o a lcance desse juizo. 

Ao passo que, quando a ffirmamos que um individuo é optimo professor, por 

exemplo de geographia , já está subtend ido que elle a lli a o conhecimento da ma

teri a ao tirocinio, á pra t ica didactica, que pa ra o professor são cousas inse

pa raveis. 

Quem é optimo professor de uma disciplina, já se sabe que tem optimo conhe

cimen to pratico da m a teria . 

( •) Este discurso nã.o !oi revisto pelo orador : 
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o que ft minha emenda v isa impedir é uma ·outra especie de càpa:éidade, e 
a capacidade orator ia. Permi tta V. Ex., Sr . P r esiden-te, uma lige ira d igressão. 

A Cama ra sabe que o e m inente Sr. Augusto de Freitas se impoz á. a dmiração 

do B~·asil in teit·o num be iJo rasgo de a udacia, e a Cam a r a sabe que eu m e r efiro 

ao seu famoso encontro in tellectua l com Tobias Barre to. 

R ecorrendo ao thesouro de sua gentileza fidalga e proverbia l, eu , que tinha 

immensa curiosida de de conhecer a lg un s inc iden tes desse concurso, tomei a li ber

dade de entra r em conversa com S. Ex.,. conve rsa que dirigi para esse assumpto, 

e então S. Ex. me disse que, do m esmo modo que ·Tobias Barreto, foram ambos 

infelizes no ponto oral, tendo lhes cabido a di ssertação sobre o "Governo da 

igreja" ; ao passo que á outra turma de concurrentes coubera fa li ar "Sobre a 

grGve, s~ e ra ou não um d ire ito dos operarias em luta com os patrões" . 

Pergunto eu: porque é que S. Ex., volvidos longos 30 annos, a inda mantém 

a primiti va impressão dolorosa ? Porque esse ponto não se prestava á exhibição 

dos seus conhecimentos scie.ntif icos ; não se p restava ás galas da sua palavrà 

forn1osa, inspir a da. 

O que viso, o que quero impedir, é q ue o professor transforme sua cadeira 

em tribuna de comicio. A lição é uma obra de· arte em que deve predominar a 

J?recisão, a clar eza, sem a dornos excessivos, sem "dig ressões 'que poderão a bas ta r

da r o · en s ino. 

ão ha a inda Quatro ou cinco a nnos, um illustre mestre italiano, v is itando 

a nossa Escola de Medicina, disse que um notavel professor daquelle estabeleci

mento tinha muito ta lento oratorio, mas pouca sciencia. 

O SR. PRESIOO}NTE : - Peço ao nobre Depu tado o obsequio de resumir as suas 

observações. 

O SR. BARBOSA RooRJGUES: - Vou concluir, Sr . P residente. 

Declaro qu e a m inha emenda, tendo em v ista que a prelecção se limite a 

expõr as necessarias noções fundamentaes sobre dada m ateri_a, não_ impede o 

professor de mostrar a vasti dão de seus conhecimentos, mas apenas t em por ob je

ct ivo de r estring ir a exhibição de dotes oratorios. (Jl!Iwito bem ; mnUo bem. ) 

R eje itada a refe rida em enda n . 35 . 

O Sr. Mario d·e Paula (71elet oHlem) requer a verificação da v-otação . 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem vota do a ·favor 

11 Srs. Deputados e contra 91 ; total 102. 

O Sr. Pre-sidente : - Não ha numer o. Vai-se pt·oceder á ch amada. 

(O S1·. Astol11ho D 1tt1·a, P 1·esiclente, cleia:et <\ ca clei?·a <let . 1J?'esiclencia, q1te . e 

ocatt1J<ula 11elo S1·. Costa Ribei?·o, 1 • SeC?·eta?·io.) 

O Sr. M.avignier (4• Sem·eta.?'io, s_e,·vinclo ele 1°) procede á chamad a dos 
Srs. Deputados. · 

Feita a cha mada, ver if ica -se terem-se a usentado os Srs . Antonio . ;Nogu_eira, 

Coelho Netto, Elias Ma rtins, Antonino Fre ire, Gus tavo Barr oso, AI~redo' de M~ya, 



Ag11 ia r Mello, Pedro Lago, Pereira T eixeira, Rodrigues Lima, Elpidio de Mesquita, 

Ir-i-11eu Mach a clo , P edro · Moacyr , H oracio de Magalhã es, R a ul F erna ndes, Au g usto· 

de _Lima, .José Gonçalves, .José A lves, Christiano Brasil, Cesar Ve rgueiro, Luiz 

Bar-tholomeu, Eva riste do Amaral, Antunes Macie l .Junior, I ldefon so Pinto e- Ta

buco de Gouvêa. 

O Sr. Presid-ente : - R esponder a m á cham ada 106 Srs. Deputa do'S . 

~~··-Não ha numero pa ra se prosegu ir nas votações . 

............ .. 

·, 

'· SESSÃO DE 25 DE SETEMBRO 

Con tinuação da votaçiio das ·em endas a p •·esenta das ao p r o:iecto n. 62 , de 1915,_ 

manda ndo approvar a re forma do e ns ino secunda ria e superior, constante do de

\!r eto n. 11 . 530, de 18 de Março de 1915, com a lter ações que estabeleceu; com 

tm_rec~res das Commi sões d!! Instru cç-ão P ub lica e de Finanças (v ide projecto 

n. 62 A, de 1915) (emenda n. 35 e seguintes) (2' di scussão ) . 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos a seguinte emenda do Sr. 

Ger vasio Fi orava te, cu ja votação f icou interr ompida honte m: 

,__. N. 35 - Ao arf. ~5. lettra cl, accr escente-se: ·'Na àp r eciaç-ão desta prova ter-

Sé-ha em conta não tanto a cópi a dos conh ecimentos do candida to , como a p r ecisão 

e a ordem das idéas funda mentaes, e, sobretudo, a s implicidade e clareza na ex

po~lção." 

Reje itada. 

Rejeitadas successlvamen le as emendas ns . 36, 37, 38, 39 e 40. 

Votação da segu inte e menda do Sr. Ger vas io F ioravante: 

N . 41 -Ao a rt. 58, accrescente-se : "o director chamará t:m dos cath draticos 

tl a mesma secÇão e successivamen!e os ou tros cathedr aticos e substituídos, de 

pr-eferencia os livres docentes." 

O Sr. Presidente: - A esta emenda, a Commissão deu o seguinte par ecer: 

A Commissão acceita a e m en da proposta, sendo esta, porém, r edigida pela 

seg~·in te '!órma ; 
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O lti>·ector convidm·á mn p1·otesso1· cathednttico ou o liv,-e docente que leccio

nui· a. ,,,ateTia ela. catlei·ra Vaga 

Approvado o substitutivo, ficando prejudicada a emenda n. 41. 

N. 42 - Votação da seguinte emenda do St. João Pernetta.: 

Ao art. 61 - Supprima-se a parte final deste artigo, desde as palavras: atd 

que o instituto on1le ensinam. 

Approvada. 

Rejeitadas, successivamente, as emendas ns. 43, 44, 45 e 46. 

Votação da seguinte emenda do Sr. Gervasio Fioravante: 

N. 47- Ao art. 77: 

Seja supprimida a lettra a deste artigo. 

Seja supprimido o paragrapho uni co deste artigo. 

Rejeilada a primeira parte, e approvada a segunda, suppressiva do paragrapho 

unico. 

Rejeita da a emenda n. 48 . 

Votação da seguinte emenda do Sr. Jeronymo Monteiro: 

N. 49 - Ao art. 78, lettra a, r edija-se deste modo: 

"CertiCicaclo de approvação em todas as materias que constituem o ensino 

g;-mnasial do Collegio Pedro li, inslitutos a elle equiparados, manlidos pelos 

governos dos Estados, e dos collegios militares." 

Approvada: 

R jeitadas, successivamente, as emendas ns. 50, &1, 52 e 53. 

Votação da •eguinte emenda elo Sr. Gerva~io Fioravante: 

I 
. 54 - Ao a 1·t. 81 - Supprimam-se as palavras de h its01·ia da philosophia, 

em deante. 

Approvada. 

Rejeitadas as emendas ns. 55 e 56. 

Votação da seguinte emenda do r. Vicente Piragibe: 

N. 57 - Substitua-se o art. 82 - O exame vestibular será. julgado por 

uma commissão de professores da acad emia, onde fõr requerida a matricula 

ou de prof essores de incontestavel competencia, sob a presidencia elo direclo:

da mesma academia . 
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O Sr. ·V·icente Piragibe (*) ( 71el c• onle111):- Sr. Presidente, nos termos 

expressos do Regimento, vou er.can1inha r a vota<?1o en1 breves cons iderações. 

de a.ccôrdo com a inte r br etação muito Jogica que V. Ex. tem dado á nossa lei 

interna ; não vou fazer discurso. 

Minha e meoda di z o seguinte: 

11 O exanne ves tibu la r será julg-ado por utna com n1issão de profeSsores da 

academi a onde fô r r equerida a m a t r icu la, ou de professor es de incontestavel 

con1petencia. sob a presidencia do director da 1nesm a acaden1 ia." 

reJa r eforma o exame vestibula r deve ser fe ito no Coll egio Pedro li. V . E x. 

i ma ··ine o segu inte caso : um cacli tlato fL matricula n a F aculdade de Medicina 

por exem!' lO, tem de prestar exame de physica, chimica e hi storia n atura L 

A lumr.o elo Coll eg·:o Pedro l i , ter[c estudado essas materias e prestado 

exan1e dessas cadeir·as en1 de:;:en1l)l·o . ~A.._ prevalecer o que está n a reform a do 

mez de feve r e iro ter á ele prestar e xame vestibular, isto é, exame daquellas m a 

terias per ante a n1esn1a n1esa que j á o exan1inou en1 dezembro. E' u1n perfeitJ 

absurdo. 

Penso que competente para exam inar o cand ida to á m atr icula na Escola. 

el e Medicina e dizer si el le está ou não em cond ições de aprender mater ias con· 

stanles do primeiro ann0 ela Escola de Medi cin a é o professor do primeiro a nnr1 

desla facu ldade e n ão o pt·oressor elo Pedro li. 

D iz a Commissão que a emenda não póele set· acceita porque "é impos

s ível ~1ue o director da aacdem ia possa presidir taes exames sem prejuizo do 

seu car go. " 

Mas a presidencia do director da academia não é obrigatoria . 

A emenda diz o seguinte : 

"O exame vestibular ser·á julg-ado po r uma commissão el e pro fesso res da 

a cademia onde fôr r eq uerida a matricula, ou de professores d e incontestavel 

competen c ia, sob a presi dencill. elo d ir ector da academia." 

Só é obrigatoria a pr,siclencia do clirector da academia quando o> exa

nlinadores fore111 professores ele n.otavel con1petenc ia , n1as estra nhos ao eSta 

belecimento e não do corpo docente da faculdade. 

Acho que com estas considerações os Srs. Deputados fi car ão bem infor. 

mados e da rão 'leus votos favoraveis á emenda que apresentei. (ji'Iuito b e llt 

muito bem..) 

Reje;tada a emenda n . 57. 

Rejeitadas s uccessivamerte as emendas n s. 58 , 59, 60 , 61 e 62. 

_Votação da segu inte em enda, do Sr. Gervasio Fioravante : 

( •) Não !'o i revisto pelo orador. 



-441-

N. 63 - Ao art. 89 : 

Supprima-se a expressão jc't?>Wis 

Approvada. 

Votação da seguinte em end ;;,, do Sr. Gervasio F io ravan te : 

N. 64 - Ao a rt. 89: 

Sej a s upprimido ele littentttt~'Ct. 

Approva da. 

Votação da seguinte emend::t, do Sr. Gervasio Fioravante: 

N . 65 - Art. 91: 

Supprima-se 

Approvada. 

E' considerada prejudicada a emenda n. 66. 

Rejeitada a em e nda n. 67 . 

Votação da seguinte em enda, do Sr. José Bonifacio. 

N . 68 -Art. 97 - Accrescentem-se depois das palavras "Collegio Pedro li '', 

estas: "e nos institutos a ell e eq uiparados". 

Approvada. 

E ' considerada prejudicada a e menda n . 69. 

R ejeita das successivamen te as em endas n s. 70, 71, 72, 73, 74 e 75. 

Votação da •eguinle emenda, do Sr. Passos de Míranda e outro: 

N. 76 - Onde convier : 

Ao a rt. 144. - Passe-se pa ra as disposições transitari as, accr escentando-llte 

·in f ine. 

"Exceptua dos a.quell es que, ao tempo da promulgação desta le i, t iverem 

mais de 25 a nnos de serviço e pa r a os quaes a jubilação poderá ser concedida 

com o tempo e de accôrdo com a~ di sposições anteriores ás do a r t. 104 , da 

lei n . 2.924, de 5 de jane iro de 1915." 

O Sr. Presidente: - A esta em enda a Commissão offereceu o se 

g uinte s ubsti t utivo: 

"Exceptuados aquell es que ao tempo da promulgação da lei n . 2.924, de 

de janeiro · de 1915, t inham m a is de 25 a nnos de serviço, e aos quaes poder l i. 

ser concedida a jubilação com o tempo de accô rdo com a s dis;;osições anteriores 

a essa le i. 



442-

O S r . Aug usto de Freitas ( •) (7Je!a 01·cLem) : r. Presidente, sobrcl 

a emenda .n. 76, a Commissão ÇJ.e Instrucção deu parecer favoravel, modifican do, 

entre tanto, o texto proposto pelo Sr. Deputado Passos de Miranda. 

0 SR. PASSOS DE MIRANDA: 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: 

de declarar . 

Mo di f! cação que acceito. 

Modificação que S. Ex. acceita como acaba 

A Commissão de F inanças emittiu parecer contr ario a essa emen da. 

T enho, porém, n ecessidade de solicitar a atten ção ela Camara para o m o-

t ivo que levou a Commissão de I nstrucção P ublica a acceitar a emenda . 

O nobre Deputado pelo Pará havia proposto que a j ubilação dos professores, 

que tívessem 25 annos de serviço, na data da promulgação dessa reforma, fos<il 

regida pela lei anterior e não pela lei de 5 de janeiro. 

A Commíssão não quiz acceilar essa emenda, nos termos em que ella 

estava redigida, adoptando, entretanto, uma emenda substitutiva, no sentido de 

aproveitar aos professores que tinham 25 annos de serviços na data em que 

foi promulgada a lei de 5 de janeiro, a aposentadoria de accõrdo com a lei 

ant~rior. Não se trata de um favor especial a esses professor es. 

0 SR. PASSOS DE MIRANDA: - Apoiado. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS : - Trata-se do respeito a um direito a dquir ido. 

Quando as di sposições sobre aposentadorias, simples emen da ao Orçamen to da 

Fazenda, foram incluídas na lei ele 5 ele janeiro, esses professores, que tinham 

25 annos de serviço foram surprehendidos com a r apida passagem da lei no 

Congresso, sem que pudessem tratar ele provar que se achavam ele facto nas 

condições de obter a jubilação, dentro ela lei que os amparava. 

A emenda apresentada pela Comm issão manda apenas respeitar os di

reitos dos professores que, na data de 5 de janeiro, já podiam ter pedido ju

bilação. 

UM SR. DEPUTADO : - Não apoiado. Não ha d ireito á aposentadoria adqui

r ido, sem pr ovada invalidez. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS : Per dõe. V. Ex. tem razão quando diz que 

não h a direito á aposentadoria sem a prova de invalidez; mas o que a Com

missão diz é o seguin te: é que. esta emenda sobre aposentadoria modi fi cou tod:.L 

a legislação anterior, de natureza especial relativa a esses funccionarios· do 

ensino e elles vieram a saber que as disposições tinham passado em 48 horas, 

sem que lhes fosse dado ter em tempo noticia a respeito, e sem que pudessem. 

vivendo nos Estados, como vivem muitos, promover a obtenção da j ubilação a 

que haviam feito jús. (Apoiados.) 

O que a Commissão vem propõr á Camara é que a esses professores, em 

numero sem duvida muito restricto, que ao tempo da approvação da lei de- 5 

{!e janeiro já podiam ter requer ido a sua aposentadoria e que n ão o puderam 

fazer pela superveniencia desta lei, seja garantido o direito á a posent ador ia 

com as vantagen s que a lei anter ior concedia. 

( •) Este discu r so não foi revisto pelo orador. 
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Acredito que se trata de m edida equipa rativa, se não el e rigoroso direito 

. elos funcc ionarios. (llllt1ito bem J. nt~1ito bem. ) 

Approvaclo o r eferido substitutivo ela Commissão de Instrucção Publ icr. 

f'canclo prejudicada a em enda n. 76. 

Vo tação ela seguinte emenda elo Sr. Vicente Piraglbe: 

N. 77 - Onde convier : 

Ao a rt. 144 - Passe-se para as disposições tran s itorias, accrescentan

clo-se-ihe in f i n e : 

" Mantidas para os professores nomeados anteriormente á lei n. 2.924, de 

ele janeiro ele 1915, as disposições a que, n a m a teria, estavam su jeitos, ao 

te:mpo el a promulgação dessa lei." 

Approvada. 

Rejeitadas, successivamente, as emendas ns. 78, 79 e 80. 

Votação da seguinte em enda elo Sr. Costa Ribeiro: 

N. 81 - Ao art. 152 : 

Accrescente-se onde convier : 

Os a lumnos actua lmente matriculados nas Faculdades Livres de Direito e 

ele Sciencias Jurídicas e Sociaes elo Rio de Janeiro, para serem admitticlos ao 

curso de outros institutos superiores, ficarão obr igados sóm ente ao exam~ 

vestibular ele que trata o a r t. 77, lettra c. 

O Sr. Presidente: - A esta emenda a Comm issão offereceu a seguinte 

modificação : 

A Commissão acceita a em enda, substituindo-se, porém, as pa lavr a s: Os 

ahtmnas - átê - Rio ele Janei?·o, pelas seguintes: 

Os alumnos act~wlmente matr·iculndos nos ·institutos ojjiciaes do Ensi na 

S~111e1"ior ou c• elles eq~•ipar·aclos, etc. 

Approvada com a modificação da Cammissãa. 

Votação da seguinte em enda, do Sr. Ger vasia Fioravante: 

N. 82 - Ao art. 159: 
Supprimam-se as palavras "classica difficil, de preferencia em verso" e 

taJ.nbem as palavras "ele excellente prosador ". 

Appravada. 
Votação da seguinte emenda do S10. Ge)'-vasia Fioravante: 

N. 83 - Ao a rt. 159: 
Substitua m -se a s palavras "de excellente prosador ", por estas " de um 

trecho escolhido pelos julgadores ··. 

ApfJrC)vada. 
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Votaçiio da seguinte emenda do Sr. Passos de Miranda e outros: 

N. 84 - Aos ar ts. 166 e 167: 

Substitua-se pelo seguinte: "O ens ino secundaria será dividido em dous 

cyclos: o primeiro, de quatro annos, compr ehenderá: o estudo completo do 

portuguez e do francez, estudo do ing lez ou a llemão ou italiano (á escolha do 

a lumno). arithmetica, algebra, geometri a plana, geographia geral, noções gerae.• 

de sciencias phys icas e naturaes, chorographia e historia do B r azil e latim 

(tr aducção de livros e lemen tar es), desenho e canto; - o segundo, de sete 

annos, ·comprehenderá : mathematiea 'elemen tar , historia geral, eleh1entos de 

physica, c himica e historia natural, estudo desenvolvido do inglez, a ll emão ou 

italiano (de conformidade com a esco lha feita no primeiro cyclo), latim, litt·::

ratura (como estudo complementar elo por1ugu.éz), logica e noções ele philo

saph ia . ". 

O Sr. Presid.ente: - A es ta emenda a Commissão deu parecer con 

trario, s uggerindo entretanto a seguinte modificação aos arts. da reforma. 

Em vez de "physica, chimica e historia natural", diga-se "elementos de 

physica, chimica e historia natural ". 

São approvaclas as· emendas de ns. 81, 82 e 83 . 

A emenda n. 84, tem parecer contrario ela Commi ssão e uma sub-emenda. 

a ell a aprésentacla, a qual não consta elo impresso, mas foi publicada no 

Dicwi o O !fi.cic.l. 

O Sr. Passos d.e •Miranda (pelc. o?·de?n): - Sr. Presidente, a emenda 

n. 84 tem effectivamente parecer favoravel na parte que se refere n ão . á phy

sica, chimica e historia natural, mas s im a elementos. Todavia, como essa 

emenda entende com o ensino secundaria, tal qual julgo deva ser, isto é, n ão 

uma preparação para as escolas· superiores, e s im um prolongaemnto do en

sino primaria; e, como essa questão a inda pôde ser ventilada em 3• discussão, 

peço a retirada da emenda e elo aclditivo , que n ão consta do avu lso, posto •e 

e ncontre no original. 

Peço a r eti rada de ambas as causas para que seja tudo reproduzido em 

-3• discussão. (JI.futito be?n. ) 

Consultada, á Camara concede a r etir ada da emen da n. 84, ficando preju

dicado o substitutivo. 

Votação da seguin.t;e emenda, do Sr. Vicente Piragibe e outros: 

N. 85 - Arts. 166 e 167. Substituam-se pelo seguinte : 

Ar t. 166 . . As materias que constituem o curso gymnasial são as seguintes: 

portuguez, francez, la tim, inglez ou a llemão, arithmetical a lgebra ele

mentar, geometr ia, geographia e elementos de cosm'ographia, historia e choro-
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graphia do . Brazil, histor;a universal, physica, chirnica, historia natural , psy

chologia, logica e historia da philosophia. 

Approvada. 

R~jeitada a emenda n. 86. 

Votação da segu i nte rnencla, do Sr. Vicente Piragibe e outros: 

N. 87 - Accr escente-se ao paragrapho unico do art. 167 - Durante os cinco 

annos elo cut·so gymnasial será mini strado aos alurnnos instrucção militar obri

gatoria, el e sorte a tornai-os conhecedores ele todas as evol uções peculiares á 

carreira das arrn as. Para es:: fim, exclus ivan1ente, o corpo de a lumnos sertt. 

dividido de accê·rdo com os methodos rnode:rnos. O director providenciará junto 

ao lllinistcrio da Guerra, por intermedio do Ministerio da Justiça, para a no

meação ele instructores necessarios. 

Approvada. 

Rejeitada a em nela n. 88. 

Votação da seguinte emenda, elo Sr. Jeronymo Montei ro: 

N. 9 - Ao art. 168 -Depois ele "Pedro II " , diga- se: ·•e nos equipar ados". 

Approvada. 

Rejeitadas successivamente as emendas ns. 90 e 91. 

Votação ela seguinte emenda do Sr. Vicente P iragibe: 

S. 92 - Accrescente-se ao art. 1 n ; e um de psychologia, logt..:a c historla. 

da philosophia. 

Approvada. 

Rejeitadas succe, sivamente as emendas, ns. !13, 94, 95, 96 e 97. 

Votação da seguinte emenda do Sr. Vicente Piragibe: 

X . 98 - Accrescente-se ao art. 185 : 

O proressor de medicina legal - "de qual quer das academias". 

O Sr. Vice nte Pirag ibe (•) (11ela orcle lll): - Sr. Presidente. o art. 185, 

da Reforma do Ensino, na parte em que se refere á Faculdade de M edicina, diz 
o seguinte: 

"O professor el e med icina legal terá livre entrada nas repartições policiaes 

e judiciarias, clescle que se furtem á vista elos estudantes os casos que por lei 

elevem f icar secretos. " 

A emenda amplia essa medida aos professores ele medicina I gal de todas 
as esco las. 

O St·. R elntor acha que a emenda não deve ser acceita. por desnecessari á.. 

Mas eu acho que esta medida é de grande necessidade quanto ao estudo ele 

medicina legal para os alumnos ele direito. 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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Pof isso, ven ho, no enca m in h amento ela votação, i ns ist i r p ela approvação ela 

em enda, o que aliás é excusaclo. ( Jlíni.lo bem; mnito bem. ) 

E' declarada r ej ei t acl a a em enda. 

O S r. Vic ente Piragibe r equer veri fi cação el a votação. 

F eita a veri ficação, a em enda é r ej ei tada por 82 vo tos contra 26. 

O Sr. Presidente: - As em endas ns. 99 e 100 fora m r etiradas pelo seu 

autor, quando se votou a em enda n. 2 : 

Votação ela seguinte em enda do Sr. José Bonifacio: 

N. 101 - Ao art. 19 2, n. 8 - ·Diga-se : " T herapeutica clínica e experim enta l 

e a r te ele formul ar ". 

O Sr. Presidente: - A esta em enda a Commissão cl eu o segu i n te parecer . : 

A Commissão acceita, sem prejuízo do direi to qu e as~iste ás congregações de 

transfor mar as cacle i ras elo curso. 

Approvacla . 

E' considerada prej udicada a emenda n. 102. 

R ej ei t ada a emencl.a n. 103 . 

Votação da seguinte em enda elo Sr. F errei ra Braga: 

N. 104 - Ao art. 197 - Onde se diz: 1" cadeira (geometria analytica, cal

culo , infinitesin1al) ; diga-se : ~'la cadeira (g·eometria a lg·ebrica, algebra superior, 

geometria clifferencial e integral)". 

Approva cla. 

R ej eitadas, successivam ente, as emendas n s. 105, 106 e 107. 

Votação da seguinte em enda do Sr. Ephigenio de Salles e outros: 

N. 107 A- Onde convier: 

Ficam equi par adas aos institutos offici aes d e en sino superior as esco las de 

direito, agronomia, pha rmacia e odontologia, que ha mais de cinco an nos f u n 

cionam na Capi tal elo Estado do Amazonas, satisfei tas as e~igenci as l egaes. 

i .. 
O Sr. Ephigenio de Salles (pela o?·dent ): - Sr. Pres idente, requei r o 

a V . Ex. consulte a Casa si consente na retirada ela minha emenda, urna ve7. 

qu e, com a approvação ela em enda n. 16, elo Sr. João Pernetta, não tem ella 

m ais razão de ser. 

Consultada, a Camara concede a retirada pedida. 

R ej ei tada a em enda n. 108. 

Votação da segui nte em enda elo Sr. Barbosa Lima: 

N . 109 - Accr escen te-se o nele convier: 

Art. E ' obrigator io o ensino ela lingua br asileira em todas as esco las ele 

qual qu er g r ão mantidas por particular es ou associações estr angeiras, subven-
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cionadas ou não, clirecta ou indirec tam nte, 1-o r governos europeus, quer tenhatrt 

em vista a diffusão ela insLI·ucção primaria, quer tenham intuitos r ligiosos, 

technicos ou outros não confessados. 

§ 1. 0 O Governo Federal, decorrido o prazo ele tres mezes ela clata eles :<. 

lei, mandará- fechar e não consentirá que funccionem os estabelecimentos do1 

ensino particular, r egidos por estrangeiros, e nos quaes não se ensine a le.-, 

fallar e escrever a lingua brazileira. 

2.• O Governo expedirá os necessarios r egulamentos e instrucções pan1 

f iel obser vancia deste artigo de lei nacional, podendo comminar aos infra

ctores multas de 1 :000$ a 5 :000$ e fechando, afinal, o estabelecimento recal

citrante, como se preceitúa no § 1°. 

O Sr. Barbosa Lima (•) (pela o•·dem): - Sr. Presidente, a emenda 

n. 109, reza assim: 

'· Accrescente-se onde convier : 

Art. E' obrigatorio o ensino da Jingua brazileira em todas as escola~ 

de qualquer grão, mantidas por particulares ou associações estrangeiras, sub

vencionadas ou não, directa ou inclirectamente, por governos europeus, que:· 

tenham em vista a diffusão ela instrucção primaria, quer tenham intuitos r e· 

ligiosos, techtticos ou outros não confessados." 

·o eminente Relator do parecer opina que a emenda não deve ser acceíta 

por inconstitucional. Peço licença ao meu eminente mestre e distincto amigo 

para lamenta r que a Constituição. da Republica tenha sido conquistada pela 

preponderancia do jacobinismo a ,-ebatws, segundo o qual ê possível ir fa

zendo do nosso Brazil um balclio internacional, u_ma terra fadada a ser delida 

pouco a pouco ao contacto das línguas falladas pelas raças clitas superior es, 

no actual momento da vida mundial. VlJJOiados.) 

Sr. Presidente, sou dos que entendem que nós não podemos ;Jrr~.!indir ,;,, 

collal~o rac;ão intell igente do estrangeiro, mas quero para o bra;:i!e!ro, ao menos, 

ur,aillo r,uc cada estrangeiro quer na sua patria. Tão comprel.enrl(! <fliC nl\s 

consintamos esse typo de nativismo s1<i gene.·is, de accôrclo com o qual, trans

plantando o allemão ou o italiano para o nosso Brazil, queira aqui na sêdc 

de sua actividade, fazer preponderar contra o brazileiro, o italiano ou o al

lemão. (M1tito bent.) 

ão me parece - perdôe-me o honradn Relator - que a Contituição vêd<J 

a approvação ou acceilação dessa emenda. Não se trata de interferir na es

J1hel a de acção privativa do" Estados. A e::1enda não legisla no sent ido d ' 

cr·e~x condir:0· r, H•.)':·t1ndo as quaes .os goveruc.~ regionaes le~islarão nor sua 

ve;: sobre o ~~:sino ::n imario, nas P.scolas primarias, entr tid'ls re!os Estanos 

ou iJelc.s muni(;ipio<J. 

Nada disto. 

( •) Este cliscurso não foi revisto pelo orador. 
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A emenda se r efer e a esco las estrangeiras. e no que diz respeito a estran

g.eiros, quen1 n1anda é o Congresso Nacional. 

Por outro ladu, Sr. Presidente, V. Ex. sabe que esta invasão, essa con

quista gradual, es.e trabalho de absorpção mollecular, de infiltração cellu lar 

na lingua, que ê o nosso maior thesouro e o élo mais respeilave l da nossa na

c ionalidade, que represennt o brazileiro no conjuncto de suas mais g· loriosa:; 

tradicções e na série de .;uas aspirações mais encantadoras, isto j d. está mais 

adeantado do que o honrado Relator e integro balüano póde suppôr. Já en-, 

a lguns cantos da t erra brazileira se I em docu mentos corr.o este. (Jiiostn• 1<1n 

jO?'!tO.l.) 

O SR. F LC.:l iAN NO DE BRITTO: - V. Ex. dá licença? Ha 16 annos escre•Ji 

um artigo no Co?Te·in da .Ll.1 an1z.ã_, co rn o titulo "Gri to de alarme", noti ciando 

faC'to idcnt!co a t, · . ..~<; V. Ex. vae narrar. 

O SR. BARBOSA LlMA: - Já em um dos :11unicipios de anla Calhar ina ~e. 

faz a cobrança de impostos :nuniclpaes r-or meio de documentos redigidos em 

a.llemão! A Noite, d~ quinta- feira, 16 de set'mbro de 1915, transcreve o do

cumento, que mandarei inserir em meu discurso, par a que conste do Dim·io 

0/ficia.l assignale a gravidade da hora !)arlamentar para a qual .eu concito, 

eu conjuro todos o~ meus concidadãos, afim de que m e deem ~ão fo rte no 

protesto que aqui levanto, contra essa invasão subrepticia. 

J.<'}is o documento encimado pelas armas de Santa Catharl!na: 

"Herrn 

Brusque 

Zur Zahlung Ihr er Munizipai-Steuer 

für einen Hun .. . .......... ... ...... . ...................... . .. .... . 

f ür einen Wague ............... .. . .... .. . . .. .............. . .. ..... . 

Réis ...... . ........ . .. . . . ........•... . .. •... ........ . .. 

3$300 

5$500 

8$80<1 

wird Ihnen auf Anordnung eles Supedintendenten ais Allerletztes noch bis 

zum... 15 August - Frist gewahrt. - Nach Ab lauC dieses Tages wird di e 

Steuer zusammen mit der Strafe von 20 o/o auf obigen Betrag auf dent Zwal)g·s

wege eingetrieben. 

Brusque, den 8 August 1915 - o Secretario ela Superintendencia; B erna.r

rlino Geva.nd. 

Não qu ero nem elevo fazer praça de conhecimento tue eu me con si der ei 

no dever, ha muitos annos, de adquirir, da lingua allemã, para poder ler, em 

original, Goethe e outros autores dessa 01·dem, e, sobretudo para defender, como 

solclado, porém, mais a inda como cidadão, o nosso querido e adorado Braz!!. 

De accôrdo com o que acabo de dizer, penso que poderei contar, inclusive, 

com o voto do digno patriota que é o Sr. Deputado Augusto de Freitas. (Jiiuico 

bem; muito bem.) 
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O Sr. J10sé Bonifacio (*) (lJeln o1·dem) : - Sr . Presiden te, a emend>t 

do honrado Dep u tado pelo D is t r icto F eder a l se r efere, em parte, á magna 

questão da instrucção primaria. Dou o meu inteiro applauso á med ida por S. Ex. 

proposta e tenh o a satislaçã.o de louvar· desta tribuna, ainda uma vez, a atdtuüe 

devotada de S. Ex., em pr ó! do e nsino primario do nosso paiz, sobretudo, 110 

caso especia l, a q ue S. Ex. acaba de alludir, e que se refere á obrigatoriedad<J 

do ensino da lingua brazil ei r·a em todas as escolas de qualquer grão, manti.da~ 

por particu lar es o u assoc iações estr ang·eiras. 

Lamento não poder concor dar com o parecer da honrada Commhsão de 

Instr ucção Publ ica, r:orque neste parecer1 o di gn o Relator sustenta (JUe a 

União n ão tem con1petencia para se imtn iscuir nos assumptos r elat ivos a ensinv 

prirnario. 

J >i. tive opportun idade de elabor a r um par·ecer P!'ran te a Commissão de 

Instrucção Publica, demonstra n do que a competencia da União, m esmo par<L 

fundar estabelecimentos de instrucção prilnaria nos E3tados, G incon ... 0s(aV·..!L 

S i os pro1Jr ios indiv íduos podem fu n dar escolas pr imarias nas d iversas 

unidades pol íticas da Republica, por que não terá esse poder á U n ião Feder ativa, 

a União Nacional? 

Estou convencido de que a honrada Commissão de I. rstrucção Publ ica n ão 

;~.Ltendeu bem a todos os termos da emenda. A emenda não se refere a estabe· 

lecirnentos de ensino primario fundados pelos Estados e po r elles dirigidos. 

D iz a e m en da r espeito a esco las fu n dadas por particul a r es o u associações 

estr a ngeira >; q u er d izer, escolas p r imar ias fundadas e mantidas por est;ra n 

geiros: 

Sendo ass im, é c laro q ue a União. pôde exer cer sobr e estas escolas s ua 

fisca lização directa, efficacissima, patriotica e inc1ispensavel. 

A emenda do nobre Deputado pelo Districto Federal merece, no m e u con

cei to, a appr ovação unanime do Parlamento Nacion al. 

Concito os colleg·as 11rescntes e a propria honrada Commissão de Instrucção 

Publ ica e appr ovarem esta emer.da; mas lembrarei, no momen to, como meio 

de transig·ir, precisamente, para que a en1enda possa obter a una nin1ida d·e dos 

suffragios da Camara, que, approvada nesta discussão, passe a constituir um 

projecto em separ ado. 

E' o que requeiro á Can1ara, appl a udindo mais uma vez a in iciativa pa.

triotica do honr ado Depu tado. (JJiu-ito bem; mwito bem.) 

O Sr. Raf ael Caheda (*) (pele• o1·clem): - Sr. P r·esidente , estou clis

posto a dar o meu voto Ct emenda apresentada pelo ill ustr e r epresen tante do 

Districto Federal. Pretendo acé, em 3• discussão, p ro põr uma o u tra emenda 

mais r adical , a inda, do q ue esta. E n ten do q ue t udo q ua n to no B r azi l se en s ina 

deve ser em portuguez. Não pretendo que em todas as escolas só se ensine 

portug u ez ; o qu e desej o é que se ens ine etn nosso idiom a. 

( • ) Não fo i r ev isto pelo or a dor. 
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Quem não sabe portug uez não póde ser len te, pr ofessor de n enhum dos 

co llegios em que se ensina ã. mocidade brazileira. Assim, m 3• discussão, apre-

senta•·ei, como disse, u ma emenda a inda mais r a dical do q ue a p roposta p"! lo 

lllustre Deputado pelo Districto Federal. 

Quanto, por êm, ao facto lembrado por este nosso distinctissimo collega, 

de que conhecimentos ou guias para pagamentos de impostos no Estado de 

Santa Catharina são fe itos em tres idiomas - em por tuguez, em a llemão e 

em italiano - esse facto r esulta da circumstancia da maioria dos colon os na

quelle Estado saber ora o allemão, ora o italiano, ignorando o portuguez, sendo 

conveniente a medida para faciUtar a arrecadação nas diversas repartições 

fiscaes. E' uma providencia apenas para facilitar a arrecadação; isso não quer 

dizer que os avisos ou g uias n ão sejam lambem escriptos em por t ug uez. 

O SR. VICENTE PmAGmE: 

redigidas em allemão. 

Mas as actas das camaras m unicipaes silo 

O Sn. RAFAEL CABEDA: - Ignoro, mas não digo que não o sejam. Jã. assis[i 

em meu Estado a um casamento feito em allemão (.-isos) ; mas a acta foi 

lavrada em portuguez. Isto aconteceu perto de Porto Alegre. A culpa não é 

dos a llemães. 

Si os funccionarios estaduaes não sabem o portuguez, a culpa não é delles, 

mas do Governo que os nomea naquellas condições. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Augusto de Fre itas (*) (pela o•·dem): - O par ecer da Com

missão de Instrucção Publica não foi favoravel ã. emenda do Sr. Barbosa Lima, 

meu eminente collega, sómente porque a Commissão tem duvidas sobre a 

competencia da União no assumpto particular de que trata a emenda. Nem 

por um mom en to, qua lquer dos membros da Com m issão tem d uvida sobre o 

alcance e real vantagem da medida proposta por S. Ex. 

0 SR. BARBOSA LIMA: - Fiz justiça a V. Ex. 

O. SR. AuGusTo DE FREITAS: - Todos nós pensamos que é da competencia 

cumulativa da União propor cionar quanto possivel o desenvolvimento do en 

s ino primario, ao lado dos Estados; mas é inquestlonavel lambem, que a UniãQ 

não póde estabelecer regras, em nosso entender, para o funccionamento das es 

colas fundadas pelos Estados ou por cidadãos que nelles residam. Parece ã. 

Commissão que é antes da competencia dos Estados regular o modo de se r 

dado o ensino primario no seu territorio. Esta medida que o nobr e Deputad'J 

propõe para · figurar na lei federal, é no pensar da Commissão, medida ·que 

melhor cabe em um dispositivo de lei dos Estados. 

Rendendo, entretanto, ao nobre Deputado, bem como ao illu:;;tre represen

tante de Minas, a consideração devida, a Commissão concorda na acceitaçàn 

desta emenda, para q ue con stitua um projecto esp ecia l, no q ua l todas essas 

( •) Este di scurso não foi revisto pelo orador. 
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<Juestõ.es pod rão ser muito mais vanta josamente debatidas. (.lhtito bc111; 1nttito 

bem.) 

Approvada a r eferida emenda 11 . 109. 

O Sr. P.residente: - O Sr .. José Boniracio requereu que e.;ta emenda 

11. 109 fosse destacada para constituir projecto em separa.do. 

Consu ltada, a Cam a t·a appr ova o reLJUerimento do S1·. José .8onifacio. 

O Sr. Barbosa Lim-a (*) ( p ei<L Mcle111): - · rarece·m~ _que não roi 

<<PI t·ovada a separ ação. Peço verificação da votação. 

Sr. Presiden te, costnn1a-se requerer a separação de qualquer emenda, 

quando approvada, a a lg·um projecto de lei, toda vez que essa em enda cogita 

d e materia que n ão entende directam ente com o mesmo . projecto. 

Ora, a emenda n . 10 9 é perfe ita m ente consen tan ea, condiz n a mais per feit:t 

identificação Ji tter a l, >~.tê com o projecto ein debate. :-fão ha, pois, motivo re · 

g ime·ntal para que a Camar a mande separ ar e sa emenda, .afim .. d <l lhe dar o 

feitio . de projecto autonomo. 

' Por outr o · la do, não se trata ele m edida attin e11te á in s trucção. prima ri.a, 

Bsle é o gr a nde equ ivoco ( mwito be•n) , que m e proponho a r ect ifica t· . 

Trata -se da lingua. brazileira, ensinada em estabeleoimen tos estra l1ge,i)'o,", 

s itua ção perfeitamente analoga á da ling ua a ll emã, ens inada em estabeleci· 

1ne ntos brazileiros. 

Ora, a ling ua allemã ou f ranceza e nsinada em est~be lecimentos bt:azil eiro~. 

-consti tue humanidade, class ificavel no ensino secw\ dario e não n,p eT\&ino prj

mario .. A 1ninha em enda, porta nto, não en tende con1 o ensino . pl"imario e· senC!o 

perfeitamente compa tiYel com o projecto em d ebate, não h a motivo para se

]Jaral-a, par a lhe dar corpo de projecto· "3-utonomo, S'<llvo s i fô r para esse pro· 

jeclo, no momento el e uma fo rmidavel opportunidade haver ele descer aos 

liml os sem a espet·ança de nenhum Christo que de lá a possa fazer r esurg i r, 

á 1uz da civilização b t~azile ira. 

Espero , po is, que a Camat·a não consentirá na separação. ( Jl! HUQ Qem,; 

111Ui /o -bC111.) 

O Sr. Preside nte: -O St· . .. Depu tado Barbosa Lima r equer verÜica~ãn 
~la votação do r equ erimento do Sr. Deputado José Bonifàcio. no sentido de ser 
des tacada a em en da n. 109 , pat·a constituir pro)ecto á parte. 

Pr~cedendo-se á · ver ificação da votação, r econhece-se ter em votado a fa,·or 

58 Srs. Deputa dos e contra, 42; total, 100: 

O Sr. Pre sid ente: - Não ha numer o. Vae se pi·oceder '' cha mada. 

O Sr. Mavignier ( -1° Sec1·eta.1·io. serv-i•lclo ele 1°), procede á chamadn. 

<!os Srs. Depu ta dos. 
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F' ita a c lutn1ada, verifica-se l ere in s e a usentado os r s. J!osannah d~ 

Oli veii·a, Luiz Domingué~ Elias Martin~, . Joaquhn Pi 1~es , Gustavo B a iTosn, 

Camillo de Hollancla, Alfredo d e Ma ya, Feli sbello F r eit·e, A g uiat· Mello , P a lm a . 

A J[redo Huy, H.oclrigues L ima, Elpiclio el e Mesquita, Paulo de Me l!o, Per e ira. 

Braga, Octacilio de Camal"li, Macedo Soares, ··Alme ida l<'ag undes, J\la rio de 

J' ,tula, .losê Gonçalves, Lamounie t· Godofreclo, Hono t·ato A lves, H e t·menogi ld() 

~e Moraes, Lui z Btl.rlholom eu, Celso B aym a e Ilclefonso Pinto. 

O Sr. Presidente: Hespoucl er am á cha macla Sr•. Deputados. 

Não ha nun1ero para e proseg;uir nas votações. 

SESSÃO DJ~ 27 !)]~ i::ili:TI];:NlB.RO 

Continu:wão ela voUt~ão ela s em endas apresentadas a o pr ojeclo n. 63, de 

19 15. manda ndo aprovru· a refo rma elo ensino secunclario e cs uperior, constante 

elo decr e to n. 11.530, cl J 8 de março ele 191 5, com a lterações CLUe staiJeleceu: 

com pareceres das Comm!s,ões de J nstrucção Publica e dé l! ina n ças (vide JJro

j ecto n . 62 A , de 1V15) (€'menda n . 109 e seguintes) (2" discussão). 

O Sr. J•osé Bonifacio (*) ()Jelc• o,·,~em) : - Sr. Presidente. \ '. 1~ '" é 

testemunha el e que, na sessão de a nte-hontem, eu th·e opportunidade ele s us 

tenLat· a m e dida consubstancia da na em e nd a n . 109, cujo autor é o illuslt·e 

Deputado pelo Distri cto F ed er al Sr. Barbosa L ima. 

Sou s incer a m ente enlhusiasta dessa m edida; e a Cama t·a inteira ~abe da 

minhl:l. dedicação á n1agn a . á in1po1·lanllsshna questão da instru ('ção primaria 

no Brazil. 

P le i teando a a pprovação el a .emenda, que eu desejaria s e fi:.:esse unanime · 

mente, por parte de toda a Camara àos D eputados, entendi-me com o illuslr"~ 

Jle la't.or da hon.r·ada Commi"são d e Instrucção Publica, porque o parec ,. rüí.o 

<>r a favoravel. E , tendo obtido acqu iescencia ele S . Ex .. d esde q ue foss fot·· 

mul~do o 1·equedn1ento pa r a que se destacasse a eJnenda, afin1 de cOnstitu ir 

proj c to separado, eu advogando a approvação della teJ~Jnin e i as 111inha~ cor, 

sideraGües con1 este requeritnento. 

O 1neu intuito n ão e 1·a, pois, Sr. Presid ente, nen1. poderia ser. o de rel gar 

para plano inferior esse problema do ensino primario, tampouco o de le vat· 

par a o archivo desta Casa a em encl.a n. 109. 

o SR. PEDHO M OACYil: 

ri n1ento fõr appr ovaclo. 

l\1as, d fac to, é o que vae succed r 

O SR. Josb! BoNn~ACJO: - Não seri a tanto as3im, e estou 1nesn1o co n veJJ-

ciclo de que, si a Cam a t·a d sejasse e deseja•· a adopção da pr·ovicl en cia, mesmo 

( • ) Não foi r ev isto pelo orador . 
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-em um pmjecto separ·ado, dada a boa vo ntade dos il lustres Dl' putados, el:a 

sen1 dem ora se poclerft. transforrnar en1 lei. 

Si, porém, o nobre O puLado pela Bahia, eminente R elator do projectn, 

acqu ie cer ao desejo, que ora lenho, de desistir do r qu rhne nlo , não ter,.!i 

a menor duvida em [aze l-o perante a Camara. 

SH. AUGUSTo DE FR»ITA. - Perfeitamente. 

O SR. JOSÉ BONrF.•CJO: T endo consultado ao m smo H.ela tor, nes'e 

•enlido, como a r esposta de S. Ex. é af[irmaÚva, decla ro a V. Ex. e á Ca

mara, Sr. Presidente, que não reno,·o o meu requerimento e desisto daquelle 

que formulei n a sessão de ante-hont<'m. (Mnito bem; m'bito b<;m.) 

O Sr. Pre sid ente : - Em v ista da decl a ração fe ita pelo nobre DepuJ 

Lado Sr. José BoniCacio, passa-se á votação da emenda seguinte, n . 110. 

Rejeitadas successivamente as emendas ns. JlO, lll , 1J2 e J12 A. 

Votação da 'seguin te emenda do Sr. Ch ristiano Brazil outros: 

N. 113 - Onde convier : 

Ficam r econh ecidos como de caracter oUicial os diplomas conferidos pel·~ 

Instituto Electro-Technico e Mecanico d<l 1 tajubá, j fL subvencionado pe:a U ni ão. 

O Sr. Christiano B r azH (*) (pe/(1 ontem): - Sr. Presidente, n ão · sei 

llem comprehender a hesitação da illustr e Comm issão, dando parece•· contrario 

[L e1nenda que acaba de ser annunciada. Ella diz : ·'Ficam r·econ heci dos cotno 

de caracter official os diplomas conferidos pelo Instituto Electro-Teclmico e l\1~

can i ·o tle Jtajubá. já subvencionado pela União." 

.r~· utn acto de justiça, Sr. Presidente, essa distincção que peço á Camara.. 

dos Deputados para um estabelecimento d instrucção supel'ior, qu ,·em pres

tando ao paiz os m e lhores serviços. (M,.ito bem.) 

lc' innegavel, Sr. Presidente, que o In tituto de ltajubá. composto de il

lustr·es professores, na sua maio1·i a trazidos da Belgica, instituto con1 un1a or

ganizaGã o Tnater~i al moderna, para bern att nder aos fin& que ten1 en1 v ista,. 

possuindo um corpo discente de dignos moços, que se prepa1·am para, de f'u

tut·o, tL·abalhar·enl pela pr een1inencia eco non1ica da Republica, tem clit~cito a es::;e· 

acto de justiça, e bem merece que se lhe conceda essa distincção. 

O Governo de Minas. S1·. P1·esidente, tão sóbrio e tão cautelo~o nas sua·J· 

orli niões, por inten11 eclio do seu en1erito Secretario da Agricultura, acaba de 

dizer o seguinte no seu r elatorio, sobr o Instituto Electro-Technico ele Itajubf'l ~ 

··o Instituto l~ l ectro-Technico de Itajubá, mod elado po1· estabelecimento,3 

e uropeu s para o p1·eparo de · moços rtue se destinam ás profissões el e electri-· 

cistas e de mecanico, está fadado a uma carreira brilha nte e fecunda , pela 

sua direcção intellig nte, pelos seus methodns e pela competencia do·s se1; s· 

proJessores." 

( •) Este disc urso não fo i r ev isto pelo orador. 
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Sr. Presid nte. de ha lres annos a esla parle, continuatnente, esta CamaraJ 

e o Senado teem concedido subvenções á quelle estab lecimenlo. Bello su r to d:t 

iniciativa particular de um dos mais illuslres brazilei!·os, que, pelo seu palri•>

Li..smo o inl lligencia, teve a previsão de antecipar o ~ p1·ogr sso e o dess nvol

vimento das idéas modernas d se remo !elar a instrucção nac ional tomando o 

rumo profis•ional e techni o, o instituto de Itajubá merec , Sr. Presid ntP, qa~ 

a Camara. a tlendendo ao seu justo desejo, lhe conceda essa distincção CJU•! 

proponho. 

O SH. FAUSTO FERRAZ: - Será atê um incentivo pa1·a. que outros Jaçam a 

1nesma cousa. 

Como muito bem diz o m eu !Ilustre co llega 

companheiro de bancada, será um incentivo para que outros urlos de inicia 

tivr, parlicu la 1· se levantem n e•te paiz, com o que só t r mos a lucra1·, porque 

na phras de um eminent publicista francez, desenvo lvendo-se as escolas pro

f issionaes e technicas, n ós teremos, ipso Jacto diminuido o numero daquelles 

que e,tão desclassificados, os tristes e descontentes da vida; teremos ainda, e 

se1·á uma felicidade nacional, reduzido a tendencia pa1·a o empr ego pu!Jlico. 

(M,tito bem.) 

·sr. Pres idente. o lnstituto Electro-T chnico de llajubá prepara os moço~ 

para os t empos que correm, afim de se collocarem á altura das condições novas 

do mundo e estas estão exigindo uma mocidade forte el e animo e de prpo, 

uma mocidade habituada ás cousa. reaes, qu só conte comsigo e não tenha 

r eceio da lula pela vida . .. 

0 R. FAUSTO FERRAZ: - A machina intelligente. 

O SR. CHRISTIANO BHAZJL: - . . . a machina intelligente, como diz V. Ex:., 

considerando a vida como um combate e encarando-a com amor e resolução 

na lula pela xistencia, PI'Ocurando triumphar com os b llos e saluta1·es prin

cipios do trabalho, da virtude e do bem. Pfztito bem.) 

Xestas condições, peço á Camara que dê o seu voto a esta emenda, que é 

justissima. ( M11ito bem; >nnilo bem . ) 

O Sr. Augusto de Freitas (*) (pela Ol'<lem) - Sr. P1·esidente, a Com

missão d lnstrucção Publica não podia deixar de dar o parecer que c1eu . con

trario á em nda apresentada pe lo nobre D eputado por Minas. na qual dete1·mina 

S. Ex. que sejam considerados officiaes os diplomas exp di dos p lo Instituto 

Electro-Technico de Itajubâ. ·1;; não J~Odia de ixa r de dar esse parecer. po1·que m

hora chegue á sua noticia o desenvolvimento prove itoso do ensino desse Instituto, 

J1ão h a no Brasil um outro estabelecimento ao qual possa c ll e ser equiparado. Se 

-esse Instituto não pôde ser equiparado a nenhum outro ... 

O Sn. CHRISTrAXO BRASTL: - E' excepcional, de facto. e por so mesmo deve 

ter a distincção. que servirâ de estimulo a outros. 

(') )<ão foi rev isto pelo o1·ador. 
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o SR. Auaus~ro om F'J<>~J'rAs - ... cer to é que não poderá o seu representante re

quer r ao Con sel ho de Ensino o processo prévio da fiscalização pn.ra que seja ex

pedido o decreto ele equ iparação. 

O nobre Deputado pede a approvação dessa emenda . A Commissão é con

traria a. essa approvação; entretanto, declarou, no seu parecer, que esse Instituto 

1nerece ... 
O Sn. CHJUS'ITANO BRASIL: - J!:u peço o r econhecimento off:icial do d iploma., 

Tlão a equ iparação. 

O SR. AUGUS1.'0. DE l <'R& lTAS: - E' uma. fõrma delicada e talvez exquisi ta de 

obte1· a equ iparação. 

V. Ex. n ão pede a equiparação do Instituto de Itajubá á Escola Polytechnica 

do Hio qe Jan iro, mas pede que seja considerado official o diploma, o que im

por·ta em privil g io de instituto equ ipara do. 

O Sn. CHRTS'NANO ERA IL: -Reconheço em V. Ex. boa vontade quanto ao 

.lnslituto. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Tenho tanta boa vontade para com esse Insti

tuto que, de accôrdo com o parecer negando o reconhecimento offici<:d aos diplo

mas, declaro á Camara que a Comm issão não se oppôe á acceitação dessa emenda, 

·ob a condição de qu seja ella destacad a pa r a constituir projecto em separ a da . 

B' justamente, Sr. Presidente, o que requeiro agora a V. Ex. (Muito ·bem; umilo 

bem.) 

O Sr. Fausto Ferraz (*) (pela o1·c~em)- r. Presidente, a honrada Com

nl issão, e 1n seu parecer, diz: 

''Não havendo instituto off icia l , a cuja eq uiparação lhe sej a licito a·Spirar, 

de1r ser resolv ido por lei especial e não por disposição inseridá na l e i geral regula

dora do ensino secundario e superior dos institutos, etc .. .. ". 

Continuando, a honrada Com missão diz: "A acceitação de tal emenda. sobr e 

·s,, ,. excepção na lei, amesqu inh a, apresentada por tal fôrma, o estabelecimento 

rle e nsino, cujo valor é reconh cido ". 

A p1·opri a Commi ssão reconhece o val or desse Insti tuto, mas deseja que 

a disposição concedendo a officialização dos diplomas seja destacada. JJara con

stitui!' projecto em separaclo, por não hnver outro instituto para termo de com

)J:.u·ação ou ele equiparação. 

• 01·a. esse Instituto servirá pre isamente para termo de equi1iaração elos 

que se fundarem de futuro, por elle i ncentivados . 

Quem conhece a maneira por que se a prende n esse Insti tuto particular, or

ganizado por iniciativa particular; quetn conhece a maneira cmno os a lun1nos 

trHbalh am nas of(icinas, fab r"i cando desde o parafuso até a machina complicada, 

ao n l cance de suas intelligencias, sob a direcção de professores emeritos, vindos 

especialmente· ela Belgica, não comprehende que possa ser "amesqu inhado por 

t:1l fó l"lll <l. o seu r conhecin1ento" . 

{ :;.) Xão foi reviF: to pelo orador. 
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Se ell é bom , se tem va i r . se f' 1·e ·onheciclo aplo para o preparo ila m oci

clade, se é renhnente un1 inst itu to profissiona-l qn el eve se1·vir de t rmo cl corn

par·ac:ão. ou ele equipa ração para outr·os, nã.o vejo, Sr. Presidente. por que h a

v emos de destacar , como uma cau sa CJU não mereça p rtence r~ á. lei do ensino 

sccunda1·io da H epublica. o lnstitulo -l~lectro-Techni o de llajubá. 

P. . P>:oao i\IOAC\'R: - V. Ex_ me p •·dOe: u ·ou até a favor dos equi

p:u·ados; ahi estão as razões por 1ue eu desejava Coss m a 1n·ovei lados pa r·a ser

vi r m ele termo da equipa r a.::ão no paiz os esta.bel c im nlos bons e modelar s, 

corno este. Agm~a. corn o qu e n ão posso concorda r é con1 o q ue se acaba d e Vt:'l' 

~ sob•·e islo pedirei a p a l av•·a. 

O SR. FA USTO FERI<AZ: - J:<:ntenclo que um estabe lecimento co m o esse ser

virá el e modelo, ele termo el e equiparaçfLO no f uturo-

Se. po1·tanlo, a Comm issão ,. conh ce eu valimento como instituto proris

sion~ll, s o proprio Go\·erno do m eu Estado o r econ1n1enda no r·e lator io de seus 

secretarias, se nós. que lâ yi\·emos. \' r·iCicamo a manei 1·a por que os E lgas, 

filhos d esse paiz extr aorclin ario elas inclustrias. v erda d eiro centro ele actividade 

hunutna. os professores, l á, são na v er dade exemplares. no sentido da execuc;:áo 

elo pro~•·amma estabelecido por est Jnslituto. não ha, Sr _ I r esicl nte: como 

n eg·ar, ~ órnen te porque não haja na. epublica outro es tabPiecimenlo ann.logo, 

o f f ic i a lização elo diploma conced ido aos moços que l á se formam. 

O SJ!. CHIUST I ANO BRARIL: - 1\ lé par ce n1oti vo para o conlrat·io . 

O SR. F AUSTO l~ERRAZ: - 1 ~~xactan1enle: esse moU,·o é Ctu nos de,·e lev:-~r 

a officia li zar o estab lecitn nto . 

O SR. JERONYMO MoNTEIRO: - E official i zar dentro d a r efo1·ma, que é o Jogar 

l)I'OPrio _ 

O ,'H. FA UR'ro FERRAZ: - f ficiali:<ar para que elle seja no futm·o um m o-

delo a outr as inic i a tiYas particulares elos go,·ernos elos Estados. 

O Sl!. PRESJDEKTE (de}JOis d e IC!11g m- os I ym}xmos) : - Peço ao nobre D epu 

tado que resurna. suas ob erva ões, pois o Regimento a penas p nnilte li geiras.. 

con siderações para en caJninhamcnto d a votação. 

O Sn. F ALTS'l'O FERRA~: - Sr. Pres idente, t ermin o j á; a penas 

duas pal avl'as. 

d i r ei rna is 

No nosso paiz, tna is do que lu cl o, devemos organizar as esco las profissio

naes, porque só com e llas nós poclere1nos vencer no futuro. Ora, se a i niciativa .. 

pa •·licu lar o •·ganizar uma escola profis ion a l e esta vem pedir ao 'ongr esso 1\11-
cional. que deYe ler suas ,-istas vol ta das pa1·a esse futuro. a of ficializaçiio d e 

seus litulos. o que afin al, n nhun1a despeza custa, nem incon,~eni nte aca1-rela. 

.para a Xação. llOJ-qÜe havemos d e n eg·ar i slo. quando nosso ideal ê exactamenle 

or~:anizar sco las profissiomLes por todo o paiz ? ( M1t-il o bem; 11<11ilo bc111.) 

depois ele lHlve r l a nçado no · u excellent trabalho, no sPu parecf'l· umn. opinião, 

O Sr. Pedro Moacyr (•) ( peln ordem) -Sr. Presiden te, eu me tomei 

el e sorp1·eza ao saber que o eminente H elalor elo projeclo da r eform a do en sino. 

( •) Este discurso não foi ,. v isto pelo ora dor. 
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1iwli vando a r e.ie içiio (l esta em enda, acah a d ,·olta t· atra>< do seu pr opos i lo, 

aconselhand o que se acce ite a em enda. com tanto q ue con sti tüa el la obiecto <le 

um pro.iecto sepa t·ado. 

Sr. Presidente, é preciso que a Cam a t·a r ei i a as concisas razões sobre 

csta e.men da dadas pelo nob re He lator . 8 stas r azões concluen1 a.ssim: 

"Se o es tabel ecimento a q ue e lia se r efer e pôde ser eq uipa r a do a a lgum 

'ins ti tu to of f icia l congener e pa ra va lidade dos diplom as conferidos, q ue ass irn 

o requeira :10 Conselh.o Ger a l d o Ensino, su bm et tendo-se ás ex igen cias da ( i s

calixação e den1a is fo rm alidades impt·escind iveis pa ra lal fin1. 

>)e não o põcle po r não hal'er um institu to o f f icia l a cuja eq uipara~ão lhe 

seja l ici to aspira t·, de1·e o caso ser r esol v ido p or lei especia l e não por d ispos i<;ão 

i n ~eri da na le i ge r a l regula dor a tl o ensi no secundari a e superior n os insti tu los 

·ex ist.en'tes. 

A acceitação de tal tnedida, sob re ser excepção na lei, a n1esqui nha, a pre

sentada po t· ta l fôr ma, u m estabe lecimento de en sino cujo val or é t·econh ecido." 

O Sn. CH Rl ST<ANO BHASl L: - Acho q ue n ão am esq uinha, esta em seu 

O Sn. T' EDHO M oAC I'H: - Real m en te a concessão de eq uipa t·ar;ão a este 

Jnstituto seria 11ma excepção na lei . 

O· Sn. CH R<Sll tANO BRASIL : - Não é e:ccepção, é u ma. m edida. concer nente a 

ensino, no projecto de 1~e for1na do ensin o superior. 

O SR. P ~>ono MoACYR: - Ser ia uma excepção na. l ei . a.Uirmou o n obr e Re

l ator e n. sua a. ffit·m a.li va es t á. de pé. E nessa. confo rmidade n ós não poder iamos 

ncceitar a en1enda por esta sin1ples razão sen1 con s ideração de outi·as. A pprovar 

a emenda, por outr o lado. pa r a. que ella consti t u a p ro:iect o em separ a do, desde 

que Aste pr ojecto em sep ar ado vai ve t·sar exclusivam en te sobr e a equ i paração 

de u m insti t u to, i sto é m ateria r epellida pel a r eforma elo en sino que nós vamos 

Yotar por que a r eCorma do en si no r epelle em absol u to os equipar a dos ... 

u~ Sn. l EJPUTADO: A r efor ma r epelle os equi par a dos qua n to ao ens ino 

secu ndar ia, n ão qu a n lo ao superior . 

O SR. P EDRO M oACY n é condem nar de a n te-m ão. o p t·oj ec to elo qual 

se cogita. Par a q ue p r ojecto em sepa r ad o, se elle te t·á de ser ,fatalmen te con .. 

cl€'mn ado pel a logica dos defensor e. da r eforma· do en si no? Par a que? U m a de 

d ua s: ou a em enda não con stitue com o di z o n obt·e Re la tor , uma excepção á l ei, 

acl1a-se n os m oldes n o espir i to, n a lettr a, no texto da l ei, que esta1nos volanclo, 

e nesse ca o el evemos a pproval-a, ou a en1encla. cotno diz S. Ex., ê u.ma. ex-· 

cepção, med ida odiosa, q ue deve ser , desde j á, t·epellida e condem nada á 

mor te. 

J\'~"em se d iga que ass i1n n1e p J~onuncio porque seja con t ra ri o en1 si á zne

dida con si g na da n a em enda. T od a a Cam ar a viu que sou a favor dos equ ipa

rcHl os, con1o medida 1'ela t ivan1ente concilia tor ia con1 as m inh as liberritnas aspi

~açües em m a teri a de ensi no. A Cam ar a de1•e pon der a r a inda sobre o segu inte. 

e é que est a em enda nos colloca em uma situ ação m ui to especial. por qu o ln ~ti-
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tuto Electro-Technico, aliás excellente. como os nobt·es Deputados cl 1\Iina.~ de

. nlonstt·aratn . .. 

0 SR. HRI. TI ANO BHARI .t ... : - Nós, não; toda. a ~açã.o eslfi. convencida 

'd isto. 

o SR. rEDHO MOACYH: - M as os nobres D eputados con hecem !;Lia terra e 

. as co u sas d .l á natura 1m nte mais, do que nóR, 

(JUe é h onraclissi.ma. 

eu 1ne fio na palav t·a. de V. JTix.,. 

O Inslituto Electro-Technico. ia eu dizer, é dirigido por pessoa lig·ada ao

honrado Sr. Presidente da Republica. Cumpre resolver, votar , ele modo qu 

oão possamos, por fôrma a lguma ser suspeitados de C[Ualqu r condesceml€'ncia. 

O SR. FAUSTO FERRAZ: - Absolutamente não, não podemos s r. 

U~t Sn. DEPUTADO : 

occupa~ues pessoaes. 

ada um vota como entende; sem ter essas pre-

0 R. FAUSTO FERRAZ: Netn se deve trazer isso ã bai la. 

O SR. PEDHO MoACYR: AI r sentei esse a r gumento, porqu conheço como 

VV. J,;Ex. conhecem, perfeitamente, os g t·andes escrupulos do Sr. '\Vences lá(} 

H r az, Presiden te da Republica. 

O SR. CHHJSTIANO BHASJL: - Nem foi S . Ex. consul tado sobre essa 

on1enda , posso gar antir a V. Ex. 

O SR. PEDRO MOACYR: - Mais uma prova qu V . Ex. dá elo que cu venho af'fir

mando, o que não impede que a amara tambem faça suas COITOhoralivas nesse 

s ntido, no terreno em que colloco a questão. 

O SR. CHRISTJANO BRASll.: - E' uma maneira delicada de fazer opposição. 

O SR. PEDRO MOACYR: - A quem?! Pelo contrario, é uma maneit·a muit<> 

<lelicada de manifestar a minha solidariedade com a intima. consciencia do Sr. 

Presidente da R epublica. 

O SR. FAUSTO FERRAZ: - Qu não é contra, e absolutam nt não põcle ser 

(.:;0 nt1·a. 

O SR. 'PEDRO MOACYR: - Nem indagu i. 

O Sn. CosTA REGO: - Mas, que tPm o ., .. P 1·esidente da Rcpub l ica 0~m 

1Rso? 

O R. FAUSTO FERRAZ: - :\'ada. n1as ve io á baila, con10 um meio de fazer 

a r g·umenlação t!O~~raria. 

O SR. I EDllO MoACl."R: - Senhores, no terreno em qu deve ser collocada a 

questão e em que a collocou o illustre Relator. a equipar açi'to desse Instituto é "' 

contr a a r egra geral. 

O SR. FAUSTO FERllAZ: - Ninguem pede equiparação. 

O Sn. PEDRO 1\'lOACYR: - . é uma exc pção, não póde se 1· suffraga.da p Ia 

Can1ar a. 

O Sn. Hnr~TJANO BnA"II,: - O que eu 1 ço é a penas uma distinc~ão i?ara 

os dii:>lomas. E podia ter p di do a equipar a.ção. 

O SR. Pmoao MoAcYn:- V. Ex. me permitta ; o reconh c imen to de cara

. cler officia l aos diplomas exped id os por essa escola equivale ou não á sua igua.
lização, á sua e([uiparação ao institutos officiaes? 
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rf': tnlo f a% dar na cab ça, cmno na cabeça dar. VV . -~~ ~x. tn e permittan1: 

appe llanl para esse so phisn1a muito 1ouvave1, porque VV. ElDx. são interessa

•dos pelàs cousas da sua terra e, como lodos os D eputados devE!'m , antes de tudo, 

zela•· pel os interesses r egionaes l egilimos, que aqui r epresentam com grande 

·brilh o. 

Os Sns. l~AUSTO FERRAZ E CHR ISTIANO BnASIL: - Não é regional. 

O Sn. PRES JDENT": - Peço aos nobres D eputados que não interrompam o 

oratlor e •t ste que r esuma as su as consider ações. 

O SR. PEDRO M OACYR : - V . Ex . sab e que não es tou fazendo,. nem pretenclo 

. fazer ob"trucção; lomei a palavra sóm enle depois de fál larem outr os Depu

lados, que não podem , n em por sombra, ser accu sados do proposi to de obstruc

cionistas; não qu r o obstn.Jir ; a inda na ultima sessão acompa,nhei a vo tação 

sen1, sique1't uma vez, p edir veri f icaç:ão. 

O Sn. FAUSTO F.ER!lAz: V. Ex . é illogico: é pel as equ ipa r ações não é. 

O Sn. Pl~D JW MOACYH: - Não sou illog· ico; estou até r eclamando pelos di

re i tos da logica. 

l~u er a pela equipa r ação, n1as pela equiparação sem favm·, con cedida a 

lodos, como u1na r egT a da lei . 1VIas neg·ar a todos e conceder a un1 só, 110r ex:

cepção, i sto é qu e não . A l ei deve ser igua l pa r a todos, nos seu s aspectos. bons 

ou n1áos, conforme seja to1nacla ou entendida. 

O Sn. FAUSTO FmnnA7.: - Qual fo i o ou t r o ins tituto superior q ue pedia e 

no qual se n egou ? 

O SH. CHRI TJANO BRASIL: - :\Tão ha n enhum . 

O Sn. PEDRO lVIOA YR : - l\ão é preciso que se peça, é preciso que não se 

dê; a questão é da nossa competen cia aqu i , não é de' competencia Miuncle; a rn.cul

dad<> é nossa , elevemos decidir ex-anto1·itate 1J1"0111"i<t. 

UM Sn. D>~PUTADO: - F-Ta unicam en te esse Insti ta to Electm-Technico, - não 

ex istem oulr os. 

O SR. P}"DRO M OACYH: - Mas poderão ex istir, si não na electro-technica, em 

uulros ra1nos . 

O Sn. FA USTO F ERRAZ: - P erdão; já. h averá um precedente. 

O SR. PBDHO lVIOACYH: - H a um instituto, a qui no Rio, di r i g·ido por profes

~o res illuslres, e não v im ped i r cou sa a lguma; a questão não é de q ue se p eça 

ou não ; a fjuestão é que n ão devemos dar a um o qu e se nega a todos os 

ou tro~. 

Nesta s condições, n ão se justifica a altitude do eminente Rel a tor pedindo 

qu e a em enda seja a ppro vaua para constitu ir projecto em separado. Uma de 

dua~s, ·i·epito, ten n inando, ou a em encla, consubstancia da mn projecto á. parte, 

ser á contraria ao espiri to e ao texto da r eforma do ensino pendente da votação, 

e, neste caso, o projecto está. desde já fatalmente condemnado e deve ser rejei

tado, ou a em enda não é como S . Ex. d i z uma excepção á le i , es tá dentro dos 

moldes, da l etlra da 1 i . • e, neste caso, deve ser appr ovacla. sem n enhum r eque

rimento R Reu resp i to par a constituir proj cto em separado. 
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O que se não ju Ufica de m odo a ig·um é esse a l vitre especia l e esp c ioso 

d p1·ojecto em sepa 1·ado. 

Approvemos · ou rej i temo~ a emenda, mas não façan1os delta. depo is de.. 

appro\·ada . pro.iecto em separado . 

Torno minhas as l~azões, n[LO as actuaes. do illu s lre Re lator do projecto. n1as 

as razões escriptas do seu parecer. no s n lido da l'e.ie ição da em encla. por IH'

cessidades irnperiosas da logica. elen1entar cond ição elas nossas de libe racões. 

(M1tUo bem: muito b e lll.) 

O Sr. Augusto de Freitas (*): -V. Bx. perdoará. S1·. Presidente, 

fJUe eu diga a lguma causa antes da votação. p~ra tomar· en1 consideração as. 

P"-la v r as do nobre Depu ta do pelo Estado elo l i o. 

Acredito, Sr. Presidente, que a Commissão de Instrucção Publica. espc

c iahnente o seu 'E el ato1·, soiJre quem pesou a maior pa rte elos trabalh o~. p or 

força elas suas funcções. poderi"- ser accusada de tudo: ele en ·os, de fal ta de 

compelencia absoluta. que em mim reconheço. em a sumpto d tanta magni

tude, (H<io <tpoiwlos ge1·aes) .. mas nunca pod ri a ser arguido o Relator de tl'a.n

sig·i r en1 qutt ri a d sla natu re ?.a cotn in l r~esses. quaesqu r que e ll es fossem. 

O Sn. P~~DRO JlloACYR: - ·:-.Tão accusei a Y . 'Elx. de cogitar de qual quer 

interesse. 

O Sn. A ucusTo DE Fn~~ITAS: - O nohre Deputado p elo R io de Janeiro Leve 

occas ião de perder a lgumas hor·as lendo o tnthal ho que sobr e o lll'Ojeclo pl·o

duz i ... 

O Sn. PEDRO JI[OACYR: - Trabalho que adm irei. o que em particular jf• 

disse a V. Ex. e repilo ag01·a. 

0 SR. AUGUSTO DE FHEJTAS:- (nimi·a g e nllle."lt <~e V . E x . ) .. . e teri a visto 

que não houve no pa1·ecer do Relator. apoiado pela Commissão, nada que pudesse 

traduzir· uma contemplação ou f avor ecim ento de interesses. A Commissão 

adaptou uma r egra ele conducla e obedeceu ao seu imperio. 

Foi ass im que p assou ellR p elo desg·osto cl contrar· ia 1· o proposilo e o ele-

jo de grande numero dos collegas que lhe me1·eceu toda a sor te de co n~icl t>

r a<;ües. Mal poderia eu pensar que ao s ultimar a vo t ação de r efo1·ma do en

sino. o nobre Deputado pelo Rio de .Jan eiro, com a delicadeza de palavra qne 

tão propria lhe é, v iesse assig·na l a r uma possivel contJ·adicção no aclo do Rel a

to r que n este momento representa a Commi ssão el e Insll·ucç >l.<> Publica, como 

tendo em itticlo parecer contrario á emenda e, logo após. no momento ela yota

ção della, vindo aconselhar á Cam ara que a acce i tasse . Par ecer ia, Sr . Presi

dente, que Unham inspirado a p a!av1·a do R elator n este momento os a r es b ne

ficos d Itajubá. Entr etan to, nem o Relator , nem a Commissão se prooccupa

ram com interesse de quem quer que fosse, nem mesmo do Exm. Sr. Presidente

da R epublica, pela sorte desta em enda. 

O par ece•· da Commissão, se o nol r e Deputado o l esse com o es11i1·ito el es-

(*) Elsl d iscu 1· o não fo i revisto pelo orado l' . 
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JH'evenido. o que a paixão de · mom ento não lh permitliu, e ·tai.Je leCP o caso corn 

a maior elareza .. Ju lgando a em en da do nob re Deputado por l\1inas Geracs, 

d isse a Commi ssão, pela natu r·eza elo seu R el ator ; se este Instituto põde ser 

equipar·ado a a l g urn outro dos insti tutos fecler a.es, que o r equeira nos termos da 

lei, submettenclo-se a 0 pi'Ocesso que el l a eslab Ieee; s não põde ser equipar·a do 

a n enhun1· outro por· não t er a su a organi zação a dn1inis tra U va e sohrelu do 

sc ienli (ica e n1 luclo ig·u a l a um ins ti tuto offi c ial, se não pôde ser equipou·ado a 

i nstituto feder a l, n em por favor do Con g r esso, o q ue seri a excepçãQ odiosa, n en, 

por concessão el o Con selho Super ior· elo Ensino, ao qual, falta cornpeten cia para 

conceder equiparação que seria f e ita a instituto official qut não existo rl~1:11du. 

entr etanto, em consider·ação o que á sua noticia chegava, isto é, SP. trata de 

i n slilulo de ord em especial , com or·ganização esp ia l , um instilulo que mini . lnL 

en sin o proveitoso a seu f:l a 1un1nos, n1as qu e não pôde ser equipararlo a nenhum 

esl<.l..belecilncn to ofr i c ia l de n s ino superior, a Commi ssã.o di z: se o caso é pant. 

se tomar em co nsideração o val or· deste Instituto, que a Camar a decida etn l ei 

!'special, como põde cl ec iclir sobr e qualquer assumpto, r econhecendo o[fieiaes os 

diploma .. 

J. re:;trl.. hypotllcse, a Carna 1·a va i deliberar fóra da l e i de en sino, n ão s~

guiHdo suas reg ras~ estabe l c idas p a l'él: ·equipar ação ele instilulüs parti culares 

de ensino supe rior. que pod 111 He r equ i val en tes na su a organizaGão aos insti

tutos f deraes. 

A Canlat·a vai le1· diante el e s i un1 caso: urn ins i luto f unda do por particula

r es que funcci o n n. sob a adn1ini sl r ação ele particulares. qu e ten1 merecido Slrh

ven c;ão do G overno de 1Vlinas e que 111er eceu , pot· varios annos, sub venção cl a<la. 

por este Cong r esso. a qu e S. Ex. . pertence; a Cam a r a jul ga r ã, assim, se este 

Jnslituto min is tr·a en sino esp ecia l , se é util b . se m er·ece a distmção de serem 

consid.,raclos officia es os diplomas que elle expede. 

Onde a co r1lr·acl i cção do Rela lo r , onde está o favor que que r fazer, quando 

dir. que, se a Carn a r a pretende approva r essa em enda, o faça, n1as õrnenle soU 

a condição de se r destaca-da el a reforn1a1 p a r a constituir projecto e n1 separ ado, 

11a occas ião en1 que o assumplo er a la r g·a e conv nienlem en te d ebalido'? 

Parece-me qu o nobre Depu tado nem foi f liz nas cons ider·ações f eitas. vendo 

incoherPnc ia el a a r te do Relator. nem feilz quando viu nesse a lvitre que o H elaLor 

propõ .• pant cons tituir a em enda p rojecto em separ·aclo, o proposi lo ele a pprova,l-a. 

Quen1 disse a S. l ijx. que n. Ca.m a r a irá appl'ovar esse projecto d e lei'? 

O SR. PFOJ10 M OACYR: - P erdão; V. Ex. não m e ouvi u bem. 

O . n. A uGUSTO orn FHElTAS: - J.\ Ca1na t·a a pprova a e111encla no tnonlenl(. ; · 

depo is, ~c decidirá sobr e o pi'Ojeclo em separ ad o. 

O n. P8oHO M OACYH : - Po r· que V. Ex. foi tão r aclical na emenda? S i se 

tratava ele co usa que podia ser t ão tr·ansi toria e fallive! 'I 

0 SR. UGUST O DE F RntTAS: - V. Ex. m e perdôo. O que estou d i zend.o á 

Carnara não é m a is elo que o cl osenvo lv imento das poucas p a lavras qu e t iva 

occasião de escreve r no parecer, e que peço â Camar a licença par·a reiterar: 
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", i o e tabelecimento póde •er equipa r ado a -a lgum in titu l o ofric ial conge

ncre . . . que assin1 o reque inl, etc. Si o nrto pócl , por não haver urn ingtitu to 

o ffi cia l. a cuja equipa t·ação lhe seja lic ito aspira r , deve o caso s r resolv ido por 

le i especia l e não por d isposiçfLo insc J·ida na lei gera l, regul adora do ensino secun

d~ t·io e superi or, nos inRtilulos existentes . 

. A accei tação de ta l n1cclicl a, sol r e se t· excepçã o na lei , a n1esq ui nl1a, apresen

l>Hia por t a l f ónna, um es ta belecim ento de ensino, cu jo v a lo!' é r con lwcirlo. 

Con1o en1encla .ao actua l projec to, pa ra ahi figura r na qu alidade de artigo, 

a Co mn1issão se oppõ â su a acceitação ; n1a , co1no emenda, pa ra ::;cr destacada 

c co nstituir um proj ecto especia l e sepa 1·ado. ob j ecto el e deliberação da Cam a r a, 

a Com m i ssão deixa ue se oppõr e sóm nte espera qu a Cam a r a . si adoptar a 

emen da, a dop te tambem o r equer im en to apresentado pelo R ela tor. ( .ll11ito bem; 

?11/I U O b CIII . ) 

O Sr. Presidente: - Y ou pôr a v otos a emenda n . 11 3, q ue tem parecer 

con tl ario. D evo advertir qu e o Sr. R el a tor r equer qu e, si fõr appl'O\'ad a a emenda. 

ll . 1 I 3. sej a destaca da , para co nstitu i r proj ecto á parte . 

.Approvacl a a r ef erida em en da n. 11 3. 

O Sr. Hafael Cabeda ( 7J eln on Lcm ) r equ r ve l'i ficação el a. vo tação. 

r r oceclendo-se á verifi cação ela vo ta<;ão. r econ hece- se terem votado ,. favo r 

no 1·s. Depu tados e contra 35; to ta l , 125. 

O Sr. Presidente: - A em enda fo i approvada . 

Consul tada. a Camar a approva o r equeri mento do Sr . Aug usto de Freitas, 

p:u·a ser destacad a e constituir pr o j ec to á parte a em enda n . 11 3. 

\ 'o t ação cl>L segu i nte em enda el o S1·. X a bu co de Gouvêa outros: 

N. 114 - F ica incorpor ada ao patrimonio da F aculdade de Medici na a 

1\li a tel·nidaclc do U io de Janeiro, sendo a doptada par a a ex er c ic io d a.· cadeil·as de 

'clinica obst tr ica e gy necologica da n1 esm a F acul dade. smn au g·n1en to de cl f!~prza 

p:tra a U nião. 

O Sr. Nabuco de Gouvê a ( tJ la o1·rlem): - Sr. J>r es ident , p N;o a V. Jo;;,::. 
(ju e cons ul te a ('am ara sobre s i consen te na re tira da des ta en1cncla. 

C'onsultada, a Cam a r a cone d R. r etirada pedida . 

\ 'ollu;ão da seguin te em end a do Sr. F · !Te i r a Braga: 

N. 11--:J - On de conv j r : 

A nom eação dos pro feSSO!' s c1 trabalhos g r aphicos d a E scola rolytech nica 

se f>cr á por decr eto do Go ver no, s nd o nom eado o can d ida to cl ass ificado em pri

meiro Jog-ar no concurso. 

N o caso de 1 r et er ição ele forma lidades essencraes, o Gov 1·no poder á annullar 

O C011 C\11' SO. 
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O Sr. Presidente: - A es l <L emenda a Commissão deu o ·egui n te pa

.recer: 

A Con1n1issão accei la a prin1ei1·a parte da en1enda a pena5, · concebida liO'S' 

segui ntes tern1os : 

.4. nollleetçcio dos 7J?'O/e~sa>·e~ de tn,ualhos m·apll icos ela Escol o Polytechni.ca 

.se fará por dcc7·eto elo G-ove7'?w . 

Approvada a 1" parte da em enda até a palavr•a Governo. 

1-lejei ta ela a 2a parle. 

Votação ela segu i nte emend<t do Sr. Passos ele Mirancla: 

N . 116 - Onde convier: 

Fica o Governo a utoriza do a. pro1nover, na fórn1a dos a rls. 65, ·§ 1o e ·4S 

n. 16, da Constituição F ederal , a juste ou accôrclo co ll ect ivo entre os E stados com 

o f im de prgan izar e systen1at izar o ensino pri1nario. 

O Sr. Passos de Miranda (,''' ) (1Jelct onte111 ): - Sr. Presidente, a 

emenda n. lJ 6, d iz o seguinte: 

'' li..., ica o Governo autorizado a pron1over, na fôrma dos a rts. 65, 1~ 

e ~8, n. 16, el a Constituição F ederal, ajuste ou accôrclo co ll ecU\·o entre 

os Estados co n1 o fitn el e organizar e sys tematíza r o ens ino pritnario. " 

O S.H . .Josfl BONil'ACIOc - E' uma em enda muito util. 

O SR. PASSOS DE .l\·1IRANDA: - Está exhausto, Sr. Pre iclente, o assumpto 

que enten de com a necess ida de el a cliffusão elo ensino primario no B r asil e com 

l) m erecimento de lodo e qualquer esforço que em ta l m i stér conv i rja. 

Entr etanto, nada se t em r ea l izado de positivo nesta Camara, em que pese 

aos brilhantes appellos feitos por talentos de esco l , entre os quaes, sem injuria 

a quem quer que seja, quero c i tar os Srs. Octavio M angabeira, José Bonifacio 

e A u gusto de Lima. 

D i scute-se muito, m as nada se faz. São bysantin ismos d e con stituciona lidade, 

a m eu vêr .. porque, Sr: P residente, s i a incun1bencia re lati va ao ensino pnma.rio 

compete aos Estados. esta incumbencia é mais ve lha elo qu e as i nsti tui ções r epu

bl icanas. Já o Acto A dclic iona l a entregava ás antigas Provfncias. Mas por qu e 

n.s Provincias e os Estados estivera1n sen1pre etn last itnavel descuido ou em 

bonzica indifferença com r elação a es te assumpto, incontestavelmente b asico e 

de capitali ssin1 a ilnporta nc ia , perg·unta -se : a Nação deve cruza r os braços? 

Por fôrma n en huma. 

Não haverá utn 1neio, de ntro ela Cons tituição, c1ue permitta . organizai' ou 

systema tizar o en sino primario, fazendo delle b ase, e fazendo desta base pro

cesso seguro e adequado para chegar a fim cer to e determina do, como ~azem 

todas as nações cultas? 

.Ah i es tá, Sr. Presidente, no Titulo II da Constituição - "Dos Estados'', 

após o art. 64, chamado a t'chave n1es tra da F ederaç f'to'"? o art. 65, que diz: 

"E' facultado aos E&taclos: 

( • ) · Este discurso não . foi- i·ev isto pelo orador. 
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} 0
1 celeb rar e ntre si ajustes e convcnÇ;ües, scrn ca racter politico. •· 

E para dar a en tender que ls:-50 deveria l er algunlé.'l eff icHci a, o art. 48, qu 

se r efere ás altl"ibuições elo Poder J:Dxecu ti vo, d i :t.: 

"Competé pl·ivatiYamenle ao I r esidente d a Republ ica: 

16. enlabolar negociações intet·nacionaes, celelJr at· ajuste. co nvençõe::i e ln-t

tados, s 1npre acl r eje1'P nd1tlll elo Congr esso, e approvar os que os Estados cele

brat·enl na confot·Jn icl ade do art. ()5, subm~ttendo-os, quando cumprir, ft auto ri

dade elo CongTesso. ·· 

B ', pois, po sivel. St·. Preside nte, combinar a attt·ibuição dos Estados con1 

a <la União, a compclencia, sobr e ensino primario, fed eral e estadual, dentro ela 

propJ·i a Constituição ao \'eio dos artigos a que acabo d e 111 referir. :.-\. União 

pr.omoven do, no sentido lexicologico do termo dtligmlcianclo_. un1 accôrdo, não 

va tirar a ttr ibuição dos l~staclos; ao contrario, a r econhece. E' no gozo dessa 

attribuição que os l!~stados vcen1 accordar· sobre a n1elhor maneira el e bitúlar1 

norn1a liza1·, systenlatiz;:u·, or·ganizar o nosso ensino. 

O Sn. PEDno MoACYR: - E' impossiv _I esse accôrdo. Entre outras razües ha 

a segu inte : umas constitui ções estadua es tornam o e nsino prin1ario l ivre e outras 

prescrevem seja obrigatorio, el e modo que . .. 

O SR . . JOSÉ BONIFACIO: - ... A.. Urlião fará accônlo co n1 os ctu e quize1·em . 

O Sn. PASSo~ D.l'l MIHANDA: - Perdão, não h a o 1·ejel"endnm elos Cong r essos 

es ta duaes ? Por que ha.ve1nos de '' i ver en1 1011 e terno· an1anhã., tendo apenas urn 

-enthusiasn1o (ern entido e não real por essas questões do ensino prin1ario , que 

todo mundo proclama. ~e 1· 1 asico. ser fundamental e magno, quando per~istimos 

aqui envolyidos nesse b~· anli nismo, constitucional, reiJ ito, que nada adeanla?! 

Devo clizer , Sr. Pr sidente, que esta minha idêa já teve o baptismo ele um 

Congr esso de Jnslr uq;ão, presidido pelo honrado Ministro do l nterior, P1·. F elix: 

Gaspar, e, alt1'111 disto, a approvação da propri a Camar·a, por occasião d e tratar 

da reforma Tava1·es d e L y ra . com a qual morreu no Senado. 

Quero crer que s i livessemos votaclo i sso en1 1907, j á o nosso en sino prinu.t.r·io 

estaria etn outra si tuação, q u e não a n1ise rancla en1 C)ue se encontra. 

~_; tanto basta. (1lf ttito bem ,· ''"'ito bem. ) 

Rej eitada a r ef erida -em enda n . 116. 

O S.r. Passos d e Miranda (JJe let onlout) r equer a Yerificação U.a vo

tação. 

Pro ed endo-se á verificação d a votação, r econhece-se ter m votado a favor 

30 Srs. Deputados e con tra 96; lotai. 126. 

O Sr. Presidente : - A emenda foi r ej eitada. 

Hejeitada a · em enda n. 117. 

Votação ela s guinte em enda elo Sr. Bu eno de A ndrn.da: 

N. 118 -· Onde convier: 

Será facultada a matricula nas escolas superiores aos candidatos que jli. 

tenham siuo approYaclos em toda as materias exigicl?S pa 1·a a matricu l a do prl-
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rneiro an11o <lu respectivo cut·so na v ig-encia da lei n. 8. 669, sujeitando-se, porém. 

ao exatne de admissão nos ten110s da lettra. ··e·· do a r t. 77, con1binado corn o 

art. 81 tlo decreto n. ll. 5:l0. de 18 ele Março elo co1Tente anno. 

O Sr. Presidente: - A esta m nela a C'ommis ·iLo offe •·eceu o seg·uinte 

add itivo: 

" l '~sla. co ncessão v ig;or:=t J';'i até a época em que fôr pe1~n1 i ttida a maLJ·icula no 

an no u 1 ~ 1 6. ,. 

Approvada com o additivo ela Commissão. 

VotaçHo dn seguinte en1ench1 do Sr. Ferreira Braga e outros: 

N. J -, 9 - r\· ·rescente-se: 

Os pr·ofcssores oxlr aord inarios nomeados an terioJ·ntente á reor ,..a nizaçJ.o 

oriu 11cla do decr to n. Jl. 530, de 18 de Março de J 915, conservarão os direitos 

de accesso aos cargos de profe;;sores catheclratico;; elas cadei r as ele secções a 

que pertenciam, quando estas vier em a vagar . 

A PPl'OV:Hl:l.. 

Vot~~ão da seg-u inte en1enda do Sr. A_ugust.o do AnHlral: 

N. l 20 - Onde conv ie•·: 

No,; actos escola•·es em que tomarem parte proCesso•·es cathedralicos, p •·o

fessorcs substitutos, pro(essore:s honorarios e professores simplesmente, ser;, 

ollservada nesta m esma ordem a p r ecedencia entre elles; para os da m esma classe 

regular á. a antiguidade conta da elo dia em que entra r am para o co•·po docente. 

Appr·ovada. 

Votação da seguinte en1enda do Sr. 1\rauricio d e Lacerda : 

N. 121 - Onde convier: 

Ficam dispensadas ela prova es ripta as seguintes cacleil·as tlo curso me

dico: 

1• anno, ch in1ica ; 

2• anno. anatomia; 

3') anno, anatOin ia ; 

4• onno. anatom ia patholog·ica: 

li• anno. a.natornia n1edico-c irurgica e operações. 

O S.r. Octacilio de Cama r á ( pela or<Zelli \ : - Sr. P r esidente, o a •·t. 101 

prcsc1·eve: "'0 exan1e co nstar á <le prova escl'ipta, pntlica e oral''. 

A en1encla que se vae ·votar 1na nda dispensar a p1·ova escripta en1 exatn es 

re1ativos n. e<tcleiras do curso med ico el e caracter eminentemente p1·atico. 

Quem conh c um pouco elo que se passa nos institutos ele ensi no superior. 

nomeadam ente na l!~acu ldacl e de M edicina, sabe perfeitamente que as p •·ovas escri

ptas nessns cadeiras consti tu em uma superfecta<;ão. 

J"Jã-o h a n cessidade absolutame11te algun1a de prova escr ipta dessas cadeiras 

\]Lle n. -e rnencla consigna. São ca:d irns sirnPlesmente pra ti cas. 
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E-' no exan1e p J·atico e no exan1e oral que o alurnno deve dar pr.o\·as de seu. 

preparo. 

A Catnara , acceitanclo a e n1 enda , r e leva os es tuda.nles de un1 tl~abalho. eles-: 

necessario e, 1nai s ainda, co ncorre _para o desenvolvimento elos exa1nes, approx i

nlando o seu ter1nino, o que é unJa aspiraçào real para quen1 te1n a seu cargo a 

clirecção elos trabalbos academ icos. 

Ora. Sr. Presidente, não havendo, n estas cond ições, n ecess idade, , ao con

trario , sendo contra-indicada essa exigencia de seJne lha nte prova nas cadeiras 

que a e1nenda consigna, eu tenho plena certeza d e que a Can1ara l1on1ologará con1 

o seu voto a em end a elo illustr e r epresentante elo Estado elo Rio ele Jane iro, indo 

assi1n ao encontro ele tlllla aspiração n1uito justa daquelles que queren1 o exame 

rigoroso, o e:xan1e corno sendo un1a verdade, n1as se1n a ex i g-et~cia ele praticas 

que não se inspiratn, ne1n n a r\ecessiclade do estudo, nen1 em razões de o1·dmn 

escol ai·. 

E' isto o que eu Unha a dize1·, em abono ela emenda. (1lln;to bem; muito 

bem.) 

O S r. F elisbello 1Freire (*) (pela onlem): -Sr. Presidente, o appello 

que vou fazer á Camara, faço-o tambem clirectamente ao illustre Relator da re

forma sobre a instrucção publica. 

Atê agora não tomr,i a menor parte n a discussão deste assumpto. mas o 

parecer do meu en1inente amigo contrario á emenda in1pressionou-1ne tanto. Que 

sahl elo proposito em que estava ele m anter-me s il encioso em face elo projecto 

ela reforma da instrucção publica. 

Sahi deste proposito para ponderar a S. Ex., a liás com a dev ida venia, que 

o seu parecer não procede. 

Não ignora o nobre D eputado quanto ad1niro o seu saber e que as nossas 

relações de v inte e tantos a nnos me convenceram da s ua alta e invejave' com

petencia. 

Mas, Sr. Presidente, quen1 conhece o curso de n1edicina verifica que uma 

prova escripta em qualquer elas cadeil·as que figuram na e m enda elo nobre D epu

tado Sr. Mauricio de Lacerda é imposs ível ser bem feita pelos melhor s. e:mais 

comple tos scientistas. 

Por exemplo: figura aqu i a cadeira de anatomia-mecl ico-cirurgica. de 'Opera

ções; é sorteado o ponto - desarticulação escapulo-11umeral - POlltO que o 

humilde orador, quando joven, teve na prova pratica. Como o estudante descreve 

o processo cllt desarticulação escapulo-humera l? 

E' mui to melhor e ele maior valor que e ll e faça a operação .perante · os·. ·Ji!:q

fessores, elo que descreva o processo opera:torio. (A1>0·iados . ) 

Sr. Presidente, a Camara deve saber que os processos de operação . n eJ1'1 se\Jl

pre são observados réligiosamente na pratica. Em vista de condições :esn.eciaes 

dos or ganismos, os médicos fazem no momento co,rrecÇões. ao .. proce$s_o . .. ~le , Ol?~t-

rações. 

.) 

( •) Este d iscurso· n-ão foi · .revis to . p.elo .. orador. 
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O Sn. :\IOHEtRA DA l-tOCHA: !Vluilo bem. 

O Sn. FELISBELLO FRDlllE: - l!Jstou íallanclo perante um gran de m estre de 

m ecl icimc qu e me ouve, o Sr. Nabuco el e Gouvêa, que sabe que é ele muito m a is 

va:_o r qu e o estuclante da cadeit·a de chimica faça as t·eacções diz nclo ele antemão 

a cnr , o~ curacteriRlicos elo precipita do, do rtue urna prova escripta. 

Que pôde cUc dizer na prova escripla nun1 exam e, por ex.etnplo, de a natotnia 

p:llho~ogica? I~' imposs ivcl. .. A.. JH'Ova é no mie i oscopio, onde se vae ve t·if'icar si o 

I'Stucl a n te ten1 Uasta.nte acção v istnt l J:t::txa ver o n1i crobio. 

Appello, pottanto, par a o 111 u cli st incto a n1ig-o , ped indo-lhe desista tlo seu 

p:t t·ecer , qu é insu sle nlilvel, !.:! s i S. l ~x . U\·esse eslu dc-u.lo o curso medico, hav in 

de vêr qu e O é de facto. (J1uilo /)(' 1!1; 1ft/filO IJeut. ) 

O Sr. Augusto de Freitas ( •) ( JlPia ol'dem) St·. Presiden te, com 

pl·nzer r espondo fls pondet'c-lções do meu en1 inentc a111igo e dislincto collega, 

Sr . To'elisbel lo Freire. 

A Con1111 issão, quando tevP de lonHH· conhecimen to da eincnda proposta, co

n1eçou PO I' não con1prehencle!-a. e, I!Or is:;'O, tive g1 an el e trabalho en1 redig· it· 11111 

parecer d <' duas linhas. 

O nobr Deputado po t· SP t·g- ipe vac tHmbem, com o Relator ela· Commi ~s:lo, 

declal·aJ· que não compi·ehentle a cn1enda, nen1 a r·azão dell a. 

Pet·dôe-me S . .E:x., com o ou lt os tantos qu e tenham assento nesta Casa, di

plon1atlos e nt ~Iedicina. e ten hrun inte resse nesta lei; n1<1S, tanto quanto a n1inli a 

inte lli g·~nc i a pôJc pet·cel>e t·. não con1p1·ehe tH!o que se não possa.n1 fazer provas 

escr ipta s el as di sciplinas n que se refere e a que a em enda allu u . 

R ealmen te, Sr. P1·es idente, como é que se não pôde fazer uma proYa escr ipta 

de a na tomia. patholog-i a, porqnP. no dizer de S. Ex., o trabalho é essen c ia lmen te 

1H'atico c no nli c~·oscop i o, elo passo que o nobre n epulaclo, Clllt: é o autor da 

en1encla, :Hl n1itte que ~e possam fazer provas escrip~as da cach'ir:.t el e baclerio

log·ia? 

O SH. F'J~ LI SBELLO FREmE: - T"erdõe- tne; eu não fallei 111 bHcter iolog·ia. Si 

eu pud esse r e1a.tar o incidente occorrido entre o humilde Deputado por Sergipe 

0 o digno pae elo n obr e Deputado, meu pr ofessor, S. n:x. desistiria do séu parec<>r. 

( PallltCts ?tcts 0"/er·icts.) 

O Sn. T'RP.SIDE:-.! TE: - ,\ s g-al0rias não se podem man i [estar. Peço aos nollt·es 

eputados qu e não in terrom pam o orador. 

O Sn. A UGUSTO DE FREITAS: - Sr . Presidente, peço a V . .E:x. que me gn.r an t o. 

a palavra na tribuna, porqu e el evo cumprir o m eu dever a t é o nde a consc ienc ia 

me impõe, a despeito de quaesquer manifestações que se me façam. 

O SR. T'REJSIDENTE: V. 8x. tem a palan·a garantida. emqua nto esti ver 

nesta Casa, como todos os Srs. Deputados. 

O SR. A UGUSTO DE FREITAS: - Não é a pr imeira vez. Sr. Presidente, que, 

no r ecinto da Camara t enho m e achado em posição desta ordem, tenclo, como 

Depu tado, ele defender idéas as m a is v ig orosas; na organ ização elo ensino enCren-

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador'. 
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lei situaçt)es con10 esta e enfrentc.\nt.lo interesses contrarias e qu0, in l1el izmentc, 

naquella hora encont.raraJn uvoio no se io da Can1a1·a. 

Por rnais graves, entretanto, Sr. Presidente, qu e tivessen1 s ido as siluaçües, 

eu nunca I'ecuei un1a linha sique1· ~as minhas OlJiniües, quando no ·c::unlpriinento 

de um dever. (JH ui! o bem. A.JJOiCidos . ) 

H.espoudo ao nobre Deputado por Sergipe com a 1naior sa.Usf acão, porqu e_. 

o fac;o a urn r ep1·esentante ela NaÇ!ào altan1 11Le prep ar ado nesses a~xu mp los L· 

capaz de nos jndicar, pelos seus conselhos, o que cleven1os adaptar e1n lei. 

1\~ta:::;, IJO I' isso 1nesn1o que tenho cl eante de mim, neste JTIOn1ento, un1 retn·e

::;entant.e da Kação, a quen1 n1 e prendem lacsos estreitos de stiina e respeito, pelu 

seu e nOl'tlle valor, ju lg-o-me no deve r ele, clefenclenclo o parecer ela Con1missão 

de J nstrucção Publica, declarar ao nob1·e Deputado· que S. Ex. acha que cle\'e 

ser approvada esta en1enda, que vae aboli,.r a prova escripta na cadeira de ana

tomia .Pathologic. S. Ex. d ve ex igir que seja. abolida a. prova eseripta ela cacleirn 

de bacteriologia, tla ele histologia, ch'L de physica, <la tl e clinica o!Jsteto·ica e tll' 

outras cadeiras essencialmente praticas. 

Mas p1·etenc.lcr que se elimine a. prova escripla na cadeira de clinica, no 

1° anno, sen.clo n1antitla.. na de phys ica, não comprehendo; pretender que se e1in1inc 

a pt·oya escripta da cadeir a de ch in1ica descriptiva, n1antenclo-a en1 ot.ltl'as disci

plinas essencial1nente praticas, não se justifica . 

.Dig·a S. Ex., porque estou certo que está na sua conscienci;l., que esta 

emenda apresentada pelo nobo·e Deputado pelo Rio ele Janeiro, o Sr. M<"Luricio ele 

Lacerda, não podia cleixa1· de allender a essas n1uitas contingencias cn1 que nôs, 

representantes da. i'Jação, não raras vezes, nos achamos. 

Essa emenda é tnna emenda de favor; é utna en1encla de conten1plação, que 

vem estabelecer na lei elo ens i no a e liminação da prov<'L escripta em cinco cadei

ras do curso medico. 

Agora sai b<"L <'L Camal'a que a prov<'L escript<'L existiu sempre em tocl::Ls <'ts 

l eis elo ensinó, até que r<'Liülo <'L lei organica de 5 ele Abril. Até então nunc<"L houve 

neste Parlamento quem se l embrasse de eliminar a prova escripta. 

O SR. OCTACILIO DE CAMARÁ: - No regimen do decreto Ep i tacio Pessoa, Oi' 

lentes da Faculdade de Medicina nenhum valor davam á prova escr ipta. 

0 SR. FLORIANNO DE BRITTO: - Que tem isso par<'t o caso? 

O SR. AuGUSTO DE FREITAS: - Eu não elevo tomar em consideração o valor 

que porventur<'t um professor ele urna faculdade tenha ou não dado, em certa 

época, á prova escripta do alumno. O que a lei não podia eo·a po·escinclir dessa 

prova, <"Lliás necessaria e valiosa, p<"tra auferir cl<'L capaciclacle do <"Liurnno. 

O SR. GJ.JRVASIO FrORAVANTT: - Mas a le i Rivad<"Lv ia prescindiu. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Perdôe-me V. Ex. Por que o nobre Deputàdo 

quer me arrastar para um terreno ele que com mu i to cuidado me tenho desviado 

até agor a? 

o SR. GERVASJO FlORAVAN~'[: Co níes~o fo·ancamente: não sou apolog· i sta. 

tlas provas escr iptas. (Hn ont?·os OJJC<? 'les.) 

UM SR. DEPUTADO : - A chamada lei organica não é acto ele lpg·isla<loo· 
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lJ SH . AUGUSTO DE FRJJ/'l'AS: - Do nobre Deputado por Pernambuco, alta

m ente com pe tente, como illustre professor ela Facu ldade ele Direi to, eu m esmo 

já ouvi, em palestra intin1a, as mais graves queixas contra a cleÇ!aclenc ia do ensino, 
no 1·eg-imen anterjor. 

Po l'· que invocar, pois, essa lei? 

O SR. GEHVAS IO FJOilAVANT t : - Sómente POI' este motivo: é que os estu

dantes actuaes não estavam obr igados á prova C'scripta . .Por que não se lltes 

tnan ter esse direi to? 

O SH. AuGUSTO DE FRET~'AS: - Os estudantes, no clominio claqu ella lei, não 

estavam obrigados a provas escr ip tas, diz o nobre Deputado. De modo que S. Ex. 

ach a que é um d ireito adquirido elo alumn o não mais fazer provas escriptas, 

qu alq uer qu e seja a le i que venh a? 

O SR. GtJRvAs ro FroRAVANTI: - Os actuaes. 

0 SR. AUGUSTO DE F REITAS; - Aquel la é uma lei revogada. 

UM SR. DEPU~'ADO: - Não é r evogada, po rque não temos a ind a o plctcet 

elo Congr esso á r eforma que estamos votando. 

VOZES: - Já está vigor·anclo. 

0 SR. AUGUSTO DE FR@ITAS: - A r eforma j á está em execução. 

O SR. GBRVASlO F!OHAVAN~' ': - Ha, pelo menos. uma razão el e equiclade 

justificativa ela emenda. 

O SH. A.uaus~o DE FRBT'l'AS : ·- Eu m e dispenso, Sr . Presidente, ele quaesquf'r 

considerações n1ais, sobretudo a respeito c1 ste ui Limo arg·utnento, en1 que é · in· 

voc:11.da ~ eq uicla de em detrimento elo ensino. <olue ê que perdem estes alumnos 

preqando exame, submettenclo -se á prova escripta? 

Q Si: . NABUCO DE GouvJ!: .. \:- V. Ex. permitte um aparte? A prova escript11. 

s~. existe na Faculdade d P Medic ina elo Rio ele Janeiro; em nenhum outro paiz, 

en1 França. na i·\ .ll ernan h a, ern parte nenlunna é exigida, en1 materia medica. 

UM SR. DKPU'1'AD0: - Que prova isso? 

O flll . 'ABUCç DE Gouvll:A : ~ Prova. mui lo. ( Fla mnitos Oll.i/'OB a.pCI'I'/'es.) 

O Rh. PHESIDENTE: - Attenção! Peço aos nobres Depu tados que não inter

romprtm o orador. 

O Rtõgimento permi tte apenas qne cada Deputado faGa ligeiras observações 

para ent:am inhar a Yota~ão. 'Não está aberto o debate sobre a ma teria ela 

e1nenda . 

O BR . AUGI'STO DE FrmTTAS : - V . E:x. compreh en de, Sr. Presidente, que 

sou obrigado a tomar em cons ider ação as objecções fei tas ao parecer. Comeoei 

por p e<li r perdão a V . :r:x., e nesse pedido insisto. 

Sr . Presidente, en não poderi a acreditar que esta mesma Camara, que, h a 

poucos dias p assados, votou a em enda da Commissão ele Instrucção Publica res

laht;:lecendo para o concurso dos professóres a prova escr ipta, que não f ig-u

rava n a l ei ... 

O SH. QCTAC'H~to nR CA~ ARÁ: - E' co usa diversa . 
O Sn. AUGUSTO DE FRETTAS - . . . dando a esta m edida o alcance que el h 

rlove ter, compreh enclenclo que a prova escripta é a m elhor e mai s valiosa ele 
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!·0clas as provas, por ser aquel!a em q ue o candi dato não póde r ecorrer ao a uvil io 

d e quen1 quer que seja, t en ha du vida no n1o m en to en1 acceita r o par ecer da Con1-

n1i::=~ão de J ns trucç:ão .Publica, contrar io á a.dopção desta e n1 enda. 

De\·o, enl!'·etanto, fazer uma. decl:.Lraçlo ú f'::una ra e pant e ll a so li cito a. at 

tt:ntão Llos meus h on 1·ados co 1I c~:as . 

Se1.1prc entend i, estut.lando essas r eJ'o rn1 as, e procurando 1J cn1 n.ppr!.! il í.' l Hl-21' 

seu c·sp i ri t o. LJ llC o assu n 111lo att i nente ao nun1ero el e prova .. s n ecess:1 r ias para 

v exame- do ."i a l un1nos e a 111aneira de seren1 ellas r eali zad as er a 111ateri a da eco

I!Onlia lnte1·na das con,l=! 1·egat_:ües; dev ia os ta1· na co mpetl:!ncia {l Süts di c l a r o nu

nt t• ro fle provas, sua natu r eza o o n1odo ele el'fec tual-as . 

f::.t:>mpre assin1 r.:n ten âi , e a.g ua rda \'a a terceira disc ussão para apr l'seutar 

:\ r eforn1n a ('on1encla da l tl.l al dou noUcia neste momento ú. C..:a.n1a.1·a, c1nent1a q ue?. 

esto u l'erto, prE·siigiará co n1 seu apo io a Co1nn1issão el e Jnstrucção Publica. 

E' 1Je1:samen to 111 L· ll propôr· ú. Con1n1 i ssão que, en1 \·ez de ri t:;-ur:t.r n a. !a i un1 

<liSilosi tlvo delei·nti uando qual o nLnnero d e p t~ovas para cad a. exa1nc, se d ei xe· 

ás cong r egações f'Stabe l cc~: ren1 a natureza das pt'o\·as, nun1ero <lestas o fórn1.., 

de re:tloz&l-as . 

• ··a.J· ece, S r. Presicletlte. que n ão póde havel' tnaiol' h :> n1enage1n á autonor., ia 

(iltlr .. e:tica das cor:g t·egaÇ:ões, não póde ser tnaior respeito pela responsabilicla.d .! 

él t1stas do que conria t· - Ihes neste po!lto o l"uturo do en sino e educação d'a n1oc ida d e . 

Sen <.lo <:~te o fH~nsan1ento d a Con1111 i ssfLo, d e que dou noticia .ú. Camar a, es

peJ•o que a Cama r a r eje ite a emc:~cla ap r esen tada pelo nobre Depu tado pelo Es

ü,do elo Rio ele J aneiro. coHforme é proposto no parecer ela Commissão. (Mtdl.o 

1Jcm .• _11/Hito 1Jem.) 

O S r . Ve•spuci.o de Abreu (*) (pe.lu nJ'clelll): - Sr. P t·esitlenl<', eu 

JWelencl;a, ela LJ· il nma desta Camara, rebater as objecções fei taR 11elo illustre R e 

l a tor de..\ projecto ele ref'on na de ens ino secu nda do e s upe r io1·, ás pond~raçõel4 

judiciosa~ aqu i produzidas pelo honrado r epresenta nte de Serg-ipe, St·. F e li sbello 

I·'re it e . Di an l~. porém, el a dcclanu::ão do di g-no Hela.to 1·. que n ôs r ecehen1 os elo 

n·odc: o n1ais so lprnne possivel, a n1 i nha. r esposta se t on1ou desnecessar i a. QuP

ro apenas. •lizer qnP nós ou tros deixarnos ele p l eitear n. approvaqão da e 111en d::t . 

SLlb !.odoR os pontos, de v i sta. ul tra justa, un icam ente pontue S . Ex. veio ao 

cr con tra clv nosso n1odo el e pen sar, d e ixando ás Congr egações a (aculdade dC" 

c1 .:o: t ern1i11 ar o nnme-ro de prova.3 exi g idas ao can d i dato para o accesso em cada 

a1•PP Ll c cur so. 

·~~rTo qu e S. Ex. nuu1tet·.i a. pro1nessa ron11al que acabou de fazer n esta 

Casa ... 

O Sn. ATJGl!S1'0 DE F'P.P. I'l'AS : - V . Ex. te m d uv ida que eu apr est>nte ;:, Co m

nd ssão a n1 ~dida acerca da qua.l tomei. con1pr o tni sso? 

O ~'f<. VESPc'CJ(> DE Anrmu: - Não t enh o clm· icla, c es tou f ri s>tn clo b rltn po;· 

que no momento aotual. 

( • l Este dlscu t'SO não foi rev\s to p elo orador . 
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O Sk. AUGUSTO DE FRI'LTAS: -- Os compromi~sos que assumo são como as

sunlptos tratados por escripturn. 

0 SH. VESPUC!O DP: A BRFJU - a cada um que trazi a sua opinião Cirrnad:1. 

p:.ra acloptar :1.tti tu.:le decisiva, a cad:1. u m que, · ·neste reci nto, ia mostrar as ra

zões qu<>. t inha para <tcceitar honestamente ·a emenda que foi apresentada, a. 

cada um ele nós .fica resalvaclo o direito ele poder votar de accôrdo com a ele· 

clara«;;ào do nohre n.P.Jr.t.to!· . E, se por acaso. n ão f'osse transforn1ac1o esse coln
prom isso em t·ealiclaclo, toma r·iamos aqu i , novamente, in ic iallva por emenda 

neste sentido. 

O Sh. AUGUSTO DE ]'REITAS: - · Mas V . Ex . ain da põe em duvida? 

O SH. VF.SPUCIO DE ABREU : - - Não posso pôr em duvida porque V. Ex . diz: 

D.J•c·t111.s justifico nosso voto. Queria, como disse, combater as objecções ele 

i ' . gx . ; não o faço devido a essa declar·ação, na qual confio inteiramente. 

Assim, estou certo de que vamos dat· nosso voto pela rejeição da emenda, 

uni<:::tmente, por que confiamos na declara-;: :io solemne que o nobre Deputado 

<<:aba cl fazer. (jl!f1Lito bem; mnito bem . ) 

O S r. Ped ro Moacyr c•) (pcwa. encwniu li cw l' vot,.çcio) - St·. Presi 

dente, Enlou de perfeito accôrdo com a emenda; ouv i com a attenção religiosa 

que sempre presto ás palavras <lo nobre Relator, a defesa que 11roduzio de seu 

pnrecer sobrf' a re j eição ela emenda, n1as estas razões, il}fcliztnenlc, não 111(! 

..:onn~ncc:ratn . 

Louvo, antes de tudo, a aÚitucle serena em <JUe S. Ex . se collocou para a 

sustuntaçào de seus principias e convicções . O hon1 tn publico. o legislador clen;

~mnpre ter en1 g-rande conta o res~u .ardo da sua indepenclcncia c de sua. altivez, 

na dt:ffl~a de sua~:; con ,·icçõcs, n1agôc, agrade ou prejud ique isto a. queJn LJUer 

l!UC ~eja.. 

O "'·gunu:-nt.o apr sentado pe lo ;Ilustre Deputado pe lo Hio Grande do Sul, 

nJ sellticlc ele qnc. ravora,·el aliãs á emenda, poder ia deixar de acccital -a agora 

na Yota~ão. m vista das ponderações feitas pel o nobre Helator def rindo o co

nhecimento e decisão dessa questão ás congregações em sua autonomia, nii.'O me 

c<mvenccu exactamente pe la razão unica ele que a Camara nl.o p6de assumir 

c•.'mJ.r·onlissos pelas congregações. 

l:M Sn. DEPUTADO: - Somos nós que damos esta [aculclacle . 

O f;s. Pl.:nln JIJEDHO MOACYR: - Se nl\s vamos, portanto. leF:"islar r ar <L as 

con:_..·.rE'P-nç:õcs, corno diz o nobr e 1) putado. sem nos d v ern1os prcoccupat· con1 a. 

.Lttitud qu& porventura. ton1l:m essa:::; congreg::u::õcs no UEo dP suas faculdades, 

ch~vcn1os tontão acceitar a emenda pelas rR.zõcs que mn fC:t.vor clella, foram pro

duzidas. a princ i pal da.s q uaes o foi unt R.part tra.Hclta.nl. feliz, l'orn1u larl o pelo 

Sr. DCIJUtado Nabuco de GouvP.a, emerito professor de medicina. S. l!ix. obtem

})erou quf' en1 ncnhunHI F?.cu l clade. do 1nundo é fr~ita. eSta exigencia a.p;ora for-

1 ·~) Nfí.o foi rev isto oelo or ador, 
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mulacla pela reforma elo t'nsino, ela prova escripta no tocant ás materias enu

m t·raclas na emenda. 

For que, Sr . Presiclent ., havemos ele fazer n ós esta in novação que não é 

suff'ragacla por outras r azões de ordem especia l ou tcchnica? 

Que é que constitue a alma, a substanci a, o valor do ensino ? 

E' u exhih ição d E' capac idade r evel a da pelo alumno para a execu ção do que 

está h Prendendo para a pratica da profissão que vai a daptar. A pratica dessa 

pi·ofissão é tu elo ou quasi tudo; a theoria pouco vale; o exam e escripto val e 

rnuito }lnra a afCirmação thcorica da cotnpetencia dos alumnos, mas nada val e, 

~ sim o exame pratico, a prova oral e especialmente a pratica, para se aquilatar 

•I ' valor do alumno, ela capacidade technica do estudante. 

As materias constitutivas da emen da são, Sr. Presidente, chimica, anato· 

tnia pathologica, a naton1ia ;nedico -cirurg·ica e operações, disciplinas essas cujo 

e~tudo é, e deve ser, essencialmente pratico, e sobr e as quaes a bitola par a exa

minar o val or do estudante deve ser exactamente o exam e pratico. O maior 

ou menor adestramento que o alumno possa revelar, e a unica l'órma de r eve la

ção de capacidade, nestas matari as, essenci almente j) I'at icas, ele exper imentação, 

é o exame pratico. 

Par a que, pois, complicar essas operações, ás quaes o a lumno é submet lido. 

com o exame escripto, que, no caso, é perfeitamente dispensavel? Que se exija 

n ex:.rne escripto en1 outras tnat rias ou disciplinas, relativas mais l)ropriatnente 

ac desenYolvimcn to de· theor ias e doutrinas, admitte-se; mas que se ex ija, com 

essa intransig-encia, o exatne escripto, quanto ás. rrtaterlas essencia lme nte pra

ticas. nas quaes se quer e se rertuer do profissional exactamen te a destr eza, a 

agi1 idade, o v a lo r pratico, não s con1preh ende . 

A emenda, portanto, é em si perfeitamente justa e as razões aclcluzidas quer 

D<:l<· nobre Helator, quer nas observações ligeiramente feitas pelo illustre Depu

tado pelo Rio Grande elo Su l , não podem convencer a amar a senão ele que é 

necessario CLl.lPJ·ovar a Pn1end::t, 110rque esta attencle pratican1ente aos inter esses 

rlo ensino. (JJuito bclll; 1111filo 1Jen~>. Pal'lll<l~ ?lcts ,rlalc1'ias. O Nr. r resi<.lcll fc ?'C· 

r].(,;;, a ctllcJUirlo.) 

O Sr. Nabuco de Gou êa (peltt ordem): -· · Sr. Pres idcnlP, n~o e1·a 

minha intenção cn ,·oJ\·c-r-n1r- neste debate, pHra não prolong"a t· a discus:;:ão, r e

tardando a votação ela emenda J 21, já perfeitamente justificada pelos or ado1·es 

que m e prececlerl'l.m; enl!·Ptanto. depois elas palavras elo meu illustre co llega de 

bm1cacla Sr. Yespucio ele Abreu, sou obri g-ado a uma explicação, tão simplcs

mer.te para justificar a minha nttitude favorH.vel á supprcssão d<tS pro1·as es

criptas nos examE-s de mNiicina. 

Sr. Pres iclent<', eu estou inteiramente ele accôrclo com aqu lles que julgam 

as provas escriptas desn cessarias, complicadas e mesn1o absu rdas nos exan1eR 

de C<'rta;; materi.'l.s, cu j o r.onhecimento. só se p6de tradu zir pelo exame pr atico, 

como por exemplo. anatomia macroscopica e microscopica, operações; etc . F a

~e·· prol lt escripta dE-stas c:acleiras seri a o mesmo que fazer exam e escr ipto rl l) 
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clinicas. Estas provas só existem nas nossas Faculdad~s ; em nen huma outra 

lcaculclade medica ellas vigoram . Devo informar a Camara ele que a Congre

g·ação ela Faculdade de Medicina não se pronunciou sobre o valor peclagogico 

cl<t prova escripta. embora consultada sobre um pedido de dispensa desta dis

ciplina, taxativamente imposta pela lei actualmente em votação. O que a Con

grega<~ào dellberou foi julgar-se incompetente para conceder essa dispensa, deci

l'i indo esperar a manifestação elo Parlamento sobre a nova lei do ensino, de

pend<.:nte do sua approvação . Votaria na Congregação da Faculdade de Medi

cina se della fizesse parte pela suppressão das provas escriptas em geral ; não 

posso desdobrar-me em duas personalidades differentes aqui e ali! ; portanto 

votn pela emenda 121 que satis·faz em parte o meu clesidm·at?tm, que ê a sup

Pl essão definitiva de uma prova que repu to inutil, complicada e sem sigunifica

cão pratica. (il11tito bem; 1n1tito bem.) 

O Sr. Antunes Maciel Junior (*) (2Je!a o?·clem) : - Sr. Presidente, 
em questões pleiteadas, como esta, gosto sempre de assumir a responsabilidade 

inteira de meu voto e sinto especial satisfação em proclamai-o, como já o te

llho feito ne outra.s vezes e venho fazel-o neste insta nte. 

Encarada, de me1·iti.s, a. questão, que ê objecto á emenda n. 121, quero crer 

seja intélramente justa o desejo elos que a pleiteam; mas ha uma· consideração 

J1lcliminar, para a qual cumpre attentar, consideração que me leva a negar o 

voto á emenda. 

Essa co nsideração é a seguinte: não haverá nos cursos superiores outras 

oRdeiras que dispensem tambem o exame ela prova escripta? 

Nãc> haverá, por exemplo. na Escola Polytechnica, a lg uma cadeira que di s

f'h111Se tambem essa prova.? 

Como ê que apparece uma emenda, para se fazer uma excepção ele cinco 

cadeiras ele F;scola de Medicina? 

E' uma r1uestão ele detalhe, qu e, m e parece, devia ser tratada pela congt·e

l"ttção e não peln. lei ele refo;·ma elo ensino. Por que esse dispositivo encaixado 

na lei á ultima hora? 

Não sei (jUe explica~i'i.o possa ter arvorar-se a Camara em protectora elos 

dignos a lumnos ?a escola, que pleiteam a dispensa dessas provas, ao passo que 

c;ci.·a outros alumnos ele outras cadeiras da mesma escola e talvez ele outras 

• 'Lo la~ . sem se a1woveitarem dessa disposição. 

Por esse motivo preliminar, que acabo de expôr, voto contra a emenda. 
1 M;tito bGot; muito bem. ) 

O S r . Antonio Carlos (*) (pela o?·clom): - Sr. Presiden te. elevo uma 
rl<>Piar ação á Casa, a ele que, se esta emenda estivesse r edig ida por fórma a 

ronsignar apenas uma medida transitaria, relativa a quantos se n1atricula1~am 

no regimen ela lei que tem o nome elo Sr. 1Rivacla via CotTêa, nenhuma impugna

< : ~c :justa contra ella poder ia ser apresentada. 

\ '') ~ão foi revisto pelo orador, 
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g1n se tratando, porém, ele u1na en1cnda que provê de modo de finith·o ~o

b t·e det~rminadas formalidades do curso . medi o, não me pare e que ::t Camara. 

ande acertadamente approvando-a. 

O systema que temos procurado fazer triumphar em nossos trabalhos, em 

torno da reforma do ensino, e neste ponto é compl eto o accôrdo do toda a Ca

m;u·ot (: c de re:speito á autonomia das con;;regações, m tudo quanto se r efira 

[c ··~onom i a do <;nsino, ao funccionamento dessas esco las. 

DeEde que este é o s~·stema por cujo triumpho estamos nos esforçando, ex

trava;utnte seria que inclulssemos na reforma, como medida definitiva, a dis

pensa a .. determinadas provas escri11tas, espe ia lmente quando, conforme o 11-

lnstru i elator do projl"cto xpúz ha pouco a todos nós, a Cong r egaçlo da Facul

dadE de Medic-ina se tell1 pronunciado no sentido da manutenção das provas 

escriptas. 
O Stt. KARUCO DE GouvJ;:A: - A congre'gação se manirestou, é verdade, mas 

" questãc foi decidida pelo voto de Minerva. 

O St: . ANTONIO CARLOS: - J•;m todo caso se manifestou favoravel . 

O SR. X Al3t1CO DE Got'Vfo:A: - :\'ão h a du','lda, nas condições que expliquei. 

O SI<. ANTo !ro CARLOs: - A~sim, penso que m ais acertadamente andaria-

1110'3 todos n6s adoptando como medida d Cinitiva a m anut nção das ·p•·ovas cs

c!'ipta'' tal como eslahelece a lei actual, de accút·do com o voto da Congregação 

ela Faculd::tde <le 1\Jedicina. Entretanto, tendo em Yista a circumstancia de que 

sil-:> n1uitos os a lumnos mau·iculados ainda no regin1~n da lei Rivadavia, a lurnnos 

que 'nk1ar am o seu curso quando domina,·a o p!'incipio que dispensava seme

lhante pron1 escripta , a Camara, que fog-e de approYar em definitivo a condem

nac ão das provas escri!)tas, certan1ente não fará duvida na Yotação da Jnedida 

trans1toria que consiste em dispensar a prova escri pta a esses a lumnos ... 

1,.M SR. f)P.PUTADO: -- Deverá fazel -o na. terceira discussão. 

O Stt . .ANTONIO CAr<L • ·~ : - E' ('SSa uma medida que·poderá ser a doptada m 

ten!t'ira di~cussão c contra :'1 qual não HP leYantam as palan·as ha pouco pro

nunciadas pelo illustr Relator do projecto, c:o m o qual <l escle a pr im ei r a hor~ 

t"nho rrocurado estar clP acct'~rdo, por n1r par cer achar-s S. Ex. d0fenrl'?nào 

~s tnelhores doutrinas Pnl <~~suntplo rlP n•fonna do ensino. f M u,to l;rm: mu;to 

bem. 1 

o r. Barbosa Rodrigues < • > (pela ol'dcm l : Yoto p la Pmencla 

r-;u ppres8iva elas provas scriptas das mal rias nclla num eradas. Não o fac;o 

l<•,·a<Jo p(' lo ~ator dos applausos f!ll<' têm hoje dado um aspPclo novo 1lOS nossos 

trahaJIHt~; .. \ n1inha at toridacle neste assurnpto ch~riva da t.:ircumstancia. de tr•1· 

HJII'f'~t·n:-:--;clo uma eme·ncla c::::tabelccendo a fórnut por que se à \·en1 f a7.C'r as pJ~o

vns •f=cr iptaf:. .:\ Carnara l'f'jc ... iton es a emenda. unica fornHtla racional f' pnt

lic.a dü s apurar eft'icicntcn1ente a capacidade do estudante A prova ~scrip ta. 

como Re faz ('ntre n6s, é a mais perfeita, completa e acabada das inutilidades. 

C •) .'\iio foi , . .,,·isto pr>lo orarlor. 
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De: moclv que a l:iupprc-s::ão, n1Csn1o relativan1enLe a todas as disciplina~. pode

r ia. con ~e:t. r con1 o meu ·voto . · (.il!lHito be1n _; 1nnito ba?n .) 

O Sr, Souza e Silva r>) (J>eln onlcm) - Estava d i sposto a votar a 

fr~vo r da en1enda tanto pe las r azões intrinsecas, co tno por un1a questão 

tle cquitl a d e, nos lermos e tn qu e essa r ax·ão d e equ idade fo i explicada pel o hon

ra.flo 1c.ul6r ela tn a ioria. DetJo i s, )1or ém , que S. l~x. lotnou v irtua lmente o con1 -

pr01nisso de, em terce ira discu ssão, se r t:nl r esa.l vaclos os direi tos dos a..cluaes aca

cl•~micos, matriculados ele accõrclo com a l ei Rivaclavia, ele sorte que sejam clis

rcnsndos dessa prova exig ida na actnal ref01·ma de ensino, e que a e1nenda pro

~ ~ ura sun~rhn ir , não tenho a menor duvida em vo tar contt·a a en1enda. ce t~to 

dn que em terceiro tu r no, 

sa. l v:.tr 0.RSe~ dil·e i los ... 

por disposição transitaria, a Can1ar a. procurar.l r c· 

O HR . Pnot:o MnACYJ:: - O n1elhor ê votar a f'avor c depo is CO ITi g·ii· etn 

ü S~-< . Sot:r.A n StLv,\: - \'otn. certo ele que a Camar a , como di>.ia, em ter

ceira õiscussão, adap t a r á a disposi ção transitaria. t·csa l vanclo. sufricientenlen

lf'. os intet·esr-:"s el os actu aes aca.clern icos nla tri cul u.dos, sob o r eg ime11 da lei l1.i

,·a dnvia.. (llluilo bent; 11utilo bew.) 

I ~ejcita.da c1 referi ela en1encl i-\ n. 12·1 . 

O Sr. Pedro Moacyr !pele< onle>,t) r Pqllcr a Yeril'icação <la I'OLação . 

)'t·oc8clendo-se ít veri ficação ela votação. r econhece-se terem 1·otaclo a favo r 

4ú Srs. Deputfl.clos e contra 74; totfl.l, 114. 

O Sr. Pre~idente : - A emenda ro i rejc ita<ht. 

'\'oLaç1o ela segu inte emenda elo Sr . José Bonil'>ccio: 

!\ . 122 - Onrle conv iPt': 

,\t·t. , \ fi~cali>.açJo elo ensino publico c parLicular . em Loda a Repuhlica. 

se fHrft po t; meio de tle legados fiscac~ qu e lerão as allr ibuiçõeti e YcnciJnentos 

constantes desta lei. 

Art. A nonH?ar;ão desses c1 lc;;actos SE• t' ft feiLR pelo l'vfi n isLro <lo Interior, 

(lnpo is do parec~ r do Conselho Supe ri or rlo 'Ensino. dentr e os ci d a.dãos que con

co r·t·erf'm ao ca.rgo no prazo annunciaclo, . a presentando. a lém da prova de tnaior

i c:aclr- e attestaclos clC' idoneid ade, os seg-u in tes Li lu los: 

111
, dip loma el e doutor OU bac:hare l f)Ol' qualquet• CUI'~O SUpedor·, OU de l la· 

rl;a r ·t~ l f' JTI sc ic nc ias e l cltras: 

2'\ na f a.lta: ct.) certidão de approvaç;Lo en1 exame de co nju nto do cu r'Rd 

;..;y r nna~ i a l , de acc(wdo com o reg·uJ a.menlo em v igo r·; b) ce r tidão de habilitação 

t rn c·on('urso realizado ern institutos orHciaos de ensi no su pe ri o t· c secu ndaria : 

3". livros d idacti cos e scienti l'i cos. memoriaes. t h e es e t>·f!.balhos c1 rcco

nheci tk valor· lltLe r a ri o e pecladog'ico que ti ver em publiéaclo; 

•1-'', eacl ern eta con ten do um cn1Ticn11t•Ht vi l K de pl·ofesso r· com t irocíni o ex-

~ '·') ~.r[i.o f' oi n ·v ist0 pP]O O!'il<lO r . 
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C•'rlentP a c inco annos no mag-isterio superior ou secundaria, particular ou elos 

loJBtados. 
A1;t. Os delegados ele ensino serão conservados cmquanto bem servirem; 

poderão ser transferidqs d<" uma zona para outra e nunca servirão por m a is 

00 dous annos na mesma zona. 

1\ r t . O Governo poderá nomear, em commissão, qualquer desses funcciona

rios para inSpecc iona r o estabelecimento superior que julgar conveniente, não 

l'·;.ldendo a con1n1issão exceder de seis mezes. 

Art. Aos eleleg·atlos fiscaes compete : 

J •·, Yisitar todos os estaboleclrnen tos ofriciaes equiparados, assim como os 

particul11res; 

2•, o programma a verif icar - o merecimento do ensino, o processo dos exa

llles, a natureza elas proYas, a existencia ele labor atorios e g-abinetes, a frequen· 

c ia do instituto e a hyginc escolar ; 

a•, yerdicar as condições ele admissão li. matricula, a idoneidade moral e 

technica dos elirectores e corpo docente, communicando qualljuer modificação 

dt~ste; 

4°, rubrica r o livro de matricula e encerrai-o na época competente; 

5", lançar o v isto nas certidões passadas pelos secretarias e rubricar a guia 

tle lransferencia dos alumnos para outros estabelecim ntos; 

G•, reclamar do director ttido quanto fôr a bem do e1Ísino e apres ntar um 

ro•latorio circumstanciado ao Conselho Superior que o lransmittirá ao Governo; 

7°, Yisitar as escolas primarias c· Pl'Ofissionaes dos Estados em que servi

t·em, ouvidos os respetivos cl.irectores ou Go\·ernos, informando sobre as suas 

con,Jições, o t::rráo ele frequenciaJ aproveitamento dos ahunnos, alê1n de fornecer 

o!=: õarlns sobre a l c?"i s lFt_,ão estacloal r elati va ao ensino. cstaUstica csco l a t~ e ludt, 

que se ~~e ferir a esse serviço; 

~o, dar }Jarecet· sobre o esla.b<.·lecin1etno (JUe requere1· equ i par ação, inqui

rindc pur lodos os meios ao seu alcance inclusin.:: o l'Xatuc da. eseripla. rlo im:ili

tulo: 

n) f-e esRc funcciona rcgular111"11le h a rnais de tres annos; 

b) se ha moralidade mcs clistribuiçõc~· ele nolas de exames; 

c) .$e os profP.ssor('r..: mant?Jn cu 1·sos particulares frequentados pelos ·nlun1no..; 

rla academia; 

cl) se as n1aü~1·jas constantes (]os progran1n1as são sufficienles vara os eur:soH 

de engenharia, direito, medicina ou pharn1acia e odontologia; 

e; Re, pelo n1enos, 1.rflS quartas partes do progran11na ele cada 1nalcria ::;ão 

ei'i't·~ti\'amente expl icadas l,e]o respecti\'O professor; 

f) se J-.a cxanw de adndssão e se este é rig-o,·oso; 

fJ) ~c a acadenlia po.1suc Of= lahoratorios indisp~nsaveis e se estes são uti

Ji zadúB eonv~n i enten1ente; 

h) se o corpo docc,nte \i escolh ido pelo concurso ele provas estabelecido 

na lei: 
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f) se as rendas da. acade tnia são s ufficientes para o custe io de un1 ensino 

·Integral cla8 materias elo cur so ministrado por processos sufficientemente r emu

nerados: 

j) se a fJUota ele fiscalização é depositada na época legal. 

9° entender-se com o Conselho Superior de Ensino a respeito elo que occor

re!' na sua circumscripção quanlo ao ensino nos seus diversos gráo~; 

10, remettcr depois das épocas ele exames para os outros delegados fiscaes 

c directores ele estabelecimentos officiaes uma re lação dos a lumnos r eprovados; 

ll, propôr ao Conselho Superior, em relatorio documentado, a suppressão 

011 cassação elas prerogativas de qualquer estabelecimento. 

Art. Para o fim da presente lei, o territorio da Republica será d iv idido em 

de?. circumscripções servindo em cada uma um deleg·ado, a juizo do Governo e 

J.arecer do Conselho Superior, com os vencimentos de 8 :400$000 annuaes. 

Jasé Bonitacio. 

O Sr. Passos de Miranda (*) (peln onlem) : - Nós que propugnamos 

pelo re>;'imen ela equ iparação, não tendo muita confiança no a r l. 30 do acto de 

18 ele Março, declaramos que votamos pela fiscalização estabelecida n sta emenda 

assi,·nacla p<õlo Sr. Deputado José Bon ifacio, afim de que, com o regimen ela 

Pf!U i[laração que ainda defendemos, a fisca li zação não seja uma pilheria, mas 

co usa salutar e fecunda. . (.ilú<ito bem; mu-ito bem.) 

Rejeilada a emenda n. 122. 

Rejeitadas success ivamente il.S emendas ns. gg e 124. 

Vota\)ão ela seguinte emenda ela ommissão ele Instrucção Publica: 

N. 125 - Ao substitutivo proposlo ao art. 147 pela Commissão aecrescen

lc-se o seguinte : 

Se, porém, um elos subslitulos Uver s ido provido no seu cargo por concur so 

ante:• ela lei ele 5 de Janeiro ele 1911, c liver sido snbstiluiclo ele secção a que 

pertenciam, ao lempo em que foi decretada essa ·reforma, pelo menos duas elas 

d'sciplinas 'que constituem a secção actual para. que fo i designado, caber-lhe-ha 

a prcl'erencia para a nomeação na primeira vaga ele professor cathedratico que 

sn \'erificar . 

Approvada . 

O Sr. Presid ente: - O projeclo passa á 3• discussão, indo anlcs á respc 

rtiva Commissão para ser redigido de fl.ccôrdo com o ve ncido. 

\ •) :-<ão fo i revisto p~lo orador. 
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SESSÃO DE 29 DE SETEMBRO 

Rcd«~çlio, JWnt 3" discnsslio do 1n·ojecto n. 62. de 1915, qne HW71rl« rtJ)Jn·ovcu 

ct rc/onncL elo ensino sec?I/Hia?·io c s1tperio1·, oOilstwlie elo clecrc/o 11. 11 .530, 

ele 18 de ma.rço de 1915, com ctlte1·ações qne es.lc~belecett 

O Congresso Sacional decreta : 

Art. 1.° Fica approvada a re fonna do ens ino secu1.dario e suJ;erior. con

stante do decreto n. 11.530. d e 18 de março de 1915, com a• seguin tes alleraçõc~: 

Ao art. 6• e paragraphos - Supprima-se. 

Ao art. 13 - accr escente-se: e eleito 11ela nwoo.·ict elos meml>,·os do G'mr

sel ho 7Wesc11tes á sessii'c. ?-.'cio estanclo 1·ennicto o Conselho, e senclo n1·yenle C! 

(/.esi.ynctçâo elo fiscal, sc1·á riste JJ1'0!JOsto pelo presidente cto Concelho. 

Ao art. 14, Iettra a. substitua-se pelo seguinte: 

") Si este funccior.a r~gularmente por tempo igual. pelo menos, ao nu

n'lero de séries do resrecti v o cur:::o. 

Ao a rt. H do projecto accrescente-se in fine ela lellra cl, ·• e odonlo!ogia . .. 

Ao a rt. 16 s up rima-se as palavras - qnando po,sivcl - e accre~ceiY-

tc-se ao aJ'ligo: o inspccto,· ?IOnte(l.clo não lJOllo·á ins1JCCcio'tar o mcs1no i?lstitnlo 

mctis tle r/1.1cts ve:::es ncts épocns qne lhe forem, rlesig1laclcts. 

Ao art. ~4 - !!Up]Jrin1a-se as palan·as - cu~n infnifo - até - rr:ligio:ut. 

Accrescente-se ao art. 25 : 

Paragranho uP.ico Exceptuam-se os instituto s c.l ~ ensino sur.erior, de 

•tualqu r natureza, rtue fuP.ccionarem P.as capitaes elos Estacloô. ]Jor estes of

ficialmenle r econhecidos e subvcP.cionados c -que poderão ser equiparados aos 

ol'ficiaes, desde que ! reencham as d emais condições ex igidas por esta I i. 

Ao a r L 27 - Suhslitua-se pelo scg;u inlc: 

~\ c:uola de rif.:calizac:ão das a.C'art n1ias :-:erá de sei~ contos do r'is, a da-5 

Escolas de l'ha J·n1acia L' Odontologia de quatJ·o contos d ::> r éis e a elos c }ymnasios 

ll lrcs contos e seiscen'o' mil réis. t-Jupp1·ima-sc a scg-11ncla pai-Le el es! a rti go. 

Ao a rl. 27 suoprima.-se as pa.lc:t\Tas "r!uando as acadcn1ia'3 organizaren1 

bancas d e exames ele Pl'<'!>ftratorios. Plc. 

Ao art. 30, lellra c1 - supprima-s<; as palasras fina.es - uem com os cnsus 

Jl1'fTi8fos 11elo cw/. 711, /r· I/ ra r. 
Ao art. 36: 

Su!)prinut-sc a pa!a\Ta. .;_ ·'simplesmente··_ 

,\o arl. 37. lellra r Substituam-se as palavnts - Na }n·im€h·a ntr ngost0 

pc-!ax seg-Üintes: em 1f1HU Oll 1HlLÍs épocns) scou.mdo /ú1· t/clibc,.aclo }JelH r•o:l-

grrrJc'r.·rio tl<' r·ctrla Instif'ltlo. 

,~\o art. .t n - sUPlJ I"iJna-sc o narag-n -tpho ur.ko. 

~\o art.. ·1-1 - 1-\ ccr escente-se depois rla palavnt - sHUstitutn - as palavra:; 

O'll. cat h ecl'J·at1co - e cl l? nois da palavra - am.nos - as palavras - e jo1·em 

clijJ/omnrlos . 

• lo :trl. ~15 - suppl'imam -se as pala\'r(Ls - e JW1'Ct li v1·c clQccntç. 
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Ao a rt. 45, Jettr a ct 

Ao art. 45, Je ttra b 

supprhna -se a palavra -- cctcla .. 

subs ti tua-se pelo seguiP te : a?"g~t 'çrlo ,-eci p?'OCC~ ent? ' ~ 

os cctncl'iclatos so b1·e o Ct8S'l.t1n}Jto elas theses ap·res entctclcLS, rlu1 ·a1Hlo 1tma ho?·ct.J nn 

lllCtxi w.o) cad a, o/r{) niçi'io _; ?to ca .so e11L qne se ap1·cse11l e uuL só can dirl.aJo _. SOl''~ 

f'Sle Ct'l'f)n iclo JJO'r 11ana coJn?n issclo com posta. el e t]ll(th·o professores. }Jotl e11do ratl L 

,~;L' l t 'lilinado1 · o/rgn·i1· o canlliclnto clnr unte 40 mi?ln.'O.i .'sn"úrP n ffl t> ,\o O}J l'VSP?Ilnr/a,. 

Ao mes mo a.t·Ug·o accrcscenle-se- - lell?·n c - nm a. p ro 1ut e.:...c1·;p lr1, scurlo 

designculos 1Je la. so1· l e CL lnctl e?·ia, da set·çdo :sobt·r a <)l lft l d evf>?'rí. '/Jf'?'s cu · a ]J1'D1 1lL, 

11ew eom o o ponto 1Jll1'Ct ct clissc·r ltH;clo iw HH' ll ictict. 

ParagTapho unico - Vctgantlo o lo_qa.r llr }1ro!cs.•or ra thetlrnlic o. r esl a nd~.~ 

ta11L be1n vago o logar rle substilnlo, }Ji'Oce rl e1·-se-ha cw 1ncs wo I C liiJW ao roncnr.ç,, 

1J01'Ct o 1JI'DViJnen to cl~ Ctlltbos o~ ccwgos , mediant e ns meswas p>·o ·1Jt ts exiyi clt t.'i 

tJ a 1' lL o t:011 C1L1'SO á 'IJO ÇlL ele S1t bsli ln l o1 cleve11rlo a C'ong're {Jct (·clo r111 la/ coso 1J1'u

celle1' á esco llw tl c (Jttctl? 'O cctnclirlalos JUU'<t o prrcnchiH• c nto rlu IO[Jn?' d e 111'11-

fesso>· c<L iheclrolicv e ele snbsli lnl o, 

Ao a rL 46 

Ao a r L 4S 

supp1·in1an1-se as palavras - e t·ca1i:culo - até f inal. 

Subslilua-se p lo seguinte: 

"0 d i?·ec lo''' oo mm 'lt?1ica1·cí ao Gove'rno q•nars os conr·1oTen l cs (J nc oblive're,lt 

o Jn·hneiJ'O e o seg1tnclo ioga?'88 ?HL olassijicaçd.u 1 ]JOd endo ·reco1th· a ?IOIHectçc.l.J 

so bl'e qne<lqne1· delles, so lvo o coso d e se1· cl o •sificodo e11L J))''>nei?·o logcw poc 

'it 'Hrtnimirlarle rle volus um (]os c•a?Hlirlctlos. caso e 111 que cle ve:·á se;· o m .. esmn 

n0111eaclo ... 

Ao m esm o a l'ligo , Paragrapho uni co - 8H}J Jl?'i>ll a-sc. 

Ao a rt. 48 - accrescenl.e-se: 

P a r agTapho unico , ~o c,tso el e violação elo texto CXJ)J'<'S·O c1 ' lei, pocle J'â 

qua lq uer caP di'dato pronlOYer a annullação elo con curs.,, recorrcn.tlo ao Govern.; 

par a la! nm, 

O r ecur so deverá ser apr esentado no pr a?.O de c inco dias üa termina ção el o 

concurRo, ao dil'eclor ela 1·espectiva Faculdade, o ctual da rá a neccsfaria ill for

n1at;ão, subn1eltenclo o seu parcce t· {t appr ovaç:to da. Congr eg;aç;i':io 1 ara tal (int 

COIIVOCacl a. 

Ao ar L 49 e paragrapho un.ico - SIIJJJl?'im a-se, 

Ao a r L 50 e paragrapho uni co Snppri1H a-.~:;e .. 

Ao a 1· t. 54 S?ipzwimn-se. 

Ao a r t. 55 Substitua-se pelo seguinte : 

O concurso par a livre docen te compreh encl e >·á: 

ct) uma prelecção, durante 40 m inutos, soh >·e um dos pontos do progra mm :< 

!la cadeira sobre a qual pretender abrir curso, t irado à sorle 24 horas antes; 

b) uma prova pratica sob •·e a maleri a que pretender ensina r ; 

c ) quando o assumpto não permi t tir prova pratica fará o ca:<dida lo á Ji n·e 

rlocencia uma prova escripta sobre llOnlo ti r a do á SO J' te dentr e os que a Co n

g'I'Pga~ão org·ani zar , de accôrclo co tn o progr amn1a ela cadeira. 

Pa ragrapho unico, Os li\' r es docentes leem o direito de 2~ uti!i Z,ar no~ 
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etn·sos feitos no estabelec imento, dos apparelllus nelle exi, tentes, com a con

dição porém, de se responsabilizarem pela su<e conse•·vação. 

Por conta dos li v•·es docantes coner ão as despezas feita~ c~m o capital elll

pregado nas de1nbnstrações e com o . pesoal que os auxili ar. 

Ao art. 58, accrescente-se. 

O llinclo1· collvicl<ll"á '"" professor calhec/ralico 011 o l ivre docente que /ec· 

cionctr a ?nct,leria clct cali eü··a. Vltya .. 

Art. 64 : 

Supprima-se a parte fina l deste <erli go, desde as paJavras: <tté q·ne o 1nst·i

tl<l o on<le ens i11 ctm. 

Ao art. 67 - Supprimam-se as palavras - e ele ma >"8"/JI'esen/ante dos 

livres docentes - até final. 

Ao art. 70, Jellnt cl - aecrescente-se - ou das .,ecçiies em q·u.e es lú <li vi

llido o cwrso. 

Ao ar t. 70, leltra L - Sub::;tituanl-. e as palavras - as Com ·1nis~ões exctJJLi

nlHlO'I'CtS 110s concn'l·sos - pelas segu intes: lt Couunissdo exami?utclora no coti

Citi 'SO, qnanclo se ctpl·esenlcw 11m só ccmcli<lato . 

Ao a rt. 70, lellr a j - Substituam-se as palavras - exmniiiCtl' as prov as 

escl'i1JI.<ts - pelas seguintes: assisti1· cí <ti'{Jniçcio <las t il PSes. 

Ao art. 76 - Accrescenle-se - c os qne nci·o t·i·ve·rcm co ut.JJU'I'Ccillo ct q1tnl-· 

qne,- rlcts jJJ'OVctS d e exwne d1tl'etnle o an11 o. 

Ao art. 77: 

Seja supprimido o paragrapho unico deste ·artig-o. 

Ao a rt. 77, lettr a c - 'ubstitua-se a palavt·a - ves /ibn/<11' - pelas P•1-

lav•·as: de admissão. 

Ao art. 77, paragrapho uni co - Subslituan1-se as 1n esn1 a~ palavras acin1a 

indicadas. 

Ao art. 78 - Idem. 

Arl. 78, letlra a .. redija-se deste modo: 

·'cerliticado de approvação em toclas as mater ias que constitu ·m o curso 

g-ymnasial do Coll eg- io Pedro li, . institutos a elle equiparados mantidos pelo,· 

g-overnos dos Estados, e dos collegios militar s. '' 

Ao p;o;. r agrapho un.ico - Accrescente -~e depois da palavra - govento - a~ 

palavras - ou 11clo e.~tive1· e11e equi?Ut'l·acloJ - e depois da palavra - S'ltpe1'im·es 

as palavras e <Los. 

Ao art. 79 

Ao art. 80 

Ao art. 80 

Substituam-se as palavras acima indicadas. 

Idem. 

No seg-undo período suppr ima-se a palavra - cla.sslco - e 

depois da palavra - inyle.?: - accrescent:l-se - esco1h'i<L<t " /-i?JfJ '"" 1>e/o cetncl-i 

clctto - e mais no final do periodo o s<lguinte - o c<tnclicletto eto estnd.o elo 

7>1wnna.ciet on oclonto1oyiet se1·cí clis?Jensctelo cl<t 1JI'OV<t <le ing l ez on ctUe1ncTo. 

Emenda ao art. 81: 

Supprimam-se as pa lavras - ele Histo1·iet cl<t Pltilo-so7Jhi<t, em dean te. 

Ao art. 81 - Supprim a m -se as pa lavras - H isto1·ia Un <ve1·s<t l , 
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Ao :u-l. 82 - Substitua-se a palavra - vestibnlco· - pe las palavras 

ele ct~lmissc'io. 

Ao art. 83- Icl m. 

Ao arl. 87 - Jclem. 

Ao fll't . 89: 

Supprima-se a x.pressão 1â111cti,.. 

Ao art. 89: 

Seja supprimido llc lilfernlllrct. 

Art. 91: 

Supprima-se. 

Art. 97 - Accrcscente-se depoiR das palav•·aR "('oll~>gio Pedro li" e11tas: 

"e nos institutos a lle equipara<los. 

Ao >~.rt. 103 Supp1·imam-se as palavras - e Hm·es docenl11s. 

Ao art. 10·1 Accrescenle-se - salvo em rt'/n('ÜO úqnelles qne clci.~.·w·P/11, 

JWI' 1HOtiPo de jm·çct HHLÍ01', ele CO'HIJUM'ece?· ao exame na 1n·imei?'CL é1Joca. 

Ao art. 107, lell •·a n - accrescente-se - ou ter ·i eLo 1·ep1·ovct<lo em mllct 

sú 11wle1·ia, 011 cleixctelo ele taze1· o exa111e <Lclln 

Ao art. 107, lettra b - substitua-se pelo seguinte - 1HWC1' 1)(1{}0 a taxa 

ilu ea:cune. 

Ao art. 108 - Substitua-se pelo seguinte: - A habilitação dos profissio

naes diplomados por instituições extrangeiras se [arã pelo modo indicado no 

regimento interno dos institutos officiaes, cujas disposições neste particular de

ve•·ão ser identicas. 

Ao "rl. 114, letlra e - substituam--se as palavras snpel'iorcs cr tres -
]lOr - Slt)JC1'iOJ'CS Cl ClltCIS. 

Ao art. 126 - Substituam-se as palavra~ - <luas ter{'etS - 110r tt·cs 

(Jtlltl'lus. 

Ao art. 134 - Accr scente-se: 'Pa•·agrapho uni co. Annuinclo as respectivas 

Congr gaçües, serfi permilticla. a troca de cadei ras entre profe. sorcs cathecl ra,

licos ele institutos de ensino equivalente. 

Acct·escente-se ao art. 1-14: 

- exceptuaclos aquelles que a tempo ela promulgação da lei n. 2. 924, de 

5 ele Janeiro ele 1915, tinham mais de 25 annos de serviço, e aos quaes poderá 

ser concedida a jubilação com o tempo de accôrdo com as disposições ante

riOJ·es a essa lei. 

Ao art. 14 7 - Substitua-se pelo seguinte: - Quando forem incorporadas 

em uma secção duas ou mais cadeiras que tenham professores extraordinarios, 

ficarão estes como pro[essores suhslitulos, com direito cada um á p romoção, 

em caso ele vaga, ã cadeira ele que era professor extraorcl inario. 

Ao art. 150 - Depois ela palavra - )n·ojeso1'es, accresc!'n te-se: e clemMs 

fllnccionci1 ·ios . 

Ao art. 152 : 

Os alumnos ac(uahnenl matriculados nos institutos officia s elo ensino 

superior ou a elles equiparados, para se•·cm aclmitlidos ao curso ele outros insli-
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Lu tos super iores, f i ca r ão obr iga dos sóm en l e ao exam e de :tdm issão de q ue trata 

o a rt. 77, l ett r a c . 

.Ao nrt. 159 Accrescenlem-se, depois das p~ l a \'ras 1Je7·ante es ta.s, as se -

g-uintes: 11 0 ll pet·;tn le ac:lc~ en1 i :L equipa r a da, se n ão hou ve r aca den1 ia of f iclal 

no l og·a r·" . 

1\ o a r·L. 159 - Ru hslilLn-~e a PCL lavr a vcs lib nlcw. por "de admi ssão.,. 

A o H J~t. 159 - Suppr inHt n1-se a s pa lavr:=ts "cla ssic:l cl if fi cil , el e prcf e1·encia 

etn VR" r ro ", e t~unhen1 n~ p::t lavras " de e.xcc llcntf' pr·osad01·". 

i\.o a r t. 15fl- Subst iluam - Re as pa la n ·as "tl e- e xcf' ll e nle JH'osatlo t·" . PO I' estas : 

'' de u m t r echo esco l h ido pel os j u l gndor·es ". 

1\0 a r t. Hi9 - Ru p pr im n m-se ns pa la \'l' :ls l'lasúrn c tli/fi c il . 

Aos nr ts . 16(i c l G7 - Suhsliluam-sc pelo Reguinle: 

"-~\rl . JGG . As rna te t·iaR que con st i tu cn1 o curso g·y tn n asia l são a s seg·u in 

tes : por tu g·ucz, fr a ncez. ln lim . i ng lez ou a l len1ão, a rithn1e li ca, a lg bra e lenle11 -

l :ll ', g·~on rP lri a, geog-r a ph ia <" elemen tos de cosmog r a phla, hi sl or·ia e chor ogr a

ph ia do· R J'itSi l , hi stor ia u n iver sa.l. 1 hyRica . chimi ca, histol'i a nattn·a l. psych olo

g ia. logic•1 e hi slori a ela philosophi a . . , 

Accr·escenle-se ao p:u ·ngTapho uni co el o ar l . 16 7 - Dur ante os cinco annos 

el o cuJ·so g-yrn nasin l se t·á. n1ini st1·a cla aos a lutnnos in sLr·ucçã o tn ilita l' obriga tó 

ri a. de sor te a torn a i-os conh ecedor es de todas as evoluções pecu lia r·es á car 

r e ira d:.1s Hr·rnas. Pa r·a esse fin1 , exclu siva n1enle, o cor po de a lun1nos ser á div i

di do de accõr·do com os melh ocl os m odern os. O d irecl or pr oviden ciar á j un to ao 

:Vlinisteri o da G uerra . por in lerm edio do 1\1ini Rter io da J uRti G:l., 11A.ra a nomeação 

rlP instr uctores n eceRsa r ios . 

Ao a r·l. 166- Substitua -se a pal avr a t•es lib7t lm·, por· " el e a dmi ssão ". 

}\ o mesm o a r tig·o - Accrescen te - se: "Psychologia, log·ica e histe ri a da l)hi 

lo~ovhi a por meio d 1. expos ição das doutr in as das prin ci pnes esco las phi l osophi 

C:lS, send o ohrigalorio o es tudo destas mate r ia s sóm en te pa r·a os a lumn os qu e 

pre tender em seguir o cu r . o d P direito " . 

1\ o rn sm o a r·Ligo. par agr a ph o u n ico - Supprima-se . 

A o a rt. 1 G7 - 5° a nno - A cet~escent -se - " P sych ologia, log·ica e h istor ia 

el a ph ilosophia por meio el a exposi ção das dou t rin as dns p r·inc ipaes esco lns phl 

l osophi cas . 

.Ao a rt. 168- D epois de " P edro Il ", d iga-seu nos equipa ra dos '' . 

. A ccrescentc-se ao arl. 173 : ue u m de psycholog in, log·ic:-1 e histor in de ph i

l osoph ia" . 

Ao n rt . 181 - Suhslitua -se a pa lavr a vest i.bn la•·, por "ele ndm i ssão ". 

Ao a r t. 182 - D epoi · el a pa l avr a tJhanrtttco!ogitt , nccr escen te -se: ·' da F'a

cu lela el e do R io de J an eiro '' . 

Ao a r t. 19 2, n. 8 - Diga -se : " Th er a peuti ca cli ni ca e exper i1n en tal e a r to 

ele formula r ''. 

A o n r l. Jn3 

arte de rormular " . 

5" anho - D iga-se : " Ther apeu tica clín ica e exper im enta l ~ 
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Art. 197 - Onde se diz 1" cadeira : geometria analylica, calculo infinites ima l; 

diga-se : "1" cadeira: geometr ia, a lgebra s uperior, geometria dif(erencial e in

tegral". 

Accr scenie-se onde convier : 

Art. E' obrigatorio o ens ino ela ling ua brasileira em todas as escolas de 

qualquer g r i'lo, m a ntidas por particulares ou associações extra nge iras, subven

cionadas ou não, clirecta ou inclirectament , por governos europeus, quer tE'nham 

em v ista a cl iffusão da instr ucção primaria, quer tenham intuitos rel_igiosos, te

chnicos ou outros não confes3aelos. 

~ 1. 0 O Governo F ederal , decorrido o prazo ele tres m ezes da data desta 

le i, mandará fechar e não consentir á que funccionem os estabelecimentos de en

s ino particular, regidos por extra ngeiros, e nos quaes não se ensi ne a ler, fallar 

e escrever a lingua brasileira. 

~ 2 . o O Governo expedi.rá os necessarios regulamentos e instrucções para fiel 

observancia deste artigo de lei n acional , podendo comminar aos infractor es mul

tas de 1 :000$ a 5 :0 00$ e fechando, afinal, o es tabelecimen to recalcitrante, com o 

se preceitúa no § 1°. 

Onde convier: 

A nomeação dos professores ele trabalhos graphicos da Escola Polylechnica 

se fará por decr eto elo Governo. 

Onde convier: 

Será facultada a matricula n as escolas superiores aos candidatos que já 

tenham s ido approvados em todas as materias exigidas para a m atricula elo pri~ 

meiro anno do r espectivo curso na vigencia. da lei n . 8. 669 , suje ita ndo-se, porém, 

ao exame ele a dmissão, nos t ermos da le ttra e do a rt. 77, combinado com o 

arl . 81 do decreto n. 11. 5 30, de 18 de Março elo corrente anno. 

Essa concessão v igora r á sóm ente atê a época em que fôr pe rmitt ida a ma

tricu la no anno ele 1916. 

Accrescen te-se 

Os professores extraordinarios nomeados anteriormente á r eorgan ização 

oriunda elo decreto n. 11.530, de 18 de Ma rço de 1915, conservarão os direitos 

de accesso a os cargos de professores cathedraticos das cadeiras elas secções a 

que pertenciam, qua ndo estas vierem a vagar. 

Onde convier : 

Nos actos escolares em que tomarem parte professores cathedraticos, pro

fessores substitutos, professores honora rios e professores s implesmente, se rá 

observada n esta mesma ordem a prececlencia entre elles; para os da m E'sm a 

classe r egu la rá a a ntiguidade contada do di a em que entra rem pa ra o corpo do

cen te. 

Ao substi tutivo proposto a o a rt. 147, pela Commissão, accrescente-se o se

g·uin te : 

Se, porém, um dos substitutos t iver ;Sido provido no seu cargo por concurso antes 

da lei de 5 de Jane iro de 1911 , e t iver sido substituto de secção a que perten

ciam, ao tempo em que fo i decre ta da essa refo rma, pelo menos duas das disci -
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plinas que constituem a secção ach1al para que foi designado, caber-Ih -ha a pre

ferencia para a nomeaçii.o na primeira vaga de professor calbedratico, que se 

verificar. 

Art. 2.• O Governo fará publicar ~10vamente o decreto n . 11.530 de 1 de 

lllarço do anno corrente, inserindo nelle as alterações constantes ela presente lei. 

.1-\rt. 3 .o Revog-am-se aS disposições en1 contrario. 

Sala das Commissões, 28 de Setembro ele 1915. - flocl?·ignes Lima, Presi

dente. - .<Lt<gnsto ele F?·eitas, Relator. - Goste• Rego. - Gal<las Filho. - José 

-1t•gusto . . - Flavio ela Silvein<. 

SESS.A.O DE 4 DE OUTUBRO 

O Sr. Pedro Luiz não deseja ndo discutir minuciosamente a reforma do 
ensino, entretanto não se dispensa de apresentar alguns reparos, salientando os 

multiplos senões que nella ·se contêm, muito embora a Commissão de Instrucção 

jú houvesse, a pr posito, procurado escoimal-a de alguns de seus defeitos. 

Pela reforma foi excluic1a do numero elas facu ldades actualmente conside

radas ofifciaes, nos Estados, a Escola de :Minas ele Ouro Preto. Ora, a Escola 

úe Minas ele Ouro Preto é um instituto que tem seu regúlamento egual ao ela 

Escola Polytechnica do Rio de Janeiro. 

PodeJ~se-ha allegar que a Escola de Minas de Ouro Pr·eto pertence a outro 

Ministerio, e effectivamente ella está annexa ao Ministerio ela Agricultura; ma& 

é ele adn1irar que a Commissão de Instrucção Publica, tratando de uma reforma 

geral do ensino, consinta que a Escola de Minas de Ouro P1·eto fiqu e annex.t a 

um Ministerio que não tem a mais ligeira relação com a instrucção. E" uma 

escola de engenharia a de Minas ele Ouro Preto, cujo curso é rigorosamente feito 

e que attencle a uma necessidade no paiz. 

Seria trabalho penosissimo a incorrigibilidacle da Reforma elo Ens ino. A Com

missão ele Instrucção, por mais que a queira lapidar, nada conseguirá. Diz a 

Refo1·ma: "fica mantido o exame vestibular·•. Isso estatue a letlra E do artigo 

14; em artigos posteriores, porém , a Reforma corta a palavra ·• ,·estibul ar .. e a 

substitue por 11 admissão". 

Assim em um artigo mantém o exame vestibular e noub·o o supprime. O ar

tigo 27 estabelece quotas para os fiscaes: sendo seis contos para os das e~colas 

superiores e tres contos e seiscentos mil réis para os dos cursos secunclarios. 

Pelo artigo 25 são mantidas duas escolas superiores em cada Estado: no 

emtanto, a Commissão apresenta a este artigo o segu inte paragrrtpho: .. exce

ptuam-se os institutos de ensino superior ele qualquer natureza, que funccionarem 

nas capitaes cl<t-3 Estados, por estes officialmente reconhecidos e subvencionados, 

que poderão ser equiparados aos officiaes, clesde que preencl1am as dema is coa

c1ições exigidas por esta lei . Ora, o artigo 25 diz que só duas podem ser equipa

radas; e o paragrapho accrescentado ao mesmo artigo declara que podem ser 
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6, 10 c 12 faculdades, el e medici na, ele direito, etc., desde que os Estados as reco

nheçam e as subvencionem. São ev identemente disposições antagonicas. 

Pelo artigo 44 da Reforma, e pela emenda apr esentada á mesma, pócle, aos 

concu rsos, por exemplo, ela Faculdade de Medicina, s apresentar um eng·enheiro, 

u1n bacharel, un1 1nedico, utn phan11aceutico, um diplotnado qualquer, quando 

sempre foi praxe entre nós que para a Faculdade de 'Medicina fossem nomeados 

lentes d ipl omados-medicas; assim como, para a de Direito, diplomados-juristas; 

e para a Escola Polytechnica diplomados-engenheiros. 

Etn seg-uida o orador passa a tratar do artigo 78, que diz: "~os Estaclo.s onde 

não houver gymnasio mantido pelo Governo as congregações dos institutos supe

riores, equiparados aos officiaes, poden1 organizar com1nissões de exan1inadores 

do curso gymnasial, presididas por um professor de faculdade. Estes exames são 

validos sómente perante a academi a que os instituiu". O orador julg·a que esta 

disposição é perfeitamente incongruente. Si o exame é valido para uma faculdade, 

porque não ha de ser para toêlas, uma vez que é feito com todos os sacramentos 

e princípios J~gaes exigidos pela Reforma? 

Julga que o artigo 181 e o paragrapho que lhe foi accrescentado são tambeDl 

antagonicos. Pelo a rti go 147 da Reforma são nomeados catheclraticos, indepen

dentemente de concurso, os actuaes substitutos de cada cadeira, ele modo que a 

Reforma faz tambem nomeações. 

Pelo artigo 182 supprime-se a cadeira de Pathologia Medica. cadeira que 

é basica, em torno da qual gira todo o curso medico, porque nella se definem 

as molestias. 

EntJ·etanto é conservada a cade ira de Pathologia Cirurgica. 

Por outro lado, a ommissão, tratando do curso de Pbarmacologia, creou 

nella cadeiras inuteis, 'improprias mesmo, taes como a de Microbiologia. por 

exemplo. Pergunta: que relação tem o curso de Pharmacologia, que é exclusi

vamente de manipulação pharmaceutica, com o estudo de l\Ucrobiologia? 

E, accrescenta o orador, outras iniciativas são tomadas. 

Declara-se o orador pelo ensino official e fiscalizado, e 11ão dá o seu 

voto á Reforma sem que ella seja escoimada dos gTan.des vic ias de que se acha 

eivada, desde a sua primeira á ultima pagi na. 

Para demonstrar que a Reforma é má, basta ler-se a sua Exposição ele 

:llotivos, pois nesse trabalho o Sr. Ministro do Interior cabiu varias vezes em 

graves incoherencias. 
Depois de outras considerações, reserva-se para, em occasião opportuna, 

conti nuar a sua critica á Reforma,. e declara que termina essas Jig·eiras obser

vações, chamando a attenção do Poder Legislativo para a inconvimiencia elo 

acto, que está merecendo a sua attenção, pois instruir bem e mutto o povo brasi

leiro é prestar-lhe o mais reclamado e util dos serviços. Oiuito bem,· mttito bem. 

O oTallo·1· é telicitcu~o . ) 

O Sr. lldefonso Pinto: - Sr. Presidente, inscrevendo-me para fallar 

sobre a reforma do ensino, obedeço ao desejo invencível de manifestar ele modo 

inequivico a minha opinião sobre este relevante assumpto, a respeito do qual o 
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meu partido mantém uma orienta.;ão bem definida, sendo pelo regimen da plena 

liberdad , como uma consagração necessaria do principio da liberdade espiritual. 

Nesta conformidade, para o meu partido o problema do ensino envolve, 

antes de tudo, uma questão d doutrina o deve se:r encarado sob o ponto de vista 

da correlação intima, que guar·da com a indole do regimen instituído na Carta 

Fundamental da Republicã. 

Para que, de facto e na realidade, esse regim n vigore inteiramente no 

paiz. não basta que tenhamos r·ealizado a mudança ela fórma de governo. lmpüe-se 

inilludivelmente a observação de uns certos postulados políticos, que são as bases 

e os alie rces do regimen republicano. 

Entr·e esses postulados, occupa Jogar saliente o que se refere 1l s paração <los 

poderes esp i ritual e temporal. (Muito bem.) 

Por essa separação não cabe ao Estado regulamentar, nem dirigir os senti

mentos, as idéas e as opiniües. 

Como instituição política, a liberdade espiritual nada mais é elo que um 

corollario do principio da separação dos dous poderes. a que ~Iludo, e véda, 

portanto. ao Estado qualquer intervenção em materia religiosa, como em materia 

scientifica. 

O Estado, que d ixou ele pontificar no •Litar, emancipando a igrej a, está na 

obrigação, para ser coherente e completar a sua obra, ele emancipar tambem o 

ensino, não doutrinando na cathedra. 

Referindo-se ao assumpto, o chefe do meu partido, o eminente Dr. Borges ãe 

Medeiros, te"Te ensejo ele dizer, em discurso proferido na Capital do meu Estado: 

"E' uma aspiração inilludivel. contra a qual só se insurgem os preconceitos 

da velha escbla metaphysica, a instituiçbo ela plena liberdade espiritual. 

Iniciamos a reforma pela separação rla Igreja do Estado. mas esquecemos o 

seu complemento logico - et emancipação clet sciencia. Si o Estaclo nâo tem ,·cli

gião. tambem nela 1J6de te1· wna doutrina o//icial, qualq1tc1· que seja. Cum1n·e-lhe 

abste1·-se ele intervi>· no ensino theo>·ico como em tudo que 7Je1·tencc aos dominios 

da intelligencia e da consciencia." 

E não é de agora. Sr. Presidente. qu o chefe elo meu partido assim pensa, 

nem é recente esse modo de encarar a questão pela communhão política a que 

pertenço. Essas idéas veem elos tempos gloriosos de evang lização republicana em 

meu Estado e foram cimentados em luta porfiada, tenaz e per everante na propa

ganda dos princípios r publicanos. 

O SR. AuGusTo DE LrMA: - E estão consubstanciados na Constituição ele 

24 de Fevereiro. 

O SR .. ILDHFONSO PTNTO: - Esse aparte ele V. Ex. muito me penhora e vem 

em meu auxilio, porquanto pretendo abordar o assumpto sob o ponto de vista 

constitucional, contra o qual a reforma attenta. 

UM SR. DEPUTADO: - A liberdade religiosa envolve interesses puramente espi

rituaes, ao passo que a liberdade elo ensino envolve interesses materiaes. 

O SR. ILDEFONSO Pr.-<To: - Veremos qual deve ser a funcção ou o papel do 

Estado no que diz respeito a esses interesses materiaes. 
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O SR. JOAQUIM SALLES: - O engenheiro que constróe uma ponte não está 

exercendo profissão espiritual. 

O SR. ILDEJFONSO PINTO : - O l !:stado não tem competencia para dar titulo de 

saber ou capacidade profissional, a quem quer que seja. 

O SR. JOAQU IM SALLEJs: - E em r elação aos seus funccionarios? 

O SR. !LDEFONSO PINTO: - Xão é só em relação aos seus funcciona.rios, 

quando, por exemplo, chega ao ponto de impedir o exercicio ela medicina, a quem 

não exhiba o titulo academico. Mas, mesmo com relação aos funccionarios publi

cos, o diploma não consti tue meio de prova de capacidade. 

Não é funcção elo l!:stado er igir-se em juiz <ta competenci a profissional ele 

quem quer que seja. 

Sr. P1·esiclente, dizia eu que as idéas do meu pa1·lido sobre a l i berdade espi

r i tual, e em particular sobre a do ensino, não datam ele agora; disse que ellas 

remontavam ao tempo ela propaganda republicana no Rio Grande elo Sul. l\fais 

tarde, com o advento ela Republica, no Congresso Constituinte, os representantes 

do m eu partido t i veram ensej o ele propugnar a aclopção elos principies pelos quaes 

se haviam batido. e entr e ell es figurou o da liberdade espi ri tual , sem esqueci 

mento ela liberdade elo ensino. 

Org·:uüzacl a consti tucionalmente a Republ ica, promuJg·aclR a Constituiç'\o de 

24 de Fevereiro. re~t~essando ao n1eu Estado os representantes riogrand nse .. en1 

nut.nifesto que dirigiram ao partido, r elen1bra 1·a1n as emendas que haYiarn apr e

sentado no seio da Constituin te c i taram nomeadamente aquella que entendia 

com a lihudade do en~ i no. 

:\Iais tar de a inda, em 190·1, m m ensagem apr sentada á Assembléa dos 

Representantes, o Dr. Bor.:(es de Medeiros novamente rez a llusão a esses prin

cip i0s. 

l~ ' tJrec izo que eu obs rve a in1portancia excepciona l qu tinha para o meu 

partido e~sa mPnsagem, porquanto foi a pr imeira que o Dr. Borges de :vredeiros 

dirigi<• équella Assembléa. depois da mo1·te de Julio ele Castilhos . S. Ex. sen

tio-se C~a neces!>idacl e e na obrigação ele recordar n essa occasi ão quaes os prin

cirJi08 funda1nenta~s do n0sso progy·an1ma partidar io, e entre elles enutnerou a 

UI E rdacle do en~in o. 

Estas m inh as remen1orações, que r·3Pu to necessarias e opportunas. têm por 

fim demon~ trar que em me occupanclo da reforma do ensino. não obedeço a ne

nh1.1n1a rn~eoccupação occasional 011 de. 1nomento. n1as ao dever que considero iln

]Jrelerivel , de defenrl et· com inteiro desassombro, 'Linda que com o devido com

r•~eflimento, os pdn.:!ipios fundarnentaes do pt~ogranlma do tneu partido. 

D iscutido. ainda que per functori amente, o P•·oblema sob o ponto ele vista 

doutri nari o, 11ass n cnc'lral-o debaixo do aspecto const itucional. 

Em materia de ensino, a Constitu ição dispõe, salvo no que diz respeito ao 

cnsinP militar. que não vem ao caso, nos ar ts. 34, n. 3 O· e ~5. ns. 3 e 4. 

(; art. 34 trata <la competencia privativa da União, e nesta compelencia 

n1ivativa a penas a Constitu ição considera a facu ldade de legislar sobre o ensino 

superior elo Di tricto Federal. 
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S5 inc u1n i.Je ú União, n ~"to pri va tiva tn ente, f ri sa a Cons tituição . . . 

PASSOS DE :i\'[I'l.ANDA. Dá a ttribuição cumula liv .. . 

l LDFF'ONSO PJ NT(\ -

Esta dos . 

c rear in st itutos de e ns ino secuncla 1·io e s u · 

Con1petencia é u m d ir eito; incun1bencia é u1n enca l'go . 

A Col!sti t uição de11 á U niã o o di r e ito de legisla r e emprega a propr ia p a

lavr a, o pTo prio ve r~bo - "l egi sla r •· - par a o qua l chamo especi a lmente a 

att~nção da Cam a r a -- ele lP.g is la r slim ente sobr e o ensino s up er ioT elo Dist ri cto 

F e. deral ; ao passo que. no cme d iz respeito ao ensino secundaria e s nperior dos 

E!stados, deu á União a incumbencia, o encarg-o de crear ins titutos, na tu ra l

mf'nte p&.ra vir em a ux ilio c1aquc11 es E sta dos que, pela su a s ituação especi al, 

não pu dessen1 prover ás n ecessida des do ensino . 

0 SI\ . PASSOS DE :ll'I1 HAK DA : - Folg-o de ter n1 a is UITI con1panheiro . E u e O 

Sr . Feli x Gaspar s us t antá.mos a do•1trina que V . E x . está de [endendo . 

O SR . AUGUSTO DE LlMA : - Aliâs ê a verda deira . 

O fi H. PASSO~ DE M IRANDA: - O en sino s uperior só ê privativo da U n ião 

no D istrlclo F eder a l ; qu anto ao m a is . é a ttri buição cumul a th'a d a U n ião e dos 

Estados. 
O t;n . I L Dli: F'OKSo P INTO: - E ntre tanto, a reforma, como es tá. organi zada, 

a ttentn. contra a a utonom ia dos E s ta dos em n1ateri a de ens ino, e m ata por com 

pletv a inicia tiva in d iYidua l, por me io Cl e restricções, que são verda deit·am en le 

-v i ol t~ntat. 

O SR . JoAQmM DE SALLES : - Os E taelos n ã o podem obrig·a r a U niã o a 

J'NlonhecH os cliplom as con cedidos por seus· ins ti tutos . 

0 fSI~ . lLDPFONSO PINTO: - N inguenl fallou e1n diplOnlaS . ...... .... 

O Sn . J OAQUJM DE Si.LLES : Qua l é a viole ncia r1u e a Uni ão f az aos E s -

lados? 

O SH . I LDF.FONso PrN'r() : - V . E x. p a r ece ter idéa precon cebida . Eu a inda 

não rall ei en1 }Jriv il eg·ios e cliplon1as, 111as c hegare i HL . 

Dizia que a competeRcia da U niã o para legis la r sobre o en sino s uper ior se 

· r erel'i a ~õmen te a o ens ino no Distr ic to F ederal. emqua nto qui' nos E s ta dos ell a 

te.n a. incumbencia. isto é, o encarg o de crear , nmn sequer de legisla r, de c rear 

instituto~ de ens ino s uperi or e secunda do . 

Veja mos o que di z .João Barba lh o, douto commenta clor da nossa l ei basica : 
11 O ensin o, di z o enlin ente cons tüuciona l is ta, em todos os seus grãos pr i

m>er io, sGcun dario , techn ic:o e super ior , é objecto de legisl ação dos E s tados 

n<-~ lim ites el e cada u m <lesses e dos mun ic ipios conforme essa legiRla~ão. Ca

ben' exclu s ivatn Pnte na con1petencia fe deral, o ens ino s uperior e o ensino sc 

c unr1&rio no Di s tri c to F eder a l. E sem prejui zo <la acção elos E s tados põcle 

lamJ·,em a uni ão cr ear nelles es ta belecim entos de a mbas essa s n a tu r ezas . 

E n1ais a inda acc.rescen ta (l enllo ) "Não ê o e ns ino un1a Funcção propri a 

d ) Bsta tlu absolu tam ente essenc ia l elell e . 1\ias se é precizo ba n ir a icléa do Es ta 

d< ·-Pr ofeHsor, força é t a m bem r econhecer que o l;;s taclo nfLo pôde ser ind iCfe

I ent(· ao elesenYo lv imento ela in tru c~ão publi ca, um dos gr a ndes elem entos ela 
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pr<.spet·idade das 11açGes. Se não lhe quadra encarregar-se do ensino e in1pôr aos 

P'll ticulares a .sua direcção, nern lhe é licito prescrever condições r es trictivas da 

lilJerd<Hle individual n asla esphera, - cabe-lhe, entr etanto, contribui/r para o 

upe1· fei<.;oamen to e clif[usão gera l da i nstrucç-ão. in elo en~ auxilio ela ·inicicttiva 

1•Í·iL•acla, 011 Sllll1J?"i?trlo-'1 onde clla nc!o ctppcwece?· e Ctl}inclo com e//icctcia JJCI?"Ct que 

<:.l lc stu·ja. Concu?·so, a,u:.:i lio, conl?'i b niçüo, eis no que se eleve linlitcw a. ctcçcio 

oflicial_. se m nuJnopolio , nl3nt 1n·ivile.Qios ., . 

'1'al sen do • tRrefa do Eo;;tado em gera l quanto ao ensino publico qual de

vt ~ rá. SE:.·r no estado federativo q da Unülo ? 

~"en.!lmta Barbalho e r espond e (conti>lltet?fclo ct l e>·): "Se o Estado não ha 

de ser professor tarnbern não ê possível adrn ittir-s a União docente e se a run 

cçãt. do Estado quanto ao ensino de ve ser simplesmente cooperativa e supple

nH·nlnr (1a acçào individua l, n}io se porleri a pretender mais para a União . Por 

m::~js preciosas que sejam as vantagoe-ns da instrucção publica, é certo que em 

ausolntc não é ell a inter sse direc to e immediato da nação, nesse sentido não 

é a~stnnpt.o nacional, esca pa por isso ao Governo Federal" . 

Se agora nós pedirmos subsidias á Constitu içfLo an1ericana, onde larg-amente 

se i nSllÍrou o legislaclot~ constituinte brasileiro, veremos que na le i da gTande 

n açã.o étmerican:-L não existe n en huma di sposição iclatiYa a ensino; hp. apenas 

en1en da a<lr1 itiva ao art. 10, que dispõe: "Os poderes não deleg·ados aos Es

tados l"r! iclo~ pela Constituição ou aquelles que ella r>ão prohibe aos Estados de 

exerC"Or , -~ão r eser\·ados aos Estados respectivos ou ao povo". 

r~m virtude desta cliSJ10sição, na ausencia de outra qualqu er, que dê ex

]:•ressamenrc á Un ião a faculdade de legislar sobr~; o ensino, a mat~ria, na gran

d 0 nação arnericann. {> d?. competencia dos Estados. E Barbalho nos diz: 

"No'S Estados Unidos Norte-A tnericanos o qu e concerne á instrucção em 

todos O!== ::;Pus g rãos, pertence exclusivamente á spher a dos Estados ·particula

res ... '' 

Y.J 1nais adianle accrescenta: 

"Sóm E>nlE' e rn J 867 roi a li i c r caclo p la União um conselho ele erlncaçcio, sob 

a tH·e-sidencia de um comm is~ado, dependente do M inisterio do Interior, compe

tindo-lhe unicamente organizar a esüitistica do e ns ino dado ern todo o p<tiz, r e

(;OJl:endo para isto os clatlos necessarios (mas. sen1 poder coactiYo sobre os Es

t<~dú~. municípios e estabelecimentos particulares de instrucção) e publicando, a lêm 

d a estatis lica, ci rcu lares com informações e memoriaes r elativos a assumptos 

de inter e!?se ·1?ara o ens ino. ,. 

Sobre est e Consa lho de ]:-;n ino Omer Buyse. que estevP na R publica ame

ricana, c em o fim especial ele v isitar e observar os estabelecimentos de ensino 

de paiz, assim se externa: 

•·);enhum organismo cent1·a1 a regulamenta (ell e se reCere á instrucção em 

;;·<:ral): as 1 is dos diYer sos Estados se limitam a forn"Íula r as condições mini

mas a preancher pa1·a participar dos subsidios : rleix am toclct ct lcttit1tclc ás ctu

tc,·;ar~tlcs 11HIJ1icas e âs corporações JJ?"hmdas. na o>·aani ~açcio rios estnclos. 
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Uma repartição centra l et·eada pelo Conselho, em 1867, sob o nome de 

Blf!'Ca" o/ Eclncation. é a nnexa ao Mini sterio do Interior . Este organismo con 

tJ ibue pa r a o desenvolvimen to da instrucção publica, l evanta ndo as estatisticas 

rC'laUvas aos caracteristicos do ens ino, vulgarizando os systen1as de educação e 

os rrtethodos de ensino, auxiliando a forn1ação dos professores. " 

O Sn. Jns>: AUGUSTo: - TC os E stados U n i dos são um paiz modelo em ma

t eria ele ensino. 

O ::in. lLDEF JNSO PINTO: - Nos Estados U nidos a tendencia g·eral é para 

desenvolver a inic iativa privada em materi a do ensino em qualquer dos seus 

g r:ic-s, e não ha exemplo n1ais frisante das vantag·ens dos principias que a d

vo;;o. O en sino tem feito progr essos extraorcl i n arios na R epublica Norte-Ameri 

cana., nt tin g-inclo um tal g-ráo de a perfeiÇ!oam ento, que já ser ve de modelo aos 

]::roprios paizes do velho mundo. 

O SH. PASSos DE MIRANDA: - Nós, aqui , queren1os cercear . monopolizan

do a inRtru cção . 

O Sr:. J OAQunr Dll SAI.LES: -- Não h a in iciativa pri vada en lre nós; loda a 

i11 ic:ativa só pOde prosperar [L so rnbra do Governo . 

O Sll. JLDEFONSO P INTO: - Vou mostra r e provar a V. Ex . como a inici a 

lh-a particu lar existe entre nós, e l em se desenvol vido e produzido m l hores re

su l tados que todas as ini ciativas governam entaes, mesmo porque, como V. Ex. 

sahe. 1ei5 e reg-u1an1entos não m elhoratn o ensino em parte algutna . 

O SR. 'PAssos DE 11lrRANDA: - Ha . colleg·ios particulares que olham para o 

Celleg io Pedro II como quem olha ele cima par a baixo. E isso é r econhecicl•J 

!la Can1ara. 

O Sn. .JOAQUIM DF. SALLES: - Mas todos os co lleg·ios querem alliança com 

o E sl a do. 

L'M Sn . DEPUTADO : -- Porqu e. se não f'ôr assim, morrer ão de in anição. 

O S~<. !LDEFONso PJKTO: - Sr. Presidente, no ponto de v ista doutrinario, 

dc· fendo o pri nc ipio rla l i berdade ele ensino, como corollar io da liber dade espi

ritu al , islo é, en tendo que ao Estado, como orgão elo poder publico, não cabe 

o c._iJ~eito ele dirig·ir e regulan1en l::tr o e nsino etn qualquer dos seus gTãos . 

f:;ob o 110nto ele v i sta constituc iona l , vemos que a l ei fundamental da Re

pnblica cieixou aos Estados a faculdade de leg is la rem sobre o nsino secunda ri a 

o snperior, ele modo que naqu.elles Estados, .como no meu, em que prevalecem 

a9 idéas q ue defendo. i sto é, as da liberdade do ensino. não pr·ecLaria haver 

ensino official, poderiam ell e~ li\Temente seguir a ol'i entação que sustentam . 

:\os Estn.clos ficou reservado pel a Constituição o direito precípuo de l eg-is

ja.r enl sobre o nsino siJperior e secu nda ria, nos seus territorios, a penas podendo 

4 ·união, subsidiar iamente, v ir en1 seu a ux il io, crean do escolas. 

('.Jmmenlan do o n. 3, do a rt. 35, do pacto fundamenta l ela Republi ca. Bar

IJalho ob:;erva que do tt>xlo constitucional r esu l ta que o ensi no, em qu a lquer elos 

sen~ g·ráos, n ão está n a esphera ela Un i ão (salvo · o que r espei ta [L inslituição 

militar). Qu izeran1, porén1, os constituintes, no interess do incremento e dH

fu~ã<: do en sino, conclue Barbal ho, ir ·em f avor dos Estados mal dotados ele re-
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cu r sos pa.ra seus enca rgos - e não se poderá diz r que tenha sido n1âo esse 

pzoposito. 

Desde qu a materia de ensino ê da compe tencia dos Estados, cada um 

dest<os pócle seguir a r espeito a orientação que entender , deixando li vre a inicia

ti\.a privada, quando julgar que esse é o seu dever, como acon tece no no Rio 

G1 a nde do Sul. 

(~ualqu er m edida da União, que, d1recta ou indirectamente concorra para 

res triu;;ir ou difficulta r a liberdade e a a utonomia dos Estados no que se re

fe r e a o ensino é contrar ia aos intuitos e á lettr a da Constituição. 

Son1os contrarias á interve nção elo Esta do no ensino; mas, se a União en

tende que, a bem ela instrucção, deve crear escolas s uperiores e secundarias 

!10.3 Estados, faça-o de modo a r espeitar inteira m ente o direito destes, e o unico 

1uc io ser á não co nceder privileg-ios especiaes que co lloquem os seus est a b eleci

n.elltos en1 posição vantajosa, re lativaJnente aos que já existiren1 ou v ierêtn 

a se tu11dar. 

Vejamos, entretanto, se a r eforma do ensino, nas condições em que está 

rerli;;ida., corresponde ao espiri to da Constituição e á s ua lettr a expr essa. 

Pelo a r t. 14, que di s põe quanto ás condições requeridas para ser em reco

J·hecidos os estabelecimentos de ensino s uperior, se ver if ica que a primeira con 

. .li:-:ão }Ja ra o recon hecimento ê o Cuncci01iamento regul a r ha mais de cinco 

annos. 

:Não é prectzo ir a lém par a se ver, immediatamente, aqu i neste prazo, que; 

Ee exige, a 1norte da iniciativa privada em materia de ensino superior, por

quan to posso citar exemplos que demonstram caba lmen te qu e a inic iativa pr·i

vada no nosso paiz. en1 mater ia de ensino, ten1 lutado sempre, nos primei t~os 

tempos, com difficu lelades consideraveis e á custa de muita perseverança e te

nacidade, á custa de um despre;,climcnto verdadeiramente patriotico,· tem conse

guido vencer os obstRcu los qu e se lh e a ntepõem, e depois do decurso de a lgu n s 

a nnos, apresenta r estabelecim entos que são verdade iramente modelares, que 

llonr a 1n, não só os E stados onde se f unda r a m, 1nas a inda o Brasil intei 

ro. (Apoiaclos.) 

J.Dxigir-se que o estabelecimento funccione rnais de c inco annos, quar:do ao 

:oc~mo tempo se es tabelece o priYilegio da exp elição de diplomas para os esta

belecimentos officiaes, comprehen cle: se que é m ata r compl etamente a iniciati\·a 

:n· ivada, porquanto ninguem ctu er eri a n1atri cular- se en1 um estabeleci n1ento que . . 
se j n~c i a e qu o n ão g·oza a incl ::t. das prerog-ativas e das facu ldades con feridas 

aos est a belec imentos ofric iaes. Vem a pell o lembrar a obse r·vação ele Ch a rles 

D unoyer , que tratando com inexcedí vel c la r eza e precisão do assumpto refe

ren t" á liberda de do ensino, demonstr a como os priv il egios oi'Ciciaes cerceam 

110r compl eto a iniciativa privada. 

Diz Chr,r leR Dunoyer: " Mas s a liberdade elo ensino, m esmo quando fosse 

lealmente estabelecida, seria incompalivel co m a concun;en cia elo ens ino pub li co, 

'·<m• m a ic forte razão é impossíve l com as r estricções e plano s uba lterno em que 

é c<•llocada co;,, a poEição inferior nos estabe lecimentos particulares". 
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Em outro ponto, o mesmo autor assim se exprime: •·Manter tão inteiro 

quanto r.ossivel o favor Uo Estado, g-uardar, aug·mentar, mu l t iplicar, frnctificar 

s u~ estabelecimentos e con:;oenar os particulares sob a sua tutela, em um s

u.dc ;ndestructin:l de subordinação. ele depenclencia e de abatimento é impedir 

o d~scnYolvimenlo deste. 

J:.:rn seguida, para caracterizar quanto é i njustifica\· I a inter·venção do Es

l&.clo uo ensino, concedentlo privilegias que n1atam a iniciativa parli ular, Du

no .. ·<:x· clix não ser verdade que o ensino seja um rlireito exclusi vo do mstado, 

nrm que peto facto de concentrai-o o Estado o methor·e. 

O mais fundamental dos erros, conctue o citado defensor· da liber·dade do 

ensino, é o que faz da facu lrlade de ensinar uma prerogativa natural e neces· 

satil• do poder publico. Kem dos princípios nem dos fa tos pôde-se, porém, 

inf<·rir que (·ssa prer·ogativa lhe pertença. E' uma simples questão de bom senso 

eornprehPnrJer que o ensino é funcçêio do professor e não do Estado. 

Pois bern, já demonstrei como para collocar a iniciati\·a privada em plano 

muito ini"erior ao ensino officiat, dif[icuttando senão impos ibititando completa

nu:·J:le o seu surto, basta a exigencia do funccionamento de cinco annos, para 

inl]leclir· qu~;> se fund m co tl eg ios esco las superiores particulares. 

i\ Tas as exi~;encias da r·eforma yão além. Hequer-se ainda que, para serem 

rNonhectclos, os stabele imentos proYem que os professores são sufficientemen

te rc·mnn,-aàos, e, em outr os pontos, que os estabelecimentos sej am fortemente 

~ul}Y<'nclonaclos pelos Go1·ernos estadoaes. 

Ora, parece esquecet mo-nos completamente do que se tem passado em nosso 

Jlii.Í>.. O Hio Gr·ande do Sul rornece um exemplo frisante de qu n m a remu

neração õos prol"essorPS nem a forte suln~ençfto dos Governos r g-Íonaes consti

tuem c-ondir;-~es de mo,-ahdade do ensino ou de aperfeiçoamento didactico dos 

n1ethodo.s e programmas c~co 1 are~. 

O ~R. PA. sos DE :\1 In ANDA: - !I proya é a exposição ele motil·os elo Sr . 

1\linistro. 

O Sn. JLDEFÓNso Prt<TO: - Lá, todos os estab elec i mentos el e ensino, todas 

as •1ossa~ escolas supe1·iores começaram lutando com as maiores difficuldades, e 

CJ n1eio que encontrararn para Ycncel-as foi o regimen do maximo clesprendirnenlo 
·Ja :1arte dos J)ro(e~sores, leccionando, a principio, sen1 remuneração a lgum a e 

<'OIItentanrlo-sc depois com pequenas gratificações. 

Factos semelhanteR occorreram no Paraná, como ti\·e occasião de verificar. 

Jc ndo o primeiro t•elalorin d~ Universidade al li fundada peta iniciativa parti

cu:a.r. 

b;nt~·etanlo, quer as escolas do Hio Grande do Sul, quer· a Unil·ersidade do 

Paraná são est'Lbelecimentos adiantados e moralizados, que prosper am e vão 

pro<ll1zindo e'Oceltentes resnlt,.dos . 

J:: · ainda curioso obserYar, Sr. T't·esiclente, que emquanto a r eform::t , em 

v .z de ir en1 auxilio dos ·bslados, em vez de subsidiariamente crçar estabe~cci 

n:cntos nos Estados em que islo não se dê. e procura por todos os meios coar-
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ctar a iniciat.i\·a individual, linLita-se a cre3..r, quanto ao ensino secundaria, um 

uni co estabelecimento no Brasil, o Co llegio D. Pedro II. 

O f;H. PASSOS Dr: MLP~~KDA : - Fundado em 1838, quer dizer, h a perto de 

oi:t>nta anno~, h a n1ais ele tres quartos de secu lo. 

O ~lt . lLnl!:F'ONSo PtNTO: - ~ quanto ao ensino superir, o Governo crearã · 

un:a Faculclacle de Milclicina na . Bahia e outra no Districto Federal, uma Fa

culdade ele D ireito em S. p,tulo e outra em Pernambuco, uma Escola l'olyte

c:l:I.il'a no Districto Federal. 

Ora, n ing·uem ha de dizer que com estes estabelecimentos de ens ino a Uniü.o 

Yt"n1 em auxilio elos Estados, a União cun1pre o seu encargo de subsidiariamente 

cr .3ar c:::~abe leciJnenlos de ensino secundaria e superior . . 

O [U<. PASS) DE MmA:-<DA: - E' difficultal-o pelo arrocho, pelo monopolio 

do T::~taclo, em um paiz que o proprio Ministro éhama mesmo ele paiz d e il,mo

ra:.tes, ele te1'1'a de analphabelos. 

O SR. lLDEI"ONSO Pl:-<To: - :Mas o Yicio Cunclamenlal, para nós, que somos 

partidarios da libe rdade de ensino , o vicio organico da reforma não es tá nesta 

dcficie:r.da de estabelecimentos creados pela Un ião, a que apenas alludi para 

nuJ.'lr:.tr t;ma das suas jncoh~rencias flagrantes e bem notarias; para nós, o 

defeito v isceral da r eforma esUt no facto el e termos volta do ao r eg·imen el a of

ficia!ização de termos r estabelecido o syslema, já tão desacreclltaclo no Brasil, 

da equipa ra ção, systema contra o qual se . haYiam pronunciado francamente, 

não só Ol' 1\finistros elo Inter ior, em di versos relatorios. como pessoas ele alta 

responsabiliclacle e reconhecida competencia, algumas ·das quaes com assento 

ne~La. Casa do Congresso. 

De~Jprezando a li ção rla nossa propria experiencia, a refol'nla rec.: (ta. no ca

n1inho que haviaJnos aYançaclo, J~etrograda, abandonando o rtnno já traçado 

pa'!:a, en1 vez ele corri:;ir pequenos senões que, porventura, apresentasse a lei 

yigoranle voltnr ao reg imen completo elo ensino official. 

O Sr; . CALDAS LrN. : - Não tinha outro caminho. dadas as nossas con

llir;ües actuaes. 

O 5H. JLD"PO:-'SO PrNTO: -Vamos ve1·. 01110 jus li fi cativa deSSe lTIOVi111en-

to <.le r0cúo, invocan1 o clescredito a que chep;ou o ensino secundaria no Brasil ... 

O SR. CALDAS L! KS:- ]':'a verdade. V. Ex. concedeu que a d esmorali

zar;âo n1otiYou o recüo; agora. con1batendo a reforma \T. Ex. deve sug-gerir utn 

Jn~io de eYitar esses abusos sen1 a r eforma. 

O Sil. JLDI!:li'ONso 'PJ NTO: - O m eio que indicaria seri a nada n1ais nada me

nu·; <JUe o regimen da plena liberdade e concu rrencia, sem p1·i v il gio ele especie 

a]g·un:a, 1in1itando-se o E. tado á concessão de auxilias 1nateri aes e favores in

dl!"'l'l":tos r,ai~a que os estabel ecin1entos se pudess.e1n manter; é nada n1ais nada 

H<( nos do que aqu illo que se tem feito no meu Estado com optimos resultados. 

Os parliclarios ela ol'ficia li zação entendem que o estado ele clescreclilo a 

({Ui..' chegou o 8nsino G consequencia elo regin1en ela liberdade ... 

O SR . PASSos OE MIRANDA : - Não é tal, porque a bancarrota elo ensino 
sur~·ic f·nl pleno r egimen da ol'ficiali zação. 
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o SH. l LDEFONS:> PT)JT() - quando ê certo que foi em pleno regimen 

offi cia l e em consequencia cl ell e que o ensino che~ou ao maximo grão de des

niUraliza~ão no paiz, e quem o diz não sou eu, é o proprio 1\Iinistro do l nterior, 

no re l ;:t.ro r~ io de 1!)04: ·'i\. instrucção s cundaria entregue á in iciativa particul a r 

e outr"orú flo r escente entre nós, come~;ou a definhar d sde o dia em que a po

lilif'a c o fa vor intervieran1 na constituição e funcc ionaJnento das mesas de xa

m es de p r epar atorios. Este des fn.Jiec imento foi se a centuando pouco a pouco 

e ne~tes ultiJnos annos agg·ravou-se obren1aneira com, o 'i'egi 'nteu rla equi.]Ja1·c~ção 

dC' co71eg ios ., . 

O Sr<. CALDAS Ll NS : -A quipar ação ji"L é uma tendenc ia para a liberdade . 

O "R. JLDEFO~so Pr:-<Tn · - A equ iparação é uma inten ·enção elo JDstado 

qur YC,ll il11pôr normas ao ensino secundaria ou superior .. . 

O Sr<. Jos~t At:ousTo: - E' um aspecto da offic ialização. 

O Sa. lLDEFoXso PI NTO - ê um aspecto da officia lização. como diz 

o illtwtr·e D pulado. 

Con tinuando a a nalysar o estado a que havia ch egado o nsi no. diz o i\Ii

nistro elo Interior: ··Sem hahilos ele estudos, com as faculdades inl llectuaes in

completam en te desen volvidas e balclos dos necessa l"ios co nh ecimentos bas icos, 

chet-;.am os B.lun1nos ao~ cur sos suneriores m con dições precar ias para realiza

r<·m os estudos que demandam um preparo prévio, de que ell es carecem. 

Vic iados na obcecanlP pr·eoccupação elo exame e elo diploma. pr·ocuram por 

n·cio de combinações. par·ecles, férias extr aorclinarias. etc., encurtar· o anno l e· 

ct h·o e cl sta a r te restrin~ir a m aleri a dada. sobr e a qual deYem versar· as pro

vos fi naes ., . 

nepoi" disso. conYém observar, a inda que ele passagem. que todo o fim da 

reforn1a é n1anter o dil)lorna, é gaJ·antir o prh·ilegio escandaloso e anti -repu

l,liC'<:UIO do õiplon1a. 

"\'f<tiS ad iante diz o m e,.mo r ei >Llori o d H04 do i\'Iinistro elo Interior: " A 

J)l' SCJ II Íza scientifica cl eRtinacl:t a fazer· pro;.:reclir· os conhecimentos humanos e 

a cl c,,colJrir " Jgo em beneficio da co llectiv idade e ela patJ·ia é entr e nós uma 

P• r· l"Pita chimera. E como deixar d o ser se não possuimos ver·cladeiros l abo

rtorios, os que exi stem "encl o acanh a dos e despr·ovidos el e todos O- r ecursos? 

N:r. Fac uhlade de Medicina elo Rio el e J an eiro. por ex emplo, segundo estou ln 

ft•rmaclo, o professor de !mel r·iologi a Jecciona a cerca de 150 estudantes, clis

Prnclo apenas dE> um microscopio; em iclen licas circumstancias se encontr a o 

e~u .. ino de analornia pa thologica; os professores ele cl inica não têm junlo ás r e

ft· r idas en fermarias um l :'lbor alor i.o (p queno que foss ) para analyses ch imi

ca~ c inYestigac:ões n1icr oscopicas. 

Na Gymnasio Nacional , e com tnais for te razão nos collcgios enuipar ados, 

os g-abi11etes e l aboratorios de h islori a natural. physica e chimica são ricliculos; 

entretanto, supprimicla, como foi, a cadei r a el e physica n as Faculdades de Me

Ci(' ina. é con1 os con hecin1entos adquiridos em p1·eparatorios que os a lun1nos tên1 

de Pn f r entar altos estudos de biol og·i a. R ealmente, é pa r a deplorar essa so l emne 

ficr; iio a que en tr·e nós se dfl o pomposo nome de en sino pra tico . 
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;.;ão careço rle avivar mais as feridas que estão patentes aos olhos de to

elo~ . O estado ele in(erioridade e decadenci~ em que se encontram a instrucção 

secundaria e a superior no B rasil é de ordem a causar sérias apprehensões a 

todos qu~.ntos se i ntercssam pelo bem-estar e prosperidade elo povo, pelos pro

g: essas de sua civi lização, pelo augn1 nto da rique?.a publica~ baseado no des

<mvolYiJncnto prog1·ess ivo do cornn1ercio e da industria , e pelo futuro da nossa 

<lcrnoCJ~aciR " . 

No relator io ele 1905, o m esmo M in istro dizia: "O processo elo nosso en

~i:1c está fe i to. Não ha 1'ug·ir diante da lucidez dos factos aJlegados, da ev ide n

cio:- das: rrovas exhibidas , do clamor unisono e crescente que de un1 extremo. a 

outro ela Republica se faz sentir. enhuma illusão é mais permittida, salvo 

para a(J uell e:s que, respirando optimismo, vivem alheios ao m eio, cecros, s urdos, 

inscn:>iveis ás impressões fJUe os cercam, ou então para os que, obcecados por 

um mal enten dido interesse, não querem perturba da essa situação, propicia de 

lassidão e facil idades, a qual permitte ao alumno fazer , em pouco tempo e sem 

o minimo esforço, exames successivos, para a lcançar o cubiçaclo diploma. O 

<:!lsino secunclario está a desapparecer en tre nós, se ê que a inda existe" . 

No r e latorio de 1911, o Ministro elo Inter ior assim se r fe r e ao es ta do ~ 

(JUE' chegou o ensino: 

"O en~ino desceu a tê onde podia descer ; não se fazi a n1 a is questão de 

apj er:.der ou de ensina r, 1n as, como disse o illu stre organizador do Congresso de 

Instru cçâo Secundaria. reunido em S . Paulo, duas preoccupações só existiam 

a dos pais qu erendo qu e os filhos completassem o curso secundario no m enor 

e<;paço àe tempo possivel, e a dos gymnasios na a mbição m erca ntil, esta belecen

do se as duas formulas: "Bacharel quanto antes; dinheiro quan to ma is". 

Era o mercantilismo do exame, o m ercantilismo do diploma , que j á vinha 

c1P.~;de esse tempo em que imperava inte ira n1 ente o r egi1nen offic ial do ensino, 

na Repuillica . 

No mesmo relatorio de l 911, encontra -se ainda a seguinte opinião do di

c·ecto r do Gymnas io !'\acionai : 

' E' manifesta a ba nca r rota elo ensino secu ndario. Nada se sabe ; sabe-se 

qne narla se sabe) mas todos se resignam e o antigo ra1nerrão das c lasses, dos 

cc-ncursos, dos exames recomeça todos os a nnos . Entre os pa is , os Jnestt·es e 

os àiseipulos dir-se-hia existir um compromisso tacito de considera r es tes a nnos 

de ensino secunclario como um tempo de antem ão perdido, e não convir perclel-o 
de outro modo . .. 

Ha ainda outras opiniões no mesmo sentido , que deixo de citar para pou 

par a atten\;ão da Camara; lembrarei, por·ém, uma que r eputo importa ntissima 

f' que se encontr·a em urn trabalho el e gr a nd e valor elo illustre Deputado Sr . 

Dun~hee de Abra nches, no relatorio que S. Ex . apresentou ao Ministro do In 

terior·, E<o bre os exam es g·er aes ele prepara torios, em 1903. Dizia S. Ex.: 

"Já n i"Lo. fallando nas esco las livres,· 1nas nas proúrias ofCic iaes, vê-se que 

boa parte elos alumnos, em vesper a s de se doutora rem , não só ig noram inteira 

n·en le as especialidades, a que se des ti nam, m as o que ê mais doloroso aind,:, 
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não v-1n a. menor noqão elas sciencias basicas dos cursos, que atravessaram e 

nãc ~ahnn de todo n1anejar o vernacu lo, nas suas e xposições escriptas, eiva.

da!3 ern g·eral dns 1nais indesculpaveis solecisn1os. Docun1entos que, nesse sen

tido. tenho apr ciado, fazPm muito r ecei ar sobt·e o futuro da intellec lual idado 

brat-: il ei r .-.~. , a persisti 1· se1nelhante stado de cou as.'' 

Foi esse o r esultado, no Brasil, elo ensino official , e é para. o ensino ofCicia t 

qL,u, inJ'e1izmente, vo ltá n1os, r ecuando do terreno que já havia n1os conquistado. 

(I 8R. Jost'l AUGUSTO: -- Conh eci um moço rjue no qu i nto anno ele uma 

~"·eola superior e oCifcia l escreyja 4' honJen1 sen1 uh ·· e ttexistir" com Hh ''. 

O s,·:. PAss:>s DI!: :.\JlrJu\ NDA : - Isso não se Yerifica só nos cut·sos equ ipara

do~· . ~ccundarios. como tarn1Jen1 nos superiores. 

O SR . OCTACILIO Df.l ALBUQUERQUE: O Sr. D pu tado Pedro Luiz, h a pou-

co, mostrou que a r efo t·m"' está eivada ele erros el e principio a fim ; e S. Ex. é 

T•<'la officialização. V eJo que o orador, que é pel a emancipação, Lambem não 

ccneorda con1 a re forn!a. Cre io que ninguern concorda com e1l a ... 

O SR . ILDEFONSO PtNTO: Em verdade, está bem demonstra da. mais uma 

vez a inc:ta, a incapacida de do Estado pa r a dit·i g·ir o ensino. 'l'anto se sente ell e 

p:, , rliffi culda des par a leg isla t· sobre a materi a. que as nossas le is c1 ens ino 

vêm soffrendo constantes. rel'ormas . Não achamos ai nela a tue nos possa ser

vir; nunca ten1os um systf'n1a. m as isso é preciza1nente porque viven1os de ex

PNi'en t c de occasi ão, porque n ão temos m ethodo uniforme, n[o temos principios 

lmsi cos, orientação segura. certa e de finida em ma teria de ensino. E, emquan to 

vivC'rinos desses expedientes de n1omento e legislannos para. co1n fins precon

ccboclos. attender a phenomenos pat·ti cul ar es e até locaes, nunca havemos el e re

forJn:tJ' o ensino, como nunca. conseguiremos cousa alguma de duravel , de se

guro eJn nosso pa iz. 

Não se l egi l a pat·a attencler a qu stões el e momento, não se l egi sla 110r 

meio de expedien tes . E' precizo l egislar com base solida e segura, con1 orienta

ção clel'inicl a , qu e se si ga sempre, custe o que custar. (M1•ito bem; mui/o bem. .) 

Se l·,cwn, medita rn1o s, Sr. Presidente, chegar emos á concluão de que as cau

sas d;:. decaclencia do ensino no Bt·asil s>lo todas el e ordem moral. 

Pa!':'l. mim, todas cllas provêrt.J da preoccupação PJ'eclominante e exclusiva . 

c·m cer to>? casos. ela acquisição do cliploma ... 

O Sn. .Josf! ArcusTn: - Pat·a vencer n a burocracia. 

o SR . JLDFFONSQ PINTO pelas honras e di stincções que a sociedade 

{.Onfer e aos seus portadores e tan1ben1 , em grande paJ~ te, pelos privil egias que, 

J•tdPbita e escan da losamente. as nossas l eis lh es conferem, decret ando-se offl

ci-a.lmente o sabe!~, a capaciclacl e e a co n1petencia, como se isto fosse funcção elo 

r-;st.ado e como se elle pudesse faze l-o . 

O Sn. JOAQUJM OznHTO: - P ela reforma até para fazer concurso é precizo 

o individuo ser diplomado, quando no proprio concurso é que deviam ser d ada• 

as pr .ovas de capacidade. 

O SR. JLOJ•FoNso T'r:>~TO: - Cheg-arei Já e veremos, mais uma v ez, a inco

he:encia ela reforma. 
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EstaR considera~ões simples, mas profundatnente exactas têm a vantagetn, 

que reputo aprec iavel, de demonstrar des ie Jogo, o. c'aminho .a seg·u_ir para cor 

rigtr os mal es que se encontram e se aponta1n no ensino, perm ittindo u1na dis

Hnec:ão imrnediala daquillo que incide nà cornpetencia do Estado e daquillo so

br<! que o Estado não pôde actuar, daquillo que não s6 não constitue direito, 

não só não está na cornpetencia do poder publ ico, como escapa completan<ente 

ú sua ~·!.eç;ão . 

]~xtinguir os priyileg;ios do diplon1á, estabelecendo a li vre concurrencia no 

exercici o das profissões e instituindo os concursos como rneio de apurar a ca

!J~ctdad(} para o preenchimen to dos cargos publicos, em vez de decretai-a Por 

meic• de ·reg·ularnentos, tal deve ser, em primeiro lugar, a Cu ncção do Estado, 

que completará a sua obra punindo com as penas do Codigo as infracções da

c.u<clles que, abusando da ignorancia de uns e da boa fé de outros, l esarem .di

re i tos ou Iegitimos interesses alheios. 

J.'[ern se dig·a que proponho uma innovação, que venho aqui s ugg·erir un1a 

orig·ina lidade ou que tenho em vista uma utopia . Quem nos diz que o regimen 

do concurso é efficaz, é o melhor, é o preferivel para a apm·ação da capacidade 

e exactarnente a reforma do ensjno. 

A reforma estabel ece no art. 43, como meio de preencher as vagas de pro

fe,sorcs substitu tos, exactamente o concurso, e deve-se notar 1ue, es.tabelecendo 

o concnrso para o provimento desses lugares, a reforma nos dlz, con1 muita ra

zão. aliás, que em materia de ensino tudo depende do professor, que a acção 

do professor é fundamental, é essencial. 

Pois bem, quer-se reforn1ar o ensino, acha-se que a aoção essencial de que 

~ ~~ ~ depende é a elo professor e 0 meio de adqu;rir o professor é o concurso. 

J~ntão , se o concurso serve para o preenchimento desses cargos, que se 

repui.am da maxin1a in1portancJa, por que não servir á nos demajs casos? 

A incoherencia é palp&y,~J; a falta de log-ica salta aos olhos e não resiste 

ú n~, ... is ligeira argumenta,~ão. 

Ern toda a parte onde o ensino é bem clidg·ido, onde se tem n1ais fé nos 

methodv~: escol ar es do qne nos programn1as of:ficiaf's, a preoccupação dos diplo

mas desapparecou ou fo i rélegada para plano secundario. 

ffca. 

UM SR. DP.PUTADO: - Nos Estados Unidos são mera clistincção honori-

O St<. lLDI,FINso PJNTO: - Ia tambem fazer referencia a esse ponto . 

.-\inda é Omer Buyse que, tratando elo assumpto, observa: 

"Por traz de· todo o .Anv:-ricano encontra-se o operaria. Elle julg·a o homen1 

pE:la ·su a eapaciclacle de produzir e realizat·; não admitte a cr ença de que o di

plonm confira uma certa nobreza intellectual. " 

Esta preoccupação do dipl oma traz comsigo a dos exames, em vez da do 

saber; o alurnno faz do estudo uma simples questão ele esforço de memoria 

P<wra reter por a1~·un1 tetnpo e, dig·o mes1110, POI' muito pouco teJnpo, as li ções 

reeHadas pel o professor e as opiniões de tratadistas e ·cornpeh clios, que muitas 

\;ezes sf' citan1 e enun1eram. quasi inconscientemente, sern notar-se que apre

scn ialn jncohe1·encias; e fr qunte1nente ellas são até antag-onicas. 
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Fallo co n1 a conYicção d~ quem te rn uma longa observação pessoal sobre 

n.ateria. de ensino no seu p a iz. 

U:M SR. DEPCTADO: - Muitos professor es h a que citam au tores que nem 

existc:nn . 
O l;-R. lLDPFONSO PINTO: - Desde a idade de 1 annos que I cciono, por-

qt:e me vi obrigado a pedir á f uncção de professor os r ecursos para poder con

tinuar os meus estudos. os m eus estudos. 
li'orrna do, fu i professor ela Escola de Guerra e hoje lecc iono na IDsco la de 

Bngenharia e na F aculda de de Direi lo do m e u Estado. 
Sou incapaz de q ualquer vaidade e cito estes factos a penas para provar 

que tenho experiencia propria, que tenho obserYações pessoaes. 
Bm materia de ensino offi ia ! o que v i durante o meu curso foi a cousa 

mai• dolorosa, mais triste e mais deprimente para o meu paiz. 
Alumnos qu completaram commigo o curso de engenha ria, nunca tinham 

11ívelado um pantometro , nunca tinham visto um graphometro: entretanto muitos 

delles eram dos mais distinctos tinham obtido as melhores approvações em 

topographia. Kumerosos dentre ell es não tinha m s iquer fe ito um le vantamento, 

ou um nive lamento e os desenhos das cartas topographicas reduziam-se a méras 

cópias, nunca r epresentavam trabalhos execu tados no campo pe las turmas. 

En1 chin1ica e estudei por esse processo ! - chegava-se ao fim do anno 

e conseguiam-se as m elhores approvações sem jámais t er visto um gabinete de 

experiencias, um la bora torio ! 
Que facto lamentavel era versar a m a ter ia de uma sabbatina sobre saes 

d grande numero de metaes e sobre os processos de reconhecimento dos mesmos, 

e ter o estuda nte, como tinhamos, de realizar essa proYa, sem ter feito uma expe

riencia, sendo obrigado a escr ever , a citar os meios de reconhecer saes pela côr de 

seus precepitados! 

E eu, que m e encontre i na contingencia de fazer sem elhante sabbatina, pa r a 

poder conservar ele memoria, porque n ão tinha exper iencias, as cõres de precipi

t a dos. que jãmais v ira, usei elo expediente de guardar no bo lso pedaços de vidro· 

con1 essas côres ! 
Estão vivos collegas meus de turma, conhecedores c1 sse facto, que refiro sem 

corar, porque não depõe contra mim; depõe sómente contra o ens ino official do 

meu pa iz. 

E ' isso que precisamos reformar. 

O que precisamos não é reformar leis, não é dar ao Estado a faculdade ele 

só elle Ieccionar, de instituir os programmas officiaes, e, esgotem-se ou não se 

esgotem esses programmas, ensine-se ou não se ensine, conceder o diploma, como 

se effec tivamente os cursos tivessm sido dados com r egular ida de. 

O que precisamos é reformar os nossos m ethoclos ele ensino, acabando com 

o ensino d iscursivo e o estudo de memoria. 

O SR . .Jos]:) AUGUSTO:- Com a preoccupação do exame e do diploma . 

O SR. JLDEFONSO PINTO: - Diz m ui to bem V. Ex. ; com a preoccupação do 

exame e elo diploma . Ha, para mim, n esta materia de ensino, sob o aspecto 
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didactico, um problema a re~oiver, que. é o que entende com a 1 etom1a úOS IIOtiSOS 

methodos escola1·es; e ha uma questão de or.clem puramente n10l'ê1. ., :1 · -{JU é - u,z 

respeito ao mercantilismo de exames e dipiomas. 

O primeiro ~ e h a de ser . semp•·e funcção exclusiva do I" oteJ~o r , c onile o 

professor nada fizer, nu11ca será o Estado que consegUl r á obra efficaz: Quanto 

ao segundo ponto, para mim,-. o correctivo unico está na opinião put>!-~c:.t, na ·· cr:

tica severa e implacavel , mas ju~ta; que . acabar á inevitave'mente por !al'lçlÚ o 

dêscr ed!to ·sobre os estabelecimentos que mercantilizarem os exames e· diplomas 

e sobre os Pt·oprios . titulo~ que elles expedirem, tomando - p•·ecaria a existencia 

desses mesmos estabel ecimentos. como precaria a luta pela v ida áq"elle'S --que 

assim se diplomarem. 

Dê-se t empo ao temJlO; espere-se que a acção . segu.r a e effic iente, certa e 

infallivel da critica seja exer cida, para então podermos colher l!>S · resultados 

daquillo que se não póde conseguir em um periodo limitadissimo de tempo. 

Nestas condições, o que tem a fa-zer o Estado é, antes. de tudo, deixar lib ;·

dade ao professor para . organ iza r os programmas, e, sobretudo - não- tenho -muit::t 

fé em programmas - para . reorganiza•· os methodos escolares om -vógit;-• em 

g r a nde parte, no BrasiL 

E é misté•· ponderar que este mal é o nosso mal mais JJrofundo, mais sério, 

mais grave, po1·que é tambem o mais geral, tem raizes mais fundas, da ta d e época 

mais r emota , podendo-se mesmo dizer que v m desde o.dnicio do ensino no • Bn1sil. 

Para facilitar a acção regeneradora da critica, o que o Estado tem a fazer 

€o acabar com o p•·estigio official e com os privilegios dos diplomas, pa1oa que o.> 

es tabelecimentos de ensino, não se sentindo amparados pelo poder publico, nem os 

diplomas gar antidos, procurem na moraiidade dos seus processos c no ri gor 

do ensino as condições ~e credito, que assegurem a pref erenci q,, n ecessar: ::t á 

obtenção cios recursos economicos indispensave1s á sua subs istencia. 

O SR. PRP.SrD.Er-ITE: - Devo lembrar a V. Ex. que está a termina r a hora 

da sessão. 

O SR. JLDEFONSO PrNTO: - 'Tenho a_inda al_g11mas cons ider ações a faz er e, 

pois, peço a V. Ex. me reserve a palavra para amanhã. 

O SR. PRESIDFNTE: - V. Ex. ficará i nscripto para fali ar am a nhã, pe: a ~e

gunda vez. 

O SR. !LDEFONSO PINTO: - Ag•·adeço a V. Ex. e tenho concluido por hoje. 

(Muito · bem,· muito bem. O o;odo1· é v!vamente C1t1np1·imentodo.) 

SESSÃO DE 5 DE OUTUBRO 

0 Sr. lldefonso Pinto: - Sr. Presidente, tratava hontem . da necessidflde 

de uma reforma r ad i I dos nossos m eth odos de · ensino e 'da extincção dós prlvi

legios officiaes, assegurados aos d iplomas academicos, quando V. Ex. me ádv.ertio 

de · q ue estava esgota da a hora regimental. 
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Deferindo o meu pedido, V. Ex. me conservou a palavra, afim de que eu pudess., 

.concluir hoje as minh'-\S modestas e desvaliosas.. . '· ' 

U SR. JOS}~ AUUUSTO >J OUTHOS: - Nilo apoiado. 

0 SR. lLDEF;ONSO .P INTO: - •.. cons iderações sobl·e o assumpto. 

~u dizia, S r. Presidente, que a questão da reforma do ens ino euvoiviã um 

J:!roblemas didactico, que entende com a reforma dos nossos methodos escolàres, 

e outro, exc~,usivamente de ordem moral, que se refer ao commrcio de exames 

e di~lomas. 

O primeiro problema é funcção .exclusiva do professor; o segundo encontra, 

a meu vêr, o seu unico e efficaz cort·ectivo na acçcio da critica severa:, imparcial 

e justa, que acabara, inevitave lmente, por lançar o descredito sobre os estabe.e

címentos que não souberem te1· a necessaria elevação moral no ensino e sobre os 

\liplomas que esses institutos expediram, impedindo a victoria e o successo n"

concunencia, ,que assim se estabelecerá livremente. 

Nem um nem outro desses problemas incide na esphera da acção do Estado ; 

,- nem um ne m outro póde ser resolvido pe lo poder publico por meio de leis, regu

lamentos e decretos. 

O que tem a fazer o Estado, accrescentei eu, Sr. Presidente, é deixar o campo 

inteiramente liv1:e á acção do professor, desofficializando o ensino, e facilitar os 

effeitos da opinião e censuras publicas, não prestigiando diplomas, que, partam 

de onde partirem, jámais constituirão prova incontrastavel de saber e compe

tencia. 

A reforma do ensino, Sr. Presidentb, como está redigida, em vez de corrigir 

os malse ·apontados, os aggrava, e de modo sensivel, pois, não só conserva as 
suas causas essenciaes, como até lhes dá maior fo rça e mais vigor. 

Posto que, para justificai-a se allegue o descredito a que cbegou o ensino 

sectuidario e superior no B1·asil, verifica-se facilmente que o seu verdadeiro intuito 

. é, nem mais nem menos, do qu e manter os privilegios officiaes do liploma. 

O i! lustre Sr. Ministro do Interior, na exposição de motivos, diz: 

"Ou não se exija diploma · para o exerci cio de profissão nenhuma ou se fisca

lize a concessão. 

A con·ente predominante no Congresso, e fóra delle, é pela exigibllidade dos 

grãos escolares. 

Logo, não revogaria o Parlamento, a pedido do Executivo, !1-S le is que exigt'm 

certtficados de estudo superiores, para determinados fins. 

Não amadureceu a idéa collimada pelo decreto n. 8 . 659. 

Urge, portanto, fiscalizar , como- deli-berou o Governo transacto, os cursos 

dirigidos por particulares." 

Sr. P1·esidentb, não accuso de modo algum. o Sr. Ministro do Interior, cuja 

distincta am izade me honro de cultivar, nem mesmo attribuo a S. Ex. a culpa da 

orientação que se . exprime nas palavras e conceitos que acabo de lêr. Da propria 

re_dac.ção deste& periodos se verifica que a culpa é antes do Congresso do q.ue 

~e S. Ex. 
A corrente predominante, no Congresso, diz o Ministro, e fóra delle, é pela 

exig ibilidade dos grãos escolares. 
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E ê em attenção · a essa corrente, ê erri atlenção aos ,)r·ivil~gios dos d~_plomas 
que se r etroage no caminho da liberdade, perdendo o terreno que já havíamos 

conqustado, pa ra voltarmos - ao regimen de uma officialização co~p l ~:ta, em 

'JUe se vae ao ponto de cercear a autonomia elas congregações e do _Cons_elho 

Superior de Ensino, -atê na organização do·s prograinmas ~scolares, ape_zar de se 

dizer que se lhe confere inteira -autonomia 'nesse assumpto! Entret~nto, o Con

gresso h avia se- -pronunciado de modo claro e insophismavel contra os privilegias 

dos diplomas e em favor da liberdade do ensino, vo tando a autorização para. a 

reforma Rivadavia, n estes termos: "Reformar a instrucção super~or ~ secqn

daria, m a ntida pela União, da ndo, sob conveniente fiscal ização, sem 1n·ivilegios 

ele q"alq"e'· es11ecie . .. ·-· 

o SR. EVARII>TO DO AMARAL: 'ão conheço manife:;;_tação do Congresso pela 

officia lização do ensino. ·Parece que a obse:vação elo Ministro não corresponcle 

ao facto geral. 

O SR. JbsliJ ' Auousro: - Mas a autorização dada pelo, Congr esso pa~a o 

Ministro r eorganizar o ensino er a no sentido da unificação dos diplomas. 

0 SR. EVARISTO no AMARAL: A autorização e_ra para corrigir senões e não 

para fazet· uma r efo'rma nova. 

O SR. !LDEFONSO PINTO: - A reforma no ar t. 30, definindo 1}- competencia 

do Conselho Superior do Ensino, diz, na lettra h, que lhe compete jnformar ao 

Governo sobre a conven ienc ia da creação, suppressão ou transformação de cadei -. 

ras e approvar a seriação das materias do curso propostas pelâs .congregações . .• 

Aqui estã. Sr. Presidente, a prova cabal de q!-'e voltamos ao an_tigo regimen. 

a prova de que temos agora sciencict o !fie ia /, dottt1' i1W otticial e _ aat[tect1·a official_. 

e ele que nas escolas não prevalece a autonomia das congr egações, nem mesmo 

a do Conselho Superior do Ensino, em m a teria de organização de programmas, 

apezar .dP- se dizer• que a reforma viria manter neste ponto aqui! lo que j á se havia 

conseguido. 

Por outro l ado, em longas considerações, j á demonstrei hontem, a maneira 

pela qual a reforma vem matar completamente a iniciativa privada em materia 

de· ens ino, citando clispostções que se inspiram claramente no propos ito de!ibarado 

ele imped ir que se abram e se fundem novas escolas super iores e que se possam 

conservar os co llegios de tmSino secu ndaria mantidos por particulares. 

Emquanto assim procede, a reforma do ensino limita -se a dotar o paiz, ele 

um - unico estabelecimen to de ensino secundario, qu e ê o Collegio Pedro li, de 

uma Faculdade ele Medicina na Bahia, de outra no Districto Federal, ele uma 

Faculdade de Direito em S. Paulo e outra em Pernambuco, e uma Escola Poly

technica no Rio -de Janeiro. 

Vê-se claramente que, si fossemos esper a r a acção official, que si fossemos 

esperar os estabelecimentos m·eados pela União, o ensino secundaria e superior, 

no Brasil, e~taria no mais completo atrazo. 

A' iniciativa privada devemos a m·eação de estabelecimentos que estão pi·es

tando serviços r elevantes aos Estados, em que se acham install ados e ab proprio 

Brasil inteiro! 
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O SR. Joslí: Auçu.STO: - Em todos os paizes, os estab~ : ec in1~ ntos parlicu .u .. >.;:cl 

semp1·e são os melhores. 

0 SR. lLDEFbNso lJ!NTO: - Aliás, honten1, j â. . den1onst1 ei, lencio .Uoc ... L.D.cl.11LO. 

officiaes, ' QUe o ensino official no Brasil tem dado os pewtes resuna.clos; e>~t 

contraposição, ao passo que, citando os exemplos do Hio ()rande do Sul, que 

conhE::ço de vi.S'lt._. e outros de que tenho sciencia através das in1orn1açües dos r e.:..L

torios, pr ovei que a iniciativa particular, quer quanto ao secunda l'io, quer quanto 

ao supel"ior, vae dando os melhores resultados. 

O regi men da liberdade insti tuído pela lei R ivadavia, no pouco tempo de sua 

duração, j á provou o quanto era capaz de pmduzir no Bra sil. 

Nem podia ser por menos. O nosso paiz não podia. c.onstituir uma excepçào 

a respeito, porquanto, em toda parte, quando se pensa em melhora1· o ensino, 

appel)a-se invariavelmente · para a liberdade. (A7Jo·iados.) 

Trago aqui a opinião de Ern esto Henan. 

H enan, na "Heforma Intellectual e Moral ', apr eciando a situação a que che

gAra a França, depois da guerra de 1870, e demonstrando que, sómente pela r e

forma do ensino, poder-se-hia preparar a nação franceza, para se levantar elo 

.. es.tado de abatimento a que desce1·a, disse que o seu paiz nada mais tinh ·~ a 

fazer do que seguir o exemplo ela Prussi a, para erguer- se dos seus desastres, 

_ uepois da paz de Tilsitt. 

A Universidade de Berlim, continúa Renan, foi o centro da r _egen eração da 

Allemanha; uma collaboração cordia l foi pedida aos sabios e phi losophos, que 

não viram sinão uma condição para o seu concurso, q~e reclamaram e deven1 

reclamar sempre a libe•·dacle. 

Heferindo~se ao clesasÇre .das armas f r ancezas, assim se exprime aquelle 

autor; . 
IJ _Lá. 

"Na luta que recem-terminou, a inferioricla(le da· França fo i sobretudo intel-

lectual; o qu e nos faltou, não foi o co1·ação, foi a cabeça. A instrucção p ublica 

é uma queétão de importancla capital; a intelligencia franceza enfraqueceu-se; 

ê necet;sario f OÚifical-a. " 

E de que modo desejava Renan que ~e fortificasse a intelligencia do povo 

francez, no momento em que a sua pa.tria passava por uma de suas cri ses mais 

dolorosas ? · 

Appellando para a liberdade. 

"Não ha desenvolvimento do espírito, diz o notavel escriptor, sem liberdade; 

a energia mor a l é a resultante de uma doutrina em particular, m as . da J'aça e 

do vigor . ela educação. A liberdade ele pensar, ligada ã a lta cultur a. longe uo 

enfraquecer um paiz, é uma condição do grande desenvolvimento da intelligencia, 

não é a tal ou tal sol ução que fortifica o espiri .to; o qu e o fort i fica, é a d iscussão, 

a li herdade." 

Apezar de entender que o Estado devia fundar e manter escolas -Renan. 

era contrario a quaesquer prlvilegios offi ciaes e r eclam ava inteira liberdade para 

a Iniciativa privada em materia de ensino, como .se vê das seguintes passag:ene 

ãa sua Reforma lutellectua! e Moral: "'· 

i 

j 
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" r'\s esCo las especiaes, imag ina das pela Révolução: não substituen1 0 gr:lnd2 
e be!lo systema das U niversidades autonomas e r ivaes, systema que Pari s cr ou 

na idad e m édi a e qu e toda a Europa conservou, excepto exa.ctamente a F r a nça, 

que o ina ug urou em 1200. Não é preciso dizer ao lado elas U niver sidades dotadas 

pe:o Esta do, e onde todás as O)iniões sabia mente apresentadas terão accesso, u1na 

intei1·a lctti ttule se,·ia d e·ixada 11ct?·a o estabe lecimento de tm·ive1·sü:Lcules liv1·es." 

E "não ha. melhor exemp:o prat ico nem m elhor confirm ação elas V<J.ntagens ela 

liberdad e elo ensino, do que o g r·áo de a dia nta m en to a que chegou a insti'UC<;ão 

nos Estados· U n idos, graças á i n ic iativ a priva da. 

Bryce, na sua importante obr·a sobre a Republica Americana, no capitulo 

consag rado ás Univer sidades, observa que o r egimen ela liberdade, tal como se -

pratica nos es tabelecimentos de ensino, nos Estados Un idos, vae ao ultimo limite 

a ponto de n ão se poder dizer que as escolas super iores e m esrno as secu n darias 

obedecem a um modelo det erminado, porque cada uma dellas segue a ori entação 

que bem entende. R apezar diss-o, ou melhor, exactamente como consequencia dessa 
liberdade, o ensino tem influí do poderosamente para o assombroso progresso da 

nação a mericana. 

· Observa J aym e Bryce: 

"Na America os r eformadores elo ensino são levados á deplorar a ausencia 

ele fi sca lizac;;_ão. Queixam-se ela multiplicação dos corpos que confer em diplomas e 

do consequente desprestigio desses diplomas. ·· 

Aos que assim pensam , Rryce r esponae com estas pa lavr as : "Não poderi a 

negar qu e o t empo é proprio para uma maior concentr ação e que uma r es tricção 

do direito de conferir g r·ãos ser ia util. M as, qu em se lembra r da histori a do 

Oes te clurant~ os 50 ultimos a r111os e ti ver em vista o desenvolvim ento puramente 

material, qu e caracterizou a sua civilização, sentirá que essa liberdade- illimitada 

do ensino, produzindo uma multiplicação el e pequenos estab elec imen tos, t em feito 

pelo pa iz o que um pequeno numero de univer sidades ele Estado, perfeita m ente 

regulam enta das, nunca teri a conseguido r ealizar ." 

O que se pen sa nos Est!l!clos U nidos. e o exemplo é dos m a is eloquentes e 

frisantes, não é que as lei s, os r egul am entos e os decretos possam m elhorar o . 

ensino. não é que a r efo rma offi ci a l el e progr ammas possa de modo a lgum influir 

sobre o prog r esso da instrucção em ger a l; o qu e a lli se pensa, antes de tudo, 

é que aos rnet hodos escolar es, e sómente aos metbodos, se devem ·os bons r esul

tados que a · sociedade colhe elo en sino, sob o regimen d a m a is ampla liberdade. 

A r espeito ê car acterística a opi ni ão ele Omer Buyse, qua ndo, salientan·do· a 

supel'ioridade dos m ethoclos de ensino, .n a g r ande nação a m ericana, disse: 

"Os americanos. m a is a inda, que os inglezes, qu er em, a ntes ele tudo, joyens_ 

ele in i ciativa, indep endentes, confiantes em si m esmos. • 

E em ou tro ponto, accr escenta : " O ensino secundario, que es tabel ec~ a pas

sagem da dependencia inte11ec tu al e mora l da criança para f!.S convicções indjvi-. 

duaes do adul to, procede' do m esmo pensam ento e obedece ao systema de educa

ção pela acção. A s difficu l dades a r eEolver são m a is complexas, o fim a attingir 

mais afastado, os ~bstaculos mai s numerosos. Libertar o pensamerüo e o sen ti -
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menta de toda tu~ella, reduzindo gradualmente o papel do professor em beneficio 

da responsabiliélade do es tudante, tal é. o fim .da educação." 

Leio mais um periodo, porque é muito incisivo: 

"' ... Fazer agir as crianças, como se estivessen1 só no mundo, con1 plena. 

libe1 ·dade; exaltar o prazer no esforço, a a legria na luta contra as d i fficuidades, 

a posse de s i 1nesmo, o "self-control ", ta l é o papel superior da escola; ner.-. os 

factos, nem as U1eorias são ensinados ou communicados verbal m E-n t e ao alumnos. 

Os americanos, professores e a lumnos, tê1n uma verdadeira l'Q.1Qug-nancia pe'as 

theorias intei-ramente feitas, pelas definições e abstracções, sem sancção pratica. 

Nas ei co:as, não achamos o traço dos methodos que procuram o eifeito util na 

doutrina communicada pela palavra e não traduzida em actos pelos alumnos. Os 

professoyes cons(deram que o ensino em geral, e especialmente o ensino scien

ti fico, não podia ser f ecundo se os alumnos não fossem exercitados em acharem. 

elles m esmos, as verdades e em r esolver as questões scientificas. O ensino das 

sciéncias puras ou applicadas é penetrado dos principias do methodo de "redesco

berta" ( red·iscovery), praticado nos laboratorios e nas officinas. " 

Pois bem; o que se faz no nosso paiz? Qual é a r egr a mais geral no ensino 

que ~e ministra, tanto nos estabelecimentos secundarias, como nos superiores, e, 

sobretudo, p eço licença para dizer, porque é a verdade, sobretudo, nos estabel eci

mentos officiaes? O ensino r eduz-se, como hontem eu disse, a uma questão de 

diploma e de exames, e, nessas cond ições, para o estudante, a preoccupação pura 

e exclusiva, é reter, por esforço de memoria, as lições recitadas pelo professor, 

para, no dia do exa\ne, poder conquistar as notas de approvação. 

E', Sr. Presidente, o que Faguet, com seu espír ito finamente ironico, classi

!ica. ele engor gitame·nto de saber, accumulação e enfartamento; mas riunca ser á 

isto educar, nunca será preparar individuas capazes, tornando-os aptos para a 

luta · pela vida, com uma forte educação, sob o seu triplice aspecto, physico, intel

lectt{aJ e moral, comprehendendo-se neste o aspecto c i vico, qu e é . de maxima 

importancia, sobretudo no r egimen democratiço, como o do nossc;> paiz. E é disto 

que justamente muito se clescura no Brasil, sobretudo nos estabeleci111entos offi

ciaes ' de ensino. 

O alumno, Sr. Presidente, eu j á disse hontem, . conclue os seus estudos, ob

tendo mesmo approvações distinctas, em materias que têm caracter eminente

mente .pratico, e experimental, sem nunca ter- realizado uma preva pratica, sem 

nunca . ~er , feito uma ,experi encia. Depois, quando vae exercer ,.,:r. profissão -

e não digo. em abstracto, vis.to como posso citar innumeros exemplos, innumeros 

factos ele observação propria, que constituem a regra commum - quando vae 

exercer sua profissão, precisa r efundir por completo os conheci_mentos. Só então 

reconhece, .~om verdadeiro .J?ezar e sm:preza, que nã.o ~stá preparado. pa1·a a luta 

pela. v!da e, ~m particular, para. o exer cicio da profissão para a qual se educ!)tl, 

para o exerclcio da prifissão que lhe é assegu.rada pelo se.u c1_iplo!Jla .. , 

I sso ·se dá quer n a engenharia, que~· na, . medici J:'a, q~1er .no . Propri~. d i reito ._ 

O Sn. OCTACrLro om ALBUQUERQUE : - E' ~ reg,ca ge!·aJ n9 Bra;sil. 
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O ~R. BUJ'l_N_O DE ANDRADA: - Dous terços dos nossos conhecimentos de ei1ge
n haria nunca mais se app licam n a vida pratica. 

O SR. 1L?EFONSO PINTO: - Eu. di sse que materias de caracter em inente

mente pr atico, experhnental , são leccionadas sem que se faça uma experiencia, 

sem nenhuma ~ratica; porta nto, o aparte j]o nobre D eputado não destróe a ,.minha 

a ffirmativá ... 

O . SR. B UENO DE ANDRADA: - O m eu aparte é favoravel á opinião de V. Ex. 

O SR. Iro.EFONSO PINTO: - Era exactamente a conclusão que eu ia tirar, 

dizendo que o aparte do nobre Depu tado em vez de destruir as minhas affirma

ções as fortalece . 

. Vem a proposito cita r um facto, que é bastante caracteristico. Em visita 

que fiz a o escriptorio da Commissão da Carta Ger a l da Repub1ica, no meu Es

tado. como redactor cN. Federação, orgão official do m eu p a rtido, e ncontrei um 

a nti go collega e companheiro de turma, companheiro do primeiro a o ultimo •anno 

do curso (e note-se, Sr. P residente, que o curso de m athematica da Escola Mi

litar gozava de uma grande r eputação ·em todo o Brasil; pois bam, o m eu prezado 

companhei ro disse-me que com bastante sorpreza e até com b a stante constran

g imento, quando chegou ao campo, quando chegou á base do leva n tamento geo

desico a que ia proceder, começou por não conhecer o basimetro e não poder 

nivelar o transito porque nunca tinha visto um desses ins trumentos ; nunca tinha 

fe i to um levanta mento por insignificante que fosse, pelos processos m a is rudi

m e nta r es.; e li e nunca tinha feito uma ope ração de nivelamento . da pratica da

quelles instrume n tos na da conhecia, a bsoluta m ente n ada, e teve então de refun- · 

dir por completo os seus es tudos . 

. Não censuro a mocidade estudiosa de m eu paíz; não descreio do futuro de 

minha - patria, porque no dia e:!!! qu~ a descrença me inva disse a alma eu aban

donaria por completo a v ida publica, r ecolhendo-me, v a r a sempre, á v ida privada. 

Sei que a mocidade do m eu paiz, pelas s uas qualida des _excepcionaes, pela 

su a a~tivi~ade e energia , é capaz de obter os. maiores r esultados na v ida pratica. 

O qu e é necessa rio, porém , é que se eduquem convenientemente essas qua

lidades. 

A prÇ>va está que os moços que sah em das escolas, e aquella a que h a pouco 

me referi , estã. n esse caso, por esfor ço proprio e por orientação pessoal r efundem 

compl~tamente a sua· e ducação scie ntifica e g raças sómente a essa r e fusão é que 

podem enfrentar desassombra da m ente o exerci cio de sua prol'issão. 

E aquelles que o n ão fa zem , aquelles que n ã o t êm este cuidado, ficam sendo 

un~ venqidos . n a luta pela vida, ou a ppellam para os empregos publicas, ampa

r a d<;>s pelas prerogativa s officiaes do dipioma . 

Depois do que di sse, pode r-se-ha ainda duvidar de que o diploma não é ti

tulo de capa<;ida,de de ninguem, e a ninguem dá competencia nem sabedoria? 

O SR. Jos:e: AuGUSTO: - 'em presumpção de compete ncia. 

O SR. A NTONIO CALMON:- El' esta a convicção de todos que -sahem das aca

demias~ porque dizem que nas escolas superiores só se aprende · a estuda r. 

O SR. lLOEF'ONSO PINTO~ - Mostrei , Sr-. Presidente, como & regimen da plena 
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liberd a de, que assegura a inici ativa privada, tem dado nos Estados Unidos os 

melhores r esu ltados, e corno já vae dando la mbem·· em nosso paiz, o que de

monstra que não somos incapazes de realiza r a quillo que em outras partes se 

tem conseguido. 

D emonstrei m a is que n a g r a nde naç1i.o apenas se con s idera como fundamen

tal, em m a teri a de ensino, o que diz r espeito aos rne thodos, pouca importa ncia 

se ligan do aos programmas e nenhuma aos diplomas. 

O SR.· ANTONIO CALMON: - A preoccupação da grande nação são os metho

dos .n as escolas primarias. 

O SR. ILDEFONSO PINTO: - E con t inúa com o m esmo espírito pelas escolas 

secunda rias e superiores. O ensino diz B r yce, nos Estados Unid<Js, não soffre 

soh•ção 1de continuidade, ·.sob o ponto de vista dos m e thodos, sobr e os quaes os 

protessóres têm a ·m a is comple ta liberda de. 

Mas, não qúer, en t retan to. dizer que o Esta do se desinter esse po r comple to 

na . l,J ni ã~ Americana; da s questões de ensino. 

• O problem a do ensino preoccupa, a té em la rga escala, o Estado, mas pre

occupa, pura ·e exclusivamente, pa r a a concessão de a ux ílios de ordem m a terial, 

agindo o Estado- sub.Sicliariarnente, porque ·as contribuições particulares· são abun

da n tes e avulta das. 

A esse r espe ito dos a ux ílios que o Estado confere ao en s ino na Republica 

a me rican a, diz Barbalho, depo is de trata r do "Conselho de Instrucção": 

"Ha, a lém disso, a do tação territori a l das escolas. constituída de lotes de 

terceno. consagra-da ás despezas da instrucção popular (os quaes para esse fim · 

se separam na organização dos territorios e dos Estados) e de terras que, pela 

lei feder a l de 2 de .Julho de 1862, fora m destina das a a uxilio ,aos institutos de 

mecanica e de agr icultura quê se proponham ao ensino de exploração de minas . " 

. Em n ota ao texto, accrescenta: 

"Até aqui , na histeria des ta nação, o ensino a inda não fo i considerado como 

objecto d'e legislação naciona l, sa lvo quanto á concessão de terr as, destinadas á 

sub s istencia da s escolas e collegios e á nomeação de uma Estação nacional de 

en s ino, cujo pape l é colligir estatísticas e di sseminar informações. 

Assumindo nestes t ermos a a utorida de de legisla r em beneficio da educação, 

n ão lhe assu me a direcção local ; for nece-lhe apenas subsíd ios. rn a teriaes". (Do 

BaÍ1iard's A11te1'ican Jom·na! of Ec!ttcation, sept. 10,th 1&80, a7md Ruy B a rbosa, 

"pa recer sobre a reforma do en sino~ 1882 , .. 

E Bryce asSim ·nos informa em relação ás universidades americanas: 

· "Quasi todas recebera m doações dos seus fundadores, pessoas privadas, mas 

muitas t êm tambem concessões de terr enos, feitas pelo E s tado em que se acham, 

e em parte são fávorecidas com ·terras r eservadas pelo Governo F ed er a l para au

xil ia r o· e n sÚ10. O m ais das vezes as·- terras são vendidas, e o producto da venda 

collocado. " 

-Tenho ' necessiilade de ler a citação -toda porque desejo demonstraT a per!eita 

identidade de v ista s · e de acção que guarda: com · o que se segue no meu ·Estado, 

a este -respeito . E -.~ssirn é:-:i mpyesclp_divel ·que -eu . leia; 
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ürn g ra:>de numero de Estados elo Oêste r ecebe s ub ve nções do thesouro dos 

E s tados, votadas a nnua lm ente, ou de dou s em dous a nnos pelo legis la dor , mas, 

um syste rn a preferivel, a dop tado r ecentem e nte por a lguns Esta dos, consiste n a 

p romu lg~ção el e um esta tuto perma n ente, concedendo ann u alm ente á Univers i

dade um~ fracção ele um mi lles imo de cada cloll a r das r eceitas totaes elo Estado. 

Este sys terna age automaticam ente, e a s ubvenção a ugmenta qua ndo os' r ecu r s0s 

do Esta do a ugmen ta m. Em a lgu n s Estados, a propried a de terri torial e os capi

taes d :ts unive rsidades ~ão isentos de impostos." 

H a, po is, u:n a concessão d irecta de a ux ilios m ateriaes e ha urna concessd.o 

indirecl a ele f :tvor es consistentes na di spensa e isen ção de impostos. 

Em ·cssenci a, Sr . Presidente, ê este o systerna seguido no meu Esta do que t em 

colh ido com e ll e os melhores r esulta dos . 

Não h a mu ito tempo, em vis ita. ao Rio Gr a nde, o notavel estadista a m erica no 

Sr. T h eodo •·o Roosewelt, percorrendo as dependencias da Escola . de E ngenharia, 

t eve ensejo de r eferir-se nos t ermos ·OS mais honrosos possiv(lis áquelle esta beleci

mento de e ns ino, dizen do que, pelos seus methodos e pela s ua organi zação, n a da 

ficava a dever aos estabelec'men tos a mericanos e m a is que, nos Estados Unidos, 

corrcentra dos, r e unidos em um só e m esmo estabelecim en to n ão se en contravam 

tan tos institutos como os que a lli se v ia m, todos dirigidos p ela Escola de Enge

nha r ia . 

Po is bem, o system a do me u E s ta do ê exactam ente, n a s ua essen cia, o que · 

se segue lia U n ião Ameri c::t na. e - m a is a inda - o::; p r oprios m ethoc1os a dapta 

elos cn1 a lgt·ns elos nos~os estabeleci1nentos de ensino foram insp ira dos nos de lã . 

T od ' s as escolas s uper io res e secunda rias do E stado são absolu tamen te li

vres; nenh uma in ge rencia tem sobre ellas o Estado, que não as admin istra, que 

não lhes impõe um programma. que n ão lhes pede s iquer contas das s uas ques

tões de admini"tr ação, de cli recção scienti f ica, de economia interna . E n tretanto, 

não se podia di ze r de modo a lg um q ue o E s t a do do R io Grande do Sul deixou o 

en sino em ab::tndono . 

Toda s as nossas escolas s uperio •·es têm r ecebido favores indirectos e a uxl

lios consistentes em s ubvenções p a r a a acqui s ição dos materiaes escolares 

e cons trucção dos seus e cli fic ios, favores e a uxilios que são concedidos t a mbem 

ao ·e ns ino secundaria. 

A Escola de Engenha ria, no a nno de 19 13. r ecebia, pe rfeitam ente á ~eme

lha nça do C)U e se faz n a Un ião Am ericana , com o acabe i de citar, um a uxilio por 

m e io de urna le i qu e mandava distribuir á q ue lle estabe lecimento de en s ino s upe

r ior 4 oto d a a rrecadação d a t axa p r of iss ional p elo prazo necessario pa r a o r es

gate de um empres timo qu e a escola pr etendia contra hir . 

E s te a uxilio seri a dest ina do exclus ivamente ao seguin te: "A's installações 

preéisas a o Serv iço do rnstitu to de Agronomia e Ve te rina ri a, Instituto Technico 

P rofi ssion a l e In s tituto de E lectro-Techn ica, os quaes têm por fim desenvoiver 

e propaga r nó Estado o en r-ino v eterin a rio e o technico-profissiona l. A lém desses 

se r v iços aponta dos, o empres timo se j ustifi ca pe la ampliação de ser viços já or

ganiza dos, pe la fundação de novos institutos ·de en s ino e por diver sas outras 
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,·antagens que a Escola de Engenha ri 01. ofter ece, a titulo de co)Tlpensaçõe_s assim 

enumera das: 

1°, executar o ensino dos cursos de capatazes ruraes, de agronomos, de e-r.

genheiros agronomos e m edicos veterinarios e os programmas de que trata m os 

a •·ts . 38 2 ·e 453 , do Regulamento approvado pelo decre to feder al n. 8.319 , de 

20 de Outubro de 1910, para as Estações Experimentaes e Postos Zootechnicos; 

2•, fund a r. depo is do 3• a nno da promulga_ção da presente lei, ·· tres campos 

de demonstração e experi encia e tres estações de monta nos municipios designa

dos pelo Governo do Estado e de accôrdo com as r espectivas lntendencias; 

3•, executa r pelo Instituto de .E iect ro-Technica, o ensino de diversos officios 

e crear no .. prazo em qu e se ·effectue o resgate do emp.restimo a contrahiv; tres 

esco las profissionaes nos municipios indica dos pe lo Governo do Estado e de 

accôrdo com as r espect ivas inten dencias; 

4," elevar o numero de a lumn os de que trata a lettra b do art. 4•, da lei 

n. 93, de 27 de Noven:bro de 1909 , equiparando-o ao numero de municipios do 

Estado; 

5•, ter, .durante o prazo de 10 a nnos, contratados no extra ngeiro para o en

s ino profiss ional e agr icola nos Institu tos de Agronomia e Veterinaria, Technico 

P r ofissional e Electro-Technica profissionaes de r econhecida competencia e bem 

ass im a m a n ter no extrangeiro especia lizando-se nesses assumptos, durante o 

m esmo prazo, a lumnos diplomados no curso do Instituto T echnico Profissiona l, 

no curso de montadores electricistas m ecanicos do Instituto de Electro-Technica 

e nos cursos de capatazes ruraes, agronomos e veterina ri a do Instituto de Agro

nomia e Veterinaria; 

6°, no caso de desa pparecimento da Escola de Engenharia de Porto A legre, 

passar ão os acervos dos Institutos de Agronomia e Veterina ria, T echnico-Pro

fissional e- de Eletro-Technica pa ra o Estado do Rio Grande do Sul , que não po

derá da r-lhe outra a pplicação que não seja a do en s ino p,rofissional, agricola e· 

ve terrinario . 

V ê-se, pois, Sr. Presidente, de que ma neira o Estado estim ula o ensino e 

p rocura desenvolvei-o, da ndo-lhe a fe ição mais necessari a e util, de modo que 

possa influir directamente sobre a evolução economica do R io Grande do Su l, por

q ue ho je, mais do que n unca, o ensino que não tiver este destino, que n ão a tten

der .ás necessidades da evolução economica· dos povos, terá faltado, por completo, 

á sua principa l funcçáo. O Governo do m eu Estado, sem ter sclencia offic ial, 

sem . in ter vir na administração e econ omia intima dos es ta belecimentos de ensino, 

encontra, entre tanto, os me ios de v ir em a ux ilio desses estabelecimentos, para 

que possam executa r os seus programmas. 

O SR. CALDAS FILHO : - Quantos Estados a ponta nessas condições? 

O SR. ILOEFoNso PINTO: - Eu poderia c i ta r a V . Ex. ainda o Estado do 

Par a ná. 

J á li o primei ro r ela tor io da s ua Unive rs idade, e t enho em mãos o segundo;· a 

le itura. que r de um, quer de outro, b<lm como as informações que ·tenho podldo 

colher , a r espei t o daqt~e l l a Uni versida de, entre outros, pelo m eu i!lustre collega 
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Sr. João Pernetta, que é professor a lli , são de molde a me permittir concluir que 

ass im como n o R io Grande do Sul, e posso citar, para exemplo, no que toca a o 

ensino, o Estado do Paraná, onde o problema está sendo encarado com elevação 

moral pe la iniciativa pa rticula r . 

Bastam estes dous exemplos, para que desd e l ogo possamos concluir que o 

nosso povo está r as m e lhores condições para, pela liberda de, elevar o nivel mo

r a l e in telleçtual do e nsino . 

Si, em tão pou co tempo, no exercicio da lei de g-a raptia á liberda de do eu

s ino, e u POSfl9 a ponta r a V. Ex. dous exemplos tã.o eloquentes, como os que cito, 

n ão h a r a zão, de modo a lgum, p a r a que n ós desan imemos . 

Podemos confiar no fu turo e crer n a iniciativa do nosso povo, porque ella 

é e f fi caz, segura . . . 

O i3R . CALDAS FILHO: - No fut,;ro, eu acredito. 

O SR. lLDEFONSO PINTO: - Mas é ao presente que me refiro; é ao presente 

que en contro os dous exemplos que c ite i é já e já. 

Com os dous exempJos que possuimos, podemos ter fé e confiar na inicia 

tiva privada do nosso povo; si ell a assim se m anifesta, a despe ito de leis e r egu

lamentos que lhe to lhem a liberda de, q ue seri a, si lhe dessemos completamente 

as vantagen s que a Constituição assegura? 

·Não; não posso descrer da liberda de de .en s ino, como n ão descreio da libe r

d a de em n en huma das suas manifestações, porqua nto a liberdade é a expressão 

d a força v iva dos povos, porqua n to a liberda de tem s ido sempr e o estimulo de 

todo o progresso, está inscripta na base de todas as civilizações, é a condição pri

m e ira p a r a toda evolução socia l . 

0 SR. CALDAS FILHO: - Não está tolhida . 

O SR. lLDEFONSO PINTO: - Está; ao ponto do Estado ter dou tr ina offici a l . 

Apeza,r de dize rmos que os corpos docentes têm a utonomia para organizar os 

seu s progra mmas, a r eforma restringe essa faculdade, estabelecendo a cathedra 

officlal e o ensino officia l. 

Não se póde fugir do que aqui está escripto , é o e ns ino official que aqu i 

es tá, é a doutrina scientifica official ; é a n egação completa, já n ão da liberda de 

do en s ino, mas da liberda de espiritua l, que está inscripta na base de nossas insti

tui ções, que é o fu ndamento, o a li cerce do r egimen r epublicano. 

Pois bem ; começamos atacando, p e la base esse principio, e n ão ser á por 

essa fórma que havemos de çonseguir ... 

O SR. CALDAS FILHO: - Essas liberda des já se -consegu iram desde 79. 

O SR. ILDEI'ONSo P INTO: - Admira qu e então retroajamos para a lém de 79, 

votando uma lei como esta . 

Retrogradamos para t empo tão r emoto, votando uma r eforma, como está . .. 

O SR. CALDAS FILHO: - A impressão que nos d á o seu discurso é a de que 

nós procuramos tolher a liberdade do en sino , qua ndo isso não é exacto. 

O SR. lLDEFONSO PINTO: - Do modo m a is comple to. V. Ex . me permittirá 

que cont inue a a ffirma r que a r eforma cerceou de uma m a ne ira t ão completa a · 

liberdade qu e chegou ao ponto de negar aos corpos docentes, a organizacão dos 
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progra mmas das escolas, pois a ·le i m anda que se submetta o programma á eon

s ideração do Goverr'w. 

Não citei apenas a · iniciativa do m e u Estado, m as; tambem, o exemplo do 

Par a n á . 

O SR. JosÉ AUGUSTO: - Aliás, essa tendencia h oje é manifesta em muitos 

Esta dos. 

O SR. ILDEFONSO PINTO: - Citei o Rio Gr a nde do Sul e o Paraná ; s i a ini

ciat iva priva da, em m a te ri a de ensino, secunda ria e superior, já existe tambem 

em outros Estados, devo confessar, com franqueza, que ignoro. Não digo que 

não exista. 

Devo cita r a V . Ex. um facto . . . 

O SR. CALDAS FILHO: - A in da hoje se discute a liberdade que a le'i de 79 

concedia . Como explicar isso? Pelo f acto de n ão havermos compreh endido. Si 

o m a l é esse, devemos acabar com esse m a l . 

O SR. ILDEFONSO PINTO: - A prova do que V. Ex. diz é que vivemos sem 

orientação definida, em constantes r eformas , vota ndo seguidas modificações em 

nossas le is de ensino. 

O SR. CALDAS FILHO : - Ninguem dirá que o ensino é mão só porque é offi

cia l, n em bom , só por ser pa rticul a r. 

O SR. ILDEFONso PINTO: - Posso r esponder á V. Ex. que o en s ino official 

tem s ido m ã o no Brasil ; da iniciativa pa rticula r já temos bons r esulta dos. 

Vou mostrar a V. Ex. a inda um outro exemplo ... 

O SR. CALDAS F ILHO: - Não quero m a is interromper a V. Ex . Dei esses 

apartes, pensando em colla bora r com ,V. Ex., em uma questão de tanta im

portancia . 

O SR. ILDEFONSo PINTO : - Os a pa rtes de V. Ex., lon ge de me molestarem, 

muito me honra m e concorr em pa r a escla r ecimento do assu mpto. V , Ex . I)óde 

continua r a dar a partes, sem o mínimo constrangimento. Sou de opin ião q4e 

esses assumptos, quanto mais di scutidos, tanto m ais a proveitam . 

.. Qqero r eferir a V. Ex, um outro exemplo das vantagens da liberda de. 

Diz o illus tra do Ministro do Interior, no .. preambulo da s ua .exposição ele mo

tivos, demo nstrando m a is uma vez a s ua g r a nde capacida de, a s u a a lta cultu ra . . 

O SR. CAJ,DAS FILHO: - O seu g rande desinteresse. 

O SR. ILDEFONSO P INTO: .. . e o seu invejavel talento. D iz S. Ex. : 

"Era um a vergonha que um paiz que instai! ou poJ nposam ente na sua Capita l 

un1 Congresso ele Diceito Iuternacona l Privado, não ens inasse esta sc~enei~ 

mocJerna e cada di a ma is util nas suas faculda des jurídicas. Cr ia-se agora a 

cadeira, sem onus pa ra o Thesouro .. ~ ' 

L-ou,;o ·in tefrarhente as palavras de S . Ex., com o acabo de- dizer, e a prova 

de que estou de· pleno accôrdo com a s uir opinião, é que adm iro a inicia tiva pri

vada do· ineu · E s tàdo, que coube, j á ha tempo, preen cher essa lacuna, graças 

exac ta m ente á li be rdade que' lhe deixou ·a r eforma Rivadav ia, porqu e foi d ey ido 

a ·essà "lib erdade qu e pôd e a Faculdá de de Direito de Porto Alegre, em seu pro-
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g-ra m1na, fazer do Dire ito lntern~ciona l Privado un1a cade ira Uistincta, perten

cente ao 5° anno do cur·so. 
O SR. CALDAS FILHO: -,-- E' m éra differenciação. 

O SR. lLDh:li'ONSO P1NTO : - V. Ex. não póde negar nisso unü.1. vantagem ela 

ll b.erctaCle. Quero mostra r a V. Ex. que o r eg· tmen da liberda de j a d·eu .ao;·ar a 

q ue hou vesse essa d i fferenci<~.ção. 

UM. SR. DEJPU'l:ADO: - A r eforma n.:i.o vécta · ás congregações mocl.Lcar em os 

prog1 a m mas. 

O SR. lLDEFoN."o PIN'Io: - Não véda, mas sub me tte essas modifica çJes á 

ap!)l ova ção do Govern o, ele modo ctue ficam dependendo da ot·ientação deste. ·P or 

ex.emp.o, uma e~co.a s upet ior entende que o es tudo do D;reilo lritei·nac~on al l ' > •· 

v~do não deve constituir cadeira cli s tincta ... 

UM SR. DEPU~'ADO: - Aliás fo i sempre considerado cadeira especia:. 

O SR. ILDEFONso PINTO: - Perdão. Essa cadeira pôde ser lecciona da, como 

era no r egime n of'fic ia l .primi ti vo, como um departa mento do Di r eito Inteuna

cional, cu m ula t ivamente com o Dire ito Inte rnacional Publico. 

Eu . es tude i po t· esse sy.st em a. . .. . 
,Pois bem, de accôr do , com a reforma, a congregaçlo, composta do co rpo 

docente ~a esco la , . não tem a lib.erdade plena para del iberar a r espei to do assum

pto , porqu e a su a opinião ficará d ependente ele approvação do Governo .. 

O SR. JOSÉ A oausTo: - A autonom ia da congregação fica a bolida. 

O SR. ILDEFONso. PINTO: - :Mas, vou terminar e qu eira concluir as m inhas 

consider ações, citando a lg·uns perioclos do ultimo r el a.to r io da U nivers idade do 

Par·aná, para demonstrar á Camara a elevada ori entação daquelle estabe!ecimen to 

de ens ino, ciue, entr etanto, pela r efo rrna, está ameaçado de desapparece l'. 

A inda ha pouco, conver sava eu .. . 

O SR. CALDAS FILHO:. - V . ,E x . deve, te r v is to que e u ap r esentei uma em enda 

que parece conciliar tudo. Estã no Düwio c:o CongTesso de ho je. 

· O SR. lLDEFONSO PlNTO: - V. Ex. ha de desculpar nã o ter eu lido a inda 

a s ua emenda. Não tive tem .r-o para faze l-o, mesmo porque es tive estuda ndo o 

ass umpto p a r a so_bre ell e fallar nesta Camara. Em lodo o caso, a emenda de V. Ex. 

é mais uma prova de que a r eform a, ta l como foi submettidá á a pprovação do 

Congr esso,. prejud ica a Universidade do Paraná . 

Mas, d izia eu, conversando com o illustre D eputado pe:o Paraná, Sr. Pernetta, 

decla rou-me S. Ex. qu e a ~:eforma do ensino , como se acha organizada e · como 

fo i apr esenta da á d eliberação elo CongTesso, impediria por completo que a univer

s idade do seu . Estado continu asse a tunccionar, e que não poderia s ubs is tir desde 

qu e a r eforma fosse mantida tal como se ach a organizada pelo Poder Executivo. 

Lamentando s inceramente que esse es tabelecim ento se visse forçado a fecha r 

suas portas, em v ir tude . de uma le i, fo lg-o ag·ora muitissimo em ouvir de S. Ex. 

a informação ue que apr esento.u u m a emenda qu e pern~itte a contin uação·, de 

s ua ex isten c ia . 

o SR, CALDAS FJLHO: - Ainda que não houvesse a emenda, nlão· er a motivo 

p a r a , o . estf!.o~ l ecü:oento ~~char. 
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o SR . .lLDEFONSO PINTO: - Naturalmente lucta ria com tantas difficuldades ... 

o SR. CALDAS FILHO: - A actual reforma declara que o estudante, mesmo 

não sendo de estabeleci m ento officia l , pôde prestar o exam e em taes esta beleci

mentos. 

o SR . .lLDEFONSO PI•NTO: - Mas não é essa a opinião. dos lentes daqu elia 

universidade. 

o Sn. CALDAS FILHO: - Com a minha em enda procurei a ttenua r esse estado 

de cousas. 

O SR. JLDEFONSO PINTO: - Os períodos a que me r eferi são os seguintes, 

que demonstram a orientação esclarecida daquelie instituto de ensino fundado 

pela iniciativa particul ar. 

Diz o dir ector no segundo r elatorio: 

"A Universidade do Par a ná continuará a ministra r , como é do seu pro

gramma, um ensino solido, profícuo e sobr etudo pratico, adaptando-se, o mais 

_possível, á nossa circumscripção territoriaL" 

São palavras textuaes. 

Seguem-se · consider ações que demonstram a tendencia daquella universidade 

para dar ao ensino um cunho scienlifico, pratico e expel' imental , procurando espe

cialmente desenvolver os generos de estudo n ecessarios ao surto das industrias que 

devem prospe•·ar no Paraná, de accôrdo com as riqu ezas naturaes que alli se en

contram. 

Nada mais d igno de louvor es, nada mais merecedor de inteiro apoio. 

"Faça-se a aprendizagem scientifica e pratica, diz a inda o relatorio, sem 

preoccupaçôes ~e diplomas, inic iando-se a mocidade nos methodos ele investigação, 

educando-lhe a vontade e o caracter, pa r a fortalecer n ella as virtudes moraes e 

sociaes do cidadão. Evitemos acoroçoar o nefasto fanatismo burocratico, prepa

rando homens in,dustriosos e uteis e n ão candidatos a empregos publiCC)S, v isando 

unicamente fartas aposentador ias." 

Novamente o relatorio apr esenta conside•·ações sobr e as vantagens do ensino 

technico profissional e faz referen cia ás m edidas qu e pretende a universidade 

acloplar nesse sentido. 

Em um paiz ·Onde se encontra essa orientação e os resultados praticas até 

agora j ã realmente obtidos pela iniciativa particular, graças ao r egimen da liber

dade do ensino, são dignos. de louvores, não posso de modo à lgum descr er das 

vantagens dessa mesma liberdade e dos fructos que ella está em condições de 

produzir: 

Convencido de que o regimen official tem dado pessimos resultados no Brasil, 

vendo, por outro lado, que a iniciativa particular, em tão pouco t empo, tem r eve

lado as melhores tendencias para realizar a reforma de que mais carecemos, 

que é a dos m eth odos de nossos estabel ecimen tos de ens ino, superio•· e secun

daria, vendo mais que a acção elo Estado tem sido sempre improductiva no quo 

diz respeito ao ensino, tanto que as leis sobre a materia são el e pouca duração, 

to11'as elias sendo reformadas e transfundidas compl etamente no fim el e poucos 

annos, tenho certeza cabal, convicção firme e segura de que a esta reforma 
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estão l'eservados os mesmos resultados e o mesmo destino dé todas as leis de 

ens inb offic ial no Brasil que a precederam. (AJlOiados.) 

Dentro de pouco tempo ell a. demonstrará, mais uma vez, que o ensino official 

rião dá o r esultado que se deseja, e não corresponde ás intenções com que l egis

lamos. 

Então, quando mais uma vez tivermos assim reconhecido que as leis, os de

cretos e os r egulamentos não melhoram o ensino, faço votos para que as cor

r entes de opinião prevalecentes l')O Congresso, e de então para sempre, sejam pe la 

Jiberdãde, sejam pel a autonomia particular, sejam pela iniciativa priva:da e vela· 

absoluta excl usão dos nefa tos absu rdos e i llegaes privi!egios dos diplomas. Nessn. 

época, o ensino entrará ern .uma nova phase no Brasil, por certo, e nós poderemos, 

no fim de alguns annos, dizer com org·ulho, com satisfação c com enthusiasmo 

patriotico que a nossa Nação nada inveja ás demais em materia de ensino, e que 

está. em· para llelo com os paizes que mais se tenham destacarlo n6s diversos 

r amos de i nstrucção. (_~I1<ito be1n; ?!Htito bem. O oTado?· é felicitado po1· toclos os 

se1<s collegas.) 

O Sr. Bueno. de Andrada: - Sr. -Presidente, tive a honra de apresentar 

uma emenda á reforma da instrucção puplica, emenda que alcançou parecer favo

ravel e que hoje se acha incorporada ao projecto. 

H a, no emtanto, Sr. Presidente, na redacção ela emenda uma fôrma que se 

pod·eria prestar, ulteriormente, a mais de uma interpretação. 

Tencionava, na 2• discussão, vir trazer para aqui as palavras que servissem 

ele interp~etação authentica . ao pensamento que tive, ao offerecer essa emendn.. 

Não o tendo podido fazer, naqu ella occasião, faço-o agora. 

Verdade é que pôde parecer atrazada esta explicação, porque a emenda j á 

foi approvada pela Camara. Mas, corro os esclarecimentos que ora produzo já 

os produzi perante a Commissão e foi tleviclo a elles que obteve a em enda a 

informação favoravel, essa minha explicação poderá servit·, como disse, de in ter

pretação authentica ao pensamento ela emenda. 

Diz ena: "Será facultada a matriCI;la nas esco:as superiores aos . candidatos 

que já tenham sido approvados em todas as materias exigidas para matricula no 

primeiro anno do respectivo curso na vigencia da lei n. 8. 669, sujeitando- se, 

porém, ao exame de admissão, nos termos da Jettra a do art. 77, combinado com 

o a t·t. 81, do decreto n . 11.530, de 18 . de Março elo corrente anno." 

Em termos claros, significa este dispositivo o seguinte: que os candidatos 

que tiverem obtido approvação em todas as materias, embora não hajam alcan

çado a somma de grãos necessarios á matricula, na occa~ião, poderão matri

cular-se, de novo, na vigencia da acti.tal reforma, desde que prestem exame de 

admissão, exame vestibular nas respectivas escolas. 

Só aos alumnos qu e tiverem s ido approvaclos em todas as materias exigidas 

para entrada na esco la poderá aproveitar a minha emenda. Aquel!es que tiverem 

tido numero de grãos além do exigido, mas n ão tiverem obtido approvação em 

todas as ma terias, não poderão conseguir matrícula na escola . . Era isto que eu 

queria tornar bem claro e foi o que d isse a CÓ»:~missão. (Muito b·e~l; mnito bem.) 
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O Sr. José Augusto: - Sr. Presidente, não venho fazer um discur o de 

combate, nern s.quer ae ct itica, ao projecto d'! 1 e.110de.ação do ensino nacionat, 

ora em debate. 
Afastado radicalmente do pouto de vista em que se coilocou o legislador 

actual, pense1 em offerece1·, nesta ::.:P discussào, jã que n.i.o tivera oppo, tunidade 

de o fazer na 2•, pois que me achava a usenre da Capital, um substitutivo ao 

proj ecto, no qual consubstanci ava as idéas e doutrinas que, a respeito do P• o

blema, de ha longo tempo, tenho firmado. 

Não o farei, porém, e não o farei porque Lenho absoluta certeza- eu o s nti 

bem e perfeitamenre o vi acompanhando a votação em 2° tu rno - de que o 

substitutivo não mereceria a approv::tçJ.o da Camara, orientada, como se mostrou, 

em sentido diametralmente opposto ao em que me colloquei. 

O SR. FLAVIO DA SILVEIRA: - Devemos empre ter esperança. 

O SR. ILDEFONSO PINTO: - Maxime em s tratando de trab::tlho de valor, 

como o do nobr,e Deputado. (A1JOiculos.) 

O SR. Josll: AUGUSTO: - Nímia gene1 o.sidade dos dignos co !legas. 

Si, porém, não insistirei em apresenrar o meu substituto, nem por isso 

deixarei de frisar os princípios em nome dos quaes falto neste assumpto, 

princípios que julgo os unicos convenien tes á remodelação do ensino, os unicos 

capazes de conduzir á solução dos graves problemas sociaes .que a vida nacion al 

provoca e agita. 

A minha divergencia, ·Sr. Presidente, com o actual projecto de reforma, é 

radical. 

Colloca-se o projecto no ponto de v ista da offici a lização, do monopolio do 

ensino pelo Estado, desde que se firma no privilegio dos diplomas expedidos pelos 

institutos officiaes, ou pelos que a estes forem equiparados. Ora, esse privilegio 

do diploma é, a meu vêr, in1pecilho insuperavel á boa organ ização do ensino 

nacional. (A1JOiaclos . ) 

O SR. CALDAS FILHO: - O Estado não institue o monopolio do ensino; esta

belece exigencias de ord m legal, em beneficio da sociêdade. 

O Sn. Jo l1: UGUSTO: - Desde que o ensino tem por finalidade a expedição 

do diploma ... 

O SR. CALDAS FILHO: O Estado determina regras, não para que o ens ino 

tenha por fim a expedição de diplomas, mas para se fazer a prova da capaci dade. 

O SR. Jos1!J AUGUSTO: - ... e desde que o diploma é considerado attestado 

unico de capacidade, assegurado com privilegios excepcionaes, implicitamente o 

Estado arreda da concurrencia, na preparação de profiss ionaes, todos aquelies 

que se não podem apresenta1· armados ou apparelhados da faculdade de conceder 

diplomas com os mesmos privilegios e regalias. 

V. Ex. imagina que estaria assegurada a liberdade de producção ou de 

· commercio, si o poder publico, declarando haver essa liber dade, ao m esmo tempo 

determinasse só poderem produzir ou negociar taes e taes estabe:ccimentos? 

O SR. CALDAS FILHO: - Está claro que não. 

O SR. !LDBFONSo PrTTO: Pois o principio é pe,rfeitamente o mesmo. 
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O SR. CALDAS FILHO: - Si o Estado a ninguem obriga a ter titulo ou 

carta ... 
O SR. !LDEFONSO PINTO: - Mas, exige que o tenha o individuo que pretenda 

exercer determinadas profissões. 

O SR. Josll: AUGUSTO: - No meu modo de vêr - e neste ponto insisto 

o privilegio do diploma é o' maior obstaculo ao pleno desenyolvimento ela 

instrucção. 
O SR. J OAQUIM DE SALLES: - H a a liberdade de commercio; entretanto, elle 

é regulado por leis, e o Codigo Comrnercial não é impecilho a essa liberdade, á 

qual, ao contrario, gar ante. Agora, certos individuas são prohibidos de com

m erciar. 

O SR. J osll: AUGUSTO: - O facto é este: s i se assegurar a liberdade de com

mercio e, por outro lado, s i se restringir a determinados estabelecimentos, a, 

faculdade de commerciar, essa liberdade estará de facto burlada. 

O SR. JOAQUIM DE SALLES: - A liberdade de commercio está estabelecida; 

pela Constitu ição. 

O SR. JosÉ AUGUSTO: - Como o está a liberdade de ensino. 

Os apartes dos nobres Deputados muito me honram; demonstração positiva 

que o são da sympathia com que me ouvem; mas, o tempo está a se esgotar e 

sou obrigado a proseguir . 

O SR. JoAQUIM DE SALLES: - Ouvimos a V. Ex. com a maior attenção

(Apoiaaos gentes.) 

0 SR. JOSÉ AUGUSTO: -Muito gr ato a VV. EEx. 

D izia eu qu e, no substitutivo que elaborei para enfrentar o pr oblema do

e n s ino, parti do principio da abolição do privilegio de diploma, isto é, de que 

o diploma expedidp por qualquer escola do B rasil não daria s ituação especial 

ao que delle fosse portador . 

Assim, entendo qu e, por um lado, melhor consultaria os interesses do en

s ino, que não póde sem grave prejuízo, ficar preso a essa preoccupação do di

ploma, e, por outro lado, attenderia ao texto da Constituição, ao seu proprio 

espírito. 

O SR. CALDAS FILHO: - ão se chamem aiplomas; chamar-se-hão attestadosT 

certiclões de capacidade, e os proprios a dver sarios do diploma estabelecem o meio 

de verificar a competencia, que é o concurso. 

O SR. JosÉ AuGUSTO: - O principio do concurso é principio republicano e ae> 

concurso devem poder comparecer todos, quer sejam ou não portadores de diplo

mas; ahi se apura r á não a presumpção de capacidade. mas a sua manifestaçãe> 

palpavel, evidente. 

Logo, o principio do concurso não se póde equiparar ao principio do privilegie> 

do diploma; ao contrario, é um principio que a esse privilegio se contr apõe_ 

(Apoiados. ) 

0 S1·. lLDEPONSO PINTO: - Um é a liberdade· ; outro, O monopolio. 

O SR. CALDAS FILHO: - Louvo essas idéas do distincto orador, acho-as bel

Jissimas, mas, S. Ex. suppõe uma sociedade muito bem organizada, onde caCE." 
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qual tenha perfe ita comprehensão dos seus deveres e não procu re prejudicar a 

quem quer que seja, e d isso, infelizmente, ainda estamos longe. 

O SR. Josll: AUGUSTO: - Agradeço a co !laboração de V. Ex. ; mas, peço 

licença para proseguir, afim de que possa terminar h oje o meu discurso . 

Diz ia eu, Sr. Presidente, que no subslltutivo que elaborei e desejava offe

recer á considera,ção da Casa, tinha, como ponto de partida, o princip io de que 

o diploma não é a prova real da capacidade de quem quer seja. Portanto, não 

pôde ter seu portador uma situação excepcional, não poden do com ell e deixar de 

Joncorrer terceiros que não sejam portadores de diplomas, mas que dêem pro

vas de competencia. 
O SR. CALDAS FILHO: - V. Ex. diz que o diploma não é prova de capaci

dade ; mas V. Ex. parte de um Ilrincipio falso . O diploma, suppondo a frequen

cia no curso, a regularidade nos exames, é, indubitavelmente, nessas condições 

uma prova de capacidade, de habilitação, demonstrada nos exames. 

O SR. Josll: AuGUSTO : - V. Ex. dê licença, porque estou expondo em con-

jun lo o ponto de vista em que me co! loquei. Não quero o privilegio do diploma . 

O SR. ANTONIO ::I~ONlZ: - O privilegio é só para os cargos publicos . 

O SR. JosÉ AUGUSTO: - Para o exerci cio de varias profissões. 

O SR. Sou:<~A BRITO: - Até as nomeações de juiz de dire ito, por exemplo, 

poderão recahir sobre não diplomados? 

O SR. JosÉ AUGUSTO: - Diversos cultores do direito tenho conhecido, sem . 
diploma, muito mais capazes que outros, diplomados. No Rio Grande, ha innu-

meros juizes não diplomados, e muito competentes . O Sr . Augusto Uflacker, 

por exemplo. 

O SR. JOAQUIM SALLES: - Lobão não era diplomado. 

O SR. JosÉ AUGUSTO: - Sr. Presidente, dizia eu que estabelecia como ponto 

basico do substitutivo, que pretendia offerecer á consideração da Casa, o prin

cipio de que os diplmnas não devian1 garantir nenhuma situação privilegiada aos 

seus portadores; ao contrario, como méra presumpção de capacidade, devem 

ceder ás demonstrações reaes ela competencia ele outr os que não os possuam . 

Esta é a doutr ina republicana, que está assentada no texto ela Constituição, 

· e, quando não estivesse no texto, estaria no e·pir ilo do regimen que adoptamos. 

O SR . JOAQUIM SALLES: - A verdade, entretanto, é que, com a liberdade do 

ensino, os diplomas, que antigamente eram presumpção ele saber, ficaram sendo 

presumpção de ignorancia. 

O SR. JosÉ AUGUSTO: - Ao lado, Sr. Presidente, deste principio basico, fun 

damental, eu estabelecia o principio da inter(erencia do Estado em materia de 

ensino. Quer dizer que eu não sou daquelles que acreditam dever alheiar inteira

mente o problema da inslrucção ela funcção do Estado. 

Quero que o Estado como ordenador supremo das necessidades sociaes, ve

nha collaborar, cooperar com as outras forças sociaes para a obra primacial de 

todo regimen politico, que se firma no suffragio u niversal, que é a obra da 

educação popular, sobretudo no reg·imen repub licano. Mas, si adn'l itto a cona

boração elo Eslaclo, a sua cooperação no problema do ensino, não j ustifico qu e 
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est a intervenção se Caça directam n te, o Estado creando escolas, o Estado fun

dando escolas, o Estado provendo ás escolas, o Estado r egulando programmas, 

a lterando-os, legislando a respeito de doutrinas scientificas. 

O sa: lLDEFONso PINTO: - V. Ex. não quer a direcção do Estado no as

sumpto, mas sómente a cooperação. 

0 Sa. Josll: AUGUSTO: Precisamente; quero a collaboração, não a monopo-

Jização, pelo Estado. 

O SR. !LDEFONSO PINTO:- V. Ex . está com a boa doutrina. 

O SR. Josll: AüGUSTO : A opinião de V. Ex. muito me lisonjeia, porque 

parte de uma a u LOridade, de um distincto professor de duas escolas superiores 

modelares no Rio Grande do Sul, uma f igura brilhante da sua bancada. 

(Apoiados.) 

O SR. lLDEFONso PINTO: - Muito obrigado a V . Ex. 

O Sa. J osÉ AI.'GU 'TO: - Estabelecia no meu substitutivo o principio da inter

venção do l!}stado no que entende com o ensino; mas dderminava que essa inge

rencia se fizesse de modo indirecto, o Estado subvencionando, amparando a in i

dativa particular, vindo em auxil io desta onde ella existisse e creando condi

ções de tal ordem que permitlissem que no meio social brasileiro essa iniciativa 

surgisse. cada vez mais efCiciente e cada vez mais proveitosa. 

Pa•·a isso, é preciso que a immiscuição não seja directa, porque esta, por 

parte do Estado, é sempre nociva, porque o Estado é o peior dos ensinantes ; 

n1as é necessario seja indirecta, cooperadora, s ubvencionadora . .. 

O SR. ANTONIO l\IoNtz: - F iscalizadora. 

O SR. JosÉ AuGu. TO - . .. e fiscalizadora tambem naquelles institutos au

xil iados pelo Estado. 

Eu, Sr. Presidente, accentuava como é benefica essa collaboração indirecta 

do J~stado n a obr a educativa e como é nefasta a col!aboração directa, monopo

lizadora do Estado em mate•·ia de ens ino. Para comprovar o que venho aff! r

mando, não careço mais do que recorrer á historia n acional nesse depa rtamento 

da acti v idade socia l. 

Nós lemos fe ito, sobretudo no regimen r epublicano, successivas reformas, 

todas e llas, m a is ou menos, com excepção da do Sr. Rivadavia Corrêa, no sen

tido da officialização, do monopolio do Estado; no em tanto ... 

O Sa. CALDAS FILHO: - Em 1901 não se fez oCfic ialização; ao contrario, 

lwuve os equipa ra dos . 

0 Sa. Josll: AUGUSTO . . entram ministros, sahem m in istros e todos el!es 

vêm aCfirmar que o problema do ensino n ão fo i abordado, que continuamos sem 

in strucção, sem educação nacional, isto porque a inte rvenção do Estado tem sido, 

ao envez de benefica, unicamente malef ica . 

O SR. CALDAS FILHO: - A lei de 1891 Co i inspirada pelo Sr. Benjamin Con

stan t, cuja ori entaqão positivista é conhecida; entre tanto, manteve a offic ia\i 

zacão . 

O SR. Jos~ AuGUSTO: - V. Ex. não conhece como eu a histor ia da ela bo-
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ração daquella reforma por informação de d is ti ncto collega n osso; s i conheceSsE', 

n1lo diria dessa reforma, que é a lei Ben jamin Con stan t. 

O SR. CALDAS FILHO: - Sc1·ijJta est. 

O SR. JosÉ AuGUSTO: - A histori a nos bastidores é muito diversa. 0P110r 

tunamente, eminente collega nosso, de grande autoridade, esclarecerâ. a ver dade 

historica. 
O SR. FLAVIO DA SILVEIRA : - Perfeitamente . Trata-se do Sr. Rodrlgue,. 

Lima. 
O Sa. JosÉ AUGUSTO: - A historia do ensino no Brasil contradiz o principi(} 

da intervenção immediata, porque toda vez que o Estado tem procurado chamar 

a si a funcção directa de prover o ensino, a sua in ter ferencia tem falhado em 

absoluto. Não sou eu quem o diz, são todos os m inistros que têm occupado a. 

pasta que superintende esse serviço; nos seus relatorios, nõs encontramos a 

confirmação das palavras que eu estou proferindo. 

E, Sr. Presidente, a intervenção directa do Estado não tem sido funesta. 

sõmente no regimen republicano. Tambem no regimen monarchico, em que a 

orientação era no sentido da officialização e do monopolio do Estado, tambem 

no regimen monarchico, cujas excellencias pedagogicas têm sido tantas vezes 

apregoadas, tambem naquelle reg·imen, a obra da educação pelo Estado foi uma 

obra falha, incompleta e, mais do que isso, nociva aos interesses da educação 

nacional. Quem o affirma, ainda não sou eu, é o Sr. Ruy Barbosa, no seu ce

lebrado parecer relatando o projecto de remode lação do ensino, em 1882, em pa

lavras que vou ter a opportunidade de ler e são as seguintes. Diz S. Ex. : 

"A verdade, dizia o Sr. Ruy Barbosa, em 1882, é que o ensino publico está. 

â. orla do limite possível a uma nação que se presume livre e civilizada; ê que 

h a ,Jecadencia, em vez de progresso; é que sotnos um povo de analphabetos, é 

que a massa delles, se decresce, é numa proporção desesperadoramente lenta; 

ê çue a instrucção academica está infinitamente longe do nivel scientHico desta 

iuade; é que a instrucção secundaria offerece ao ensino superior uma mocida de 

cada vez menos preparada para o receber; ê que a instrucção popular, na Côr

te, como <1as Províncias, não passa de um deside?·atttm; ê que ha sobeja ma

teria para nos enchermos de vergonha, e empregarmos heroicos esforços por

uma \·ehabilitação, em bem da qual, se não quizermos deixar em duvida a nossa 

cnpacidade mental ou os nossos brios, cumpre não recuar ante sacrifício ne

nhum. 

Já vf V . Ex., Sr. Presidente, e vê a Camara que, se a intervenção directa 

do Estado, o monopolio rlo Estado, n0 que toca ao ensino publico, tem sido f u 

nesto na Republica, como attestam os relatorios de todos os Ministros, tambem 

o fúra r. a Monarchia, como affirmam as palavras do Sr . Ruy Barbosa, gran

de autoridade na materia. 

JoJ Sf a influi~ão do Estado tem sido nefasta, como attesta a histor ia da 

Repul.Jiica e como attesta a historia da Monarchia, nõs deyemos procurar urna 

ontra ~olução para o problema, encarai-o por outra face, buscar outra orien 

ta0,ão que não conduza o ensino a essa situação de descalabro a que que referia 
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oQ Sr. Ruy Barbosa e que se reflecte nos relatorios de todos os Minis tros do 

l ot~r ior na Ret)Ublit::a. 

Creio que a imrniscuição indirecta do Estado seria benefica. 

A intervenção ·indirecta tem sobre a directa muitas vantagens; e occupan

<lo-me da materia referente ao ensino primario, quando tive opportunidade de 

<J irigir a instrucção puhlica na nünba terra, screvi, em relatorio, a respeito 

·I· ssC' eu:sino, que a intervenção d irecta do Estado era incapaz de resolver o 

)'roblema no Brasil. 

A intervenção indirecta, a o contrario, fac ilitaria a solução do problema, L€:

ri:t ~obre a dirncta, pelo menos, quatro vantagens. A p rimeira dellas entende 

cnm a econom ia: a interfer encia media ta é a mais eco no mica em toda parte. 

O E stado para auxil ia r e subvencion ar escolas precisaria lançar mão de· r e

eur sos muito menores do que para proveJ-as directamente, nomeando profe~:>o · 

reE, sustentando-os, marcando-lhes ordenados e vencimentos. 

Esta questão de economia e de finanças não é pa r a ser desprezada no Ura

"' il , qnando diversos Estados, ou antes a sua maioria, se debatem n a mai~ aP 

g us Liosa elas crises financeiras, reflexo, a liás, da situ ação geral do paiz. 

"' intervençã.o indirecta do Esta do tem, portanto, a vantagem de ser mai>" 
(•C•.>nonHr.a, e com esta a de ser mais democratica e nós qu e v ivemos em um lJaiz 

que s~ diz democratico n ão devemos despr ezar esta face ela questão. E' mais 

<lcmocratica, digo, porque o ·Estado, pagando mais barato o ensino com a sua 

iu tervet>ção indirecta, poderá haver maior numero de esco las e, portanto, mairJr 

numero de educandos, que é o ideal da democracia. (M1dto õ e1n .) 

Ao lado destas vantagens de ordem democratica e economica ainda ha a 

van tag·em consistente em que a intervenção indirecta ê muito mais effit::az, e 

isto porque em toda parte do mundo o professor particular exerce mnito me· 

lhor a sua funcção, interessa-se muito mais pela educação das cr ian<;;JS con

fiatl as á sua guarda e preenche muito melhor o seu papel de eclucadra do que 

o Cunccionario publico, em hora se chame professor. 

C SR. FJ,AYI0 DA SrLYJ-lTRA: - T em maior responsabilidade. 

O SR. Josr;; AuGUSTO : -- Tem-n'a, de facto, porque a lém da fiscali·<ação 

-elo 11oder publico, tem a fisca li zação da familia , principal interessada no as-

.:b'lllllJtO . 

. Ah;m destas vantagens, econon1ica e de1nocratica, e de ser mais e(ficaz, a. 
i:'ltervE>nç;ão indirecta do Estado ainda terá a vantagem de ser mais educativa, 

;mr isso que fará sur g·ir na naciona lidade b1·asi!eira o espírito de iniciativa em 

1nateria de ensino (muito bem), iniciativa que as leis actuaes, ao envez de des

-envolver e defender, procuram embaraçar e d ifficultar. 

Assim, a immiscu ição m edi ata se justifica pelo menos por quatro raziles, 

"'at!u qual de maior valor: é mais eco nomica, ê mais democratica , é m a is e~ficaz 

·e f, ma's educativa. (ilf.uito bem .) 

A intE>rvenção dirccta n ão t em sido nefasla sómente no Brasil. S' consul

tarmos a histeria de todos os povos, no capitu lo referente ao ensino , veri'iC'ar:3-
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tnos q ... 1e toda vez que o !JJsta clo procura chan1ar a s i a altdbuição de provei! 

c\ireclHmente a<;> ensi n.o publico, a instrucção decah e e a sociedade r e trograda 

Poderia citar aqui exemplos da historia de quasi todos os povos, mas limi

tarei a minha obser\·ação á França, ser v indo-n1e de palavr as das figuras 111a is 

n•J,resen ta ti v as ela in tellectual idade f r a nceza . 

A.ntes el e tudo, citarei T a ine, o grande historiador philosopho elas OTiycns 

d ct F',~a.nça Conte?P1Jonrnca . 

8' Taine quen1 a[fi rm a, Sr. Presidente, o seg-uinte, no ultimo volunt8 tlessa 

obrd · 

·' Assiln termina na. Franeã.. o commetthnento francez da educação pelo Es

taC..:o .. ~uanõo tnn negocio deixa. de estar nas tnãos dos inte 1·essados e un1 ter

c:eirO, c.ujos intr::resses são outros, t.oma -o a seu cargo, tal negocio não pôde ir 

bem . cedo ou tarde sua falh a ori!l·inal se manifesta, e por erreitos inesp r aclos . 

Ac,u i , o EHeilo principal foi a clesconven icncia c1·escente clet eclucetção e det vielct. 

N•J'3 tres grâos da instrucÇ!ão, para a infancia, a ado lescencia e a mocidade, a 

pr eparaç:ão theorica e escolar sobre bancos, por livros, prolongou-se, em vistn 

do exame, do d iploma e ela carta, em v ista disto sóm ente, e pelos peiores meios, 

pela applicação ele um reg imen anti-natural e anti-soci a l , p elo retardamento 

~-'XCt:;Bsh·o da aprendi zag·em nratica, pelo internato, pela estafa, se1n attenção 

ao futuro, á idade adulta e aos officios v iri s que o homem é chamado a xercer, 

ah~tenção feita do mundo real no qual o moço viver á em breve, ela soc iedade 

aml iente li. qual é precizo adaptai-o ou resi gnal-o ele antemão do conflicto hu

trar~o en1 que. para se defeuder e vencer, ell e preciza estat\ antes de tudo, ap

parelhado, a rm ado, ex~rcitado . 

Este apparelhamento i ncl i spensavel , esta acqui sição m a is importante que 

t:>cl~s as outras, esta solicl€'z elo borr\ senso, ela vontade e elos ner vos, nossas e~

co.as não podem communical -a; ao contr a rio, muito longe de dar-lhe quali

dades. <·li as o desarmam pt> l il. sua concl i Gão proxima e definitiva . Pelo que sua 

ectracla no mtmclo e seus primeiros passos no campo da acçlo pratica não são, 

o 1naior uurnero de vezes . senão urna sequencia de qu édas dolorosas. 

E' assim, Sr. Presidente, que TainP caracteriza a situação de desorgani 

:--ac;:ão a que chegou o ensino na França con1 a intervenção directa do Estado. 

Nfas não é só Taine. 

Gustavo Lo Bon pinta-nos o quadro elo insuccesso ele edu caçJ.o pelo Es

tado, n a França, dando-lhe côr es a i nela mais precizas. 

dão elo eminente autor ela "Psycholo~; i e d e L'Education" as seguintes af

firrna(,;ües : 

"l<Jis ah i o que a Un i ver sidade fez da mocidade que lhe foi confiada, dest a 

r-HJ)CJ"ança da França, de que ella não fez senão perverter ou atrophiar as almas. 

Que virão a ser moços assim formados? Que serão ell es m ais tarde? 

O que elles serão, sabemol -o i á , r esi gnados ou clesclass i f"i caclos. R esig nados, 

os que puderem entrar pant os empregos publicos, funccionarios, magistra

<loe, etc. Os prefeitos que os dirigiam no collegio ser ão substituidos por outros· 
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que apanas pelos seus ti tu los diff'erirão dos primeiros. Sob a nova direcção, 

cun1prirão co1n inercia as novas tare(as. 

JiJncaminha r-se-hão lentan1ente para a maturidade, para a velhice, depois 

deixarão o mundo, após trinta ou quarenta annos de vida vegetativa, com a cer

L·:- za.. de terem s ido sêres nullos, tão inute is a si proprios quanto á pa tria . 

E os outros? 

· Os outros 1::loderia n1 dirigir-se para a ag·ricultura, a industria, o commercio, 

mas não o faze ·m sei1ão depois de todas as t enta tivas . Bntra m, pois, a contra 

g·ostQ, e, em consequencia, não vencetn j á mais. Por estas profissões, que fazem 

a ~·iqu eza e a g randeza de um paiz, a Un iversidade só lhes tem ensinado o 

cl eSl·rezo . " 

f.la e du cação mora l. accrescenta Le Bon, as universidades não se occupan1 

absoluta1nente: das aptidões intellectuaes, apenas uma, a memoria, é cultivada . 

• Tulgamento. r aciocin io. a r te . de observar, meth o<lo. etc. não sendo catalo

g-:rv'eis em questões de exames, sfio considerados inteiratnente desprezíveis. 

'l'odo o ensino secundaria é fe ito á custa de manuaes ou de dictados que o 

a lnmno deve aprender de C('r c recitar, com o que terá abertas as portas de 

toda~ as carreiras, incluindo o professorado, en1bora seja incapaz do n1ais ins i

gnificante trabalho pessoal. 

Parecem, Sr· . P r esidente, escriptas para o Brasil as palavras de L e Bon. 

ta l ü. Tlrecisão com que se aj ustan1 ao nosso caso . Netn são só os depoimentos 

d•' Tain e e de Le Bon; tenho tambem o de Ribot. c uj a autoridade no assumpto 

é extraordin aria , porqu e fo i elle quem provocou a g r ande eu qnête, da qual r e 

sultou a r emodela<:ão do ensino na Franç't. 

Pois b em . é Ri bot quem affirma: 

"Nosso systen1a ele eclncação , ê .. om uma certa medida, responsavel pelos ma

les d" mciédarle fr:tnceza. Um systema qu e classifica os homens aos vinte an

noR, S<'gunclo os diplomas obt idos , priva o Estado do direito de escolh er os que 

se l êm fe ito nor si 11roprios e que as prorissões livres têm posto fóra de concur

rcnc:ia. A ppli cado sómente a certas carreiras. como a de engenh eiro, est e sys

tfl'nJa tem os seus inconven i entes . 

f];.;tend ido â maior parte das funcções publicas, torna-se um pe rig·o, por

C!'-'<' conduz a moc ida de toda á busca de diplom as inute is, porque falseia as idéas 

s0l n , o papel da educação, porqu e enfr aquece os laços moraes d a nação, for

:11;::1ndo ma is ou 1nenos desclass ificados qne nau fraga111 nos exames e que não 

tê1n energia para emprPhender log·o após uma segunda educação, e dando aos 

nu e lriumpha m a illusão de que nada mais lhes r esta cjue o esforço p a ra obter · 

unt ernpreg·o publico. 

Ouçarn V. Ex. e a Cam:~.ra o depoimento de Eclmond Demolins, que, n a 

rr in h a opinião, é a f ig-ura mais notavel dos tempos ultimos em ma teria de edu

t!ação na FranGa. E digo figura n1ais notavel, _porque não foi silnplesrnente UlYl 

thec·Tico do ens ino . Sem jámais ter exer ci do qualquer funcção publica," na Fran

r:a, J)E.-nlolins, convencido de que os males de Que o seu paiz se resentia, eram 

mate~ de educação, como males de educação, sJo os que nós sentimos, foi pra-
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ncamente realizar a r eforma que lhe parecia dever trazer solução ao problema 

.que o impressionava e interessava a toda a França. 
vou ler as palavras do grande vulto da pedagogia franceza. 

o SR. ILDFFONSO PINTO: - V. Ex. poderia dizer qu os r esultados obtidos 

vor Dernolins vieram confirma r suas previsões. 
o sa. .Tosm AUGUSTO : - V. Ex. diz bem. Os resultados colhidos por De

molins, na sua celebre ·'Ecole des Raches•·, foram tão extraordinarios, que esta 

c~colu tem hoje nunca menos de seis ou oito filiaes, toda-s preparando indivi

duo~ uteis ú. patr·ia . 
'8 tão notavel foi a influencia de Demolins nos destinos da França, que ao 

se iniciar a campanha pela r emodelação do ensino, em um preito de justiça, 

ao humilde mas benemerito servidor do paiz, o proprio Ribot affirmou q ue o 

<tue h avia impressionado o seu espirilo e determinado a resolução de promovP.r 

es>a remodela~ão, afim de que assim se chegasse â. r emodelação social, foi uma 

vü:~ta. !t "Ecole des Raches". E ll e y io que a "Ecole des Raches " não preparava. 

nem diplomadol', nem bachareis, porém homens para a vida pratica, de accôrdo 

com a beiJa divisa da esc:>la: 

"Bicn armés pour la vi e.'' 

A orientação de Dcmolins foi tão eUicaz, que R ibot o veio confirmar, ac-· 

crescentando que a acção do grande educador era mais notavel, quanto ao en

sino, c·mbora nunca tivesse sido, sequer , bedel de um ·estabelecimento de instru

•:r;ão, que a de quantos ministros têm passado pela pasta da instrucção publi

<!a, na França, e V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que a lg-uns têm sido competen

c iü.S verõadeiras. 

?ois hem; ê de Demo Iins a palavra: 

"Nosso regimcn escolar actual, diz Demolins, fôrma essencialmente funccio

raJios: é pouco apto a dar outro producto. E', sobretudo, incapaz de formar 

o homem. 

Para galgar uma situação de independencia ê precizo ter, antes de tudo. 

io1iciativa, vontade, habito de confiar em si proprio. O regimen escola r fran

ce2' não sómente não desdobra estas aptidões, como as comprime, as esmaga . " 

Eis ahi, Sr. Presidente, o depoimento da historia do ensino francez. 

'J'oàa vez que o Estado quiz interferir directamente investindo-se d" fun

ccões que lhe não devem caber, o fracasso foi completo. 

Como o da França. eu poderia citar o exemplo de outros povos, e poderi a 

referir a V. 'Ex. que só os povos que não têm a preeminencia da evolução na 

4',poca actual procuram restringir ainda o ensino a uma funcção do Estado . 

Sómente nssim se faz nas nações em que não ha a escola harmonizada com 

:::. üda, mas, ao contrario, a preoccupação da formação de burocratas, gr ave 

!'rap-:a. que, infelizmente, s~ enraizou em nosso paiz. 

Meu substitutivo, portanto, ao lado desse principio centr al, abolindo os pri

~;ilegios do!l diplomas, estabelecia o principio da intervenção indirecta do Es-

ú.üo; mas o meu ~ubsti tutivo, que cham arei manqtté. (P1·otestos) .. . 

O SR. CALDAS FILHO:- Só porque não o chegou a apresenta r .. . 
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( . SH. Jos~ AUGUSTo - ... porque sab ia que seria condemnado, não estabe

I.~cia sómente esses dous principias: a aboli ção do privilegio, que crêa uma si

tcll\ção excevcional, para alguns, e o principio da interYenção do Estado dever 

sr- r feita indirectamente; elle ainda se afastava da orientação do -actual pro

je:cto, no seguinte: ernquanto, na r eforma em discussão, exclusivamente se at

tJndt- ao ensino secundaria e ao superior, o meu substitutivo não cogitava, ab

solt: ta mente, desses dous aspectos do assumpto, justamente porque creio que o 

e-nsi110 secunda ria e superior devem ser como que o coroamento do edifício, a 

sua rürn&.lha, e, etn um regimen que se intitula democratico. em cuja vigencia 

vivnnos . .. 
O SH. lLDEFONso PTNTO: - Apoiado! E a democracia é, essencialmente, 

~on tra todos os privil(lilios. 

O SR . JostJ AUGUSTO - . . . devemos cuidar, a ntes de tu elo, elos a licerces, 

da base, dos supportes; devemos cuidar, sobr etudo, do problema do ensino pri

ma•·io, tiomestico, normal, 't echnico e profissional (a1Joiculos) , po is só isso póde 

àa:· ao ensino uma orientação efficiente, de finalidade pratica para a grandeza 

P r•ara a prosperidade do nosso paiz. (Mnito bent.) 

.H.eformar, porém, como Euclycles da Cunha dizia, pela cimalha, refonnar 

o ensino secundaria e o superio1·, ê incidir no e rro em que temos vivido, é crear 

uma C'spccie ele ensino olygarchico, porque é, em toda a parte, de excepção, 

est'l ensino, n1i.o é o ensino popular por excellencia. 

Em um paiz que se diz democratico, a reforma do ensino primaria deve· 

ri.t. vir antes de qualquer outra, justamente porque a democt~acia não deve, nem 

pócla existir sem o esclarecimento das massas, sem a formação da consciencia 

<i< ssns mesmas massas; e não é possível escla r ecei-a;;, nem lh es dar conscien

t'ia, estabelecendo apenas um ensino para a élite, para as classes dirigentes . 

O SR. JOAQUIM OzoRJO: - Sem h aver a menor preoccupação com o ensino 

prh!tario . 

O SR . Jos!lJ AUGUSTO: - Nesse ponto, portanto, eu m e afastava a inda da 

orientação de r e forma actnal, e creio que me afastaYa, para melhorar o en

si·•J . para dar-lhe, pelo menos, essa finalidade pratica, proveitosa, benefica aos 
i r 1 c:resses do pai z . 

Devemos partir desse principio de que a crise que nós sentimos, sob as r 
Yf.:rs~s lllOdalidades, quer se cham.e crise economica, quer se chan1e crise finan

cc.n·a, quer se cha1ne crise politica, quer se chame crise moralJ quer se chame 

Prise de caracter, tudo se r~ <luz, S1· . Presidente, a uma questão de defeito, de 

ff,llla de educação. (Muito b em . Apoictdos). E', acima de todos, o problema 

nacional ; e a democrada brasileira tem se mostrado até hoje impotente para 

rPso lvel-o, com a constante preoccupação ele fazer reformas pela fachada, pela 
cõmalha, pelo a lto ... 

O SR. PRESIDENTE: - Pe~o ao orador o obsequio ele resumir suas conside

rações, porquanto faltam apenas cinco minutos · para terminar a hora regimen
tal da sessão . 

O Sn. Jos~ At:GUSTO: - Agradeço a V. Ex. o aviso, e vou terminar as 
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{)t~t·rvaçõEs com r elação a este ponto do meu substitutivo, pedindo a V . Ex. 

que: n1e reserve c clir·eito de fallar amanhã. 

o SR. PflESIDENTJ;: - :Eü·. outros oradores insc1·iplos . 

O SR. JosJ!: AT;Gl:STO: - Perfeitamente. Peço a V. Ex. m e cons idere ins

CJ iplo para fallar em outra opportunidade, pois não faço questão de precedencia. 

Dizia eu, S•·. J r esid nte, que o meu substitutivo cuidava, de um lado, de 

far.er vingar a abo lição do privilegio de diploma, principio constitucional, des

cnr~do até hoj"; l>•Jscava de outro lado estabelecer a intervenção indirecta do 

E~-;tado en1 n1ateria de ensi no. afastada a preoccupação do Estado ensinante; e, 

em terceiro lu~ar, procurava incrementar, desenvolver, dar mão forte á inicia

tiva. particu Jar. tlO qu-e entende con1 o ensino prhnario, domestico, normal , pro

fi ,sio ll al e technico . 

· .\manhã, ou quando V . Ex. me der a palavra, continuarei a discutir do 

men ponto ele yista, justil'icando minha orientação com r e lação a cada um desses 

as1 ectos do en i no. (Jln,ito bem; muito bem . O o1·acl07' é 11wito ! elicitarlo.) 

SESSÃO DE 6 DE OUTUBRO 

O Sr. José Augusto (movimento r1e at/.ençlio): - Sr. Presidente, vou 

prosegu ir nas considerações que hontem havia iniciado, em derr edor da questão 

<h- en• ino publico, ora em debate nesta Ca~a do Cong·resso. 

Para fazel-o, e melhor metbodizar a minha exposição, devo começar r eca

pitulando, embora em breves te1·mos, os principias hontem por mim formula

dos . Ctlle me parecem os unicos capazes de conduzir a uma solução satisfactoria 

o problema do ·nsino. 

O SR. FI,AVIO DA SILVEIRA: - Solução de finitiva. 

O f:,R. JosGJ Al!Gl'STO: ExactamE'nte. 

Sr. Presidente, todos os aspectos da ac tiv idade social, o modo de s er de 

cnGé.' poYO, cuas instltniçõeR, seus costu1nes, seu direito, sua cultur~a, sua civili 

;-ação, wdo dimann. de uma tríplice ordem de causas. cosmicas, biologicas, 

111f·raes. 

São obstante, o l'actor pre ponderante ê sempre a educação. 

Os sociologos mais au torizados, e entre elles Demolins, em uma série ae 

li vros notaYeis pelo vigor e juste?.a de sua argutnentação, são accórdes em con

statar C!Ue as na~ões vc. lu e m ou decahe m. não simplesmente porque os setlS 

hr,bitan~es pe•·tençam a tal ou qual r aça superior ou inferior, mas, sobretudo, 

qr' ndl• 8 educaç3o que r ecebem é de molde a fazer sociedades fortes ou povos 

~e:r energias. 

O confronto en tre as civilizações latin a e anglo-saxonia, feito por Cola

j:J.ni. J>emolins e outros de igual valia, deixa demonstrado de modo a não po

llt.:r paira r so1nbra de duvida no espirito o n1ais exigente que, por exemplo, a 
superioridade inconteste actua lm e nte exercida no mundo pe lo inglez, J?ãO é o 

fru c to de condições de natureza physica, não resulta de qualidades ethnolog t. 
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c.t·· . 'll as prende-se directa1nente á adm iraYel organização do seu systema edu

cat.i\·p, orientado desde os m a is remotos tempos para a formação de uma na

ci0naliiaade con11Josta de hon1ens vigorosos e energicos que sabem ter um ideal 

c proseguil-o até o nm, de um povo que vence todos os outros, em todos o s 

ccmlinentes c em todos os dominios, e ntregando-se antes do tudo ás profissões 

rrue dã o a um paiz a força e a supr emacia - a agricultura, a industria, o 

<.on"' mcrC"io. 

~f'Lo assin1 entre os latinus, cuja, finalidade educativa reduz-se, na hora. 

presente, it form ação de burocratas e bachareis. 

F irmada a in[iue ncia dec isiva da educa:ão nos des tinos ela sociedade, r e 

s>t!trt como corollario log ico a necessidade el e interferir o poder publico, respon

san·l que é pela clirecção ela vida social , no que entende com as instituiçõe:. 

oclucativas, o que não quet· dizer que eu atJplauda a attitude dos que pretendert 

'l. nhsolvta orriciitlização clv ensino, o mononolio pelo Estado desse serviço, em 

todos os seus ~r·áos, quando razões de toda ordem, ao contrario, aconselham 

qu e limit.,mos o pape l do Eslaclo ao ele fomentador e incr em enlaclor de sua am

nJ a diffu são . 

l sto, Sr. Presidente, Be realmente é nosso o proposi to el e dar ao ens ino pn. 

Vflitosa.. e fecunda n1i ssão educativa . 

E' da hisloria d e todos os povos M li ção . 

E' da h istori a do proprio Brasil, onde o in s uccesso elas constantes, repeli 

dn R reformas por qu e te n1 passado a instrucção publica, t.:onforme deixei de

rnon~u~ado . todas n1a is ou n1enos no sentido da officialização, evidencia-nos ir

r efr:tgavelmenle que a interferenci"- directa elo poder publico não convém, antes 

<< ·nlracliz, os elevados inte r esses da instruCQão . 

1\ ... a França assin1 tem succediclo. 

Foi o qu<' hon tem demonstr ei abun dantem ente, Sr. Presidente, c itando pa. 

lavras df' Taine, o gTandP historiador-philosopho das Origens da França Con 

t··J•1[1oranea; de Gugüno Le Bon, autor da Psychologia da J!:ducaç'io; de Ribot, 

o pro1notor da e11quêtP parlamentar qu e deu e n1 r esulta do a ultirna renlodela 

~ãl; da educação franceza, e , afina l, de Ecl1nond Den1olins, a maior fi gura de 

1 e··lagog ia na Fra nça, nos ultimas an nos, todos concordr~s na condemnação for

nu:tl ao reg imen de estad isn1o. como chama JJe Bon, a que se procurou reduzir, 

naip:cll e PTa11de paiz , a qu estão do ensino. 

O 0:,emplo ele "F'ran ç"- f>, pois, eloque nte como alteslaclo da infer io ridade clu 

Estado quando busea prover clireeta e immecliatamen te ás co usas do e nsino. 

E se Ia nçanTlOS as nossas v istas para o que se passa nas outras nações ori

~ nt .v1a s 100 sen tido ela ahso rpção pelo poder publico das funcções da viela pri

Yf.da, <·onclu iremos, como conclui hontem , qu e onde que1· que o Estado t e nha 

rrN-UI'lHlo mono poli zar a cli1·ecção do ensino, es t e ten- falhado por completo, 

no en li nclo á sua finalidade. 

O SR . SIM') IlS LnPES: Neste ponto pôde-se citar a excepção da Alie-

manha . 

(• ~H. J )S J': AtiGUSTO: -- Mesmo o exemplo ela Allemanha, invocado pei <J 

mr-11 illuslre am ig-o e clistincto coll eg-a, cu jo nome declino com sympathia, S1·. 
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S imões Lopes, não confi rma de todo ·o principio intervencionista, porquanto se 

\) GoYcrno a.Jlerrtão interven1 e m materia de ensi no , não o faz excJu indo a coope

ração das ou lras forças sociaes . E' sabido que as Universidades, modela das 

su~·u r.do o typo das Universidades medieva.es. são, na Ge rmania, r eguladas e m 

gr:;nd~ parte por es ta tutos que ellas m esmo se traçam e a sua admin is tração 

é eonfia<'ia a r eitor es eleitos dentre os profes ores ordinarios. 

, \ ccr esce que o que tem feito princ ipalmente a grandeza da Allema nha -

tem s ido o seu admiravel ensino p rofissional e teclmico ... 

O SI~ . Du><SHEE DE ABRANCHES : - Apoia do. 

O SR. JOSÉ AUGUSTo - . . . e este, conform e ainda h a pouco li em um bello 

trabalho de Gec r g·e Blondf'l , tem surgido a lli quasi sempre, da inic;ativa parti

c •Jl ar , v indo o Estado posteriormen te, con1o auxiliar , ag indo, poiH, indirecta

Tllente. 

O SJ.:. SIMÕES LOPES: - Mas o ensino primario é obrigatorio na Allemanha. 

O SR. PP.DRO Mo.~cyn: - A lei R ivaclavia t ã o desastradamente r evogada 

pela r eforma Max.imiliano, t inha um certo fundo universi tario a llemão, m ais ou 

me no" I rançado com a orientação positivista. 

O SR . JoRfo AUGUSTO: - A f firmei, Sr. Preside nte, no m ·u primeiro di scur so 

que a interven çil.o indirecta do Estado em m a t eri a de e nsino t eri a sobr e o sys

tema que se lh e oppõa, pelo menos quatro vantagens ev ide ntes : a vantagem de 

onlc.:·n1 econr~n1i ca ou financeira, a de ser mais democratica, podendo o Estado 

esLPncler o beneficio da iro strucção a muito mais elevado !1umero de educandos, 

a de ser mais ef f'ica:r. , porque em toda parte do mundo o professor particula r 

interessa-se mais pelo ensino elo que o J>rofessor funccion a rlo publico, • e final

lnente a de se 1~ mai.s aducativa, fazendo surg-ir e a nima ndo a ini ci ativa privada 

em as8umpto que, por sua propda natureza, aos part•cul a r es, á familia é que 

d(YHia eRtar affecto. 

O SR. PF:DRO MOACYR: - E' pena que n ão esteja m presentes os membros da 

Commissão de Instrncçilo Publica para ouvir o bel lo trabalho de V . Ex. 

O S::. FLAVJO DA SrLVEIDA: - Mas ha alguns membros presentes, o Sr. Ro

d; igu es Lima, o Sr . Caldas Filho, eu e o proprio orador. 

O SR . ,Josf: AUGHST0: - Sr. P residente, a immiscuição elo Estado no que 

cntPnde com o ensino, para ser proveitosa, deve ser media ta, indirecta . 

Para confirmai -o basta olhar para a s i tuação de prosperidade a que attin · 

giran1 ns sociedades en1 que a praga do estacl isn1o não avassalou a instrucçãb. 

entre ellas os Estados Unidos e a Inglaterra . 

Vou ler, em relação á Norte-A merica, um trecho de Paul de Rousie>:s, nv 

seu fortnoso li vro "La V ie A 1nericaine'', a utor que escolhi de preferencia entre 

os que daquelle paiz Ge tfim occupado por ser filho de França, paiz inter ven 

cbnista e r eferir-se a n ação qu e segu e a orientação opposta . 

O f; I{ . PEoreo 1\DACYR : - Individualis ta . 

0 Sn. J OSÉ AUGUSTO: - Indiv idualista, p erfei tamente. 

Di' Paul de Rousiers : "Por toda parte onde condu zimos nossa observação 

constatamos que o que faz rlo Americano o triumphador, o que constitue o seu 
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typo, o que faz predominar o bem sobre o mal, é o valor moral, a energl" 

P< s&c.al 1 a ener gia em âcção, a energia creadora. 

Essa energ-ia creadora é de tal sorte fecunda que, lançando hoje as vista& 

sobr~ esse ünmenso continente, quasi deserto ha cem annos, povoado sómente. 

de buffalos e de indios, ve l-o-hemos cortado de estradas de ferro, coberto de ci

<l:tdes florescentes, ele ricas searas; sua cultura, sua inclustria, seu commerciv 

tornaram-se uma ameaça para a Europa, e o Velho Mundo, armado até aos 

dentts, respei ta e teme es~e paiz em que a conscripção é desconhecida. 

Quem realizou semelhante transformação? Uma poderosa metropole? Um 

sooerano de genio'? Não, particulares, un1 pequeno numerO de cultivadores ..:.! 

mer<:a.dores. 

Fizeram. mais ainda os Americanos; organizaran1 um Govern"' que os ser

ve, e eontra os excessos do qual elles podem reagir sem uma . revolução violenta. 

Bm summa, tudo fizeram e sua obra càda dia se desdobra. 

Foi bem, pois, pela energia do:; individuas que a sociedade americana se 

co:.sliluio e se sustF::nta. 1
' 

B a €'nergia individual que é a mais segura característica da sociedade ame

r;cana, decorre justamente do seu admiravel apparelho e<lucativo que Omer 

Buyse tesume nas seguintes palavras: "Em cada phase dos trabalhos escala

re>, desde os jardins da infancia até os collegios technicos, o joven american<> 

é l'OIHluziclo frequentemente a actos de iniciativa. Em cada uma das suas fa

l'uldades intellectuaes e mor9.es, elle accumula, no decorrer dos seus estu<los, uma 

comma ã.e energia ]1otencial ele que se utilizará em situações ulteriores nas di

versas cireumstancias da viela, ao sabor de suas necessidade!! . 

l•J' por seus m e thodo>: viris que a escola depõe nos musculos e nos nervos 

ela mocidade, as virtudes que fazem o valor do povo americano, a necessidade 

Ue nctividade tenaz e perseverante, a energ-ia para 11 realizar o esforço". 

O mesmo se poderia dizer na Inglaterra, cuja formação social obedece, em 

suas linhas geraes, aos mesmos processos que nortcam a actividade nos Es

tados 1Jnidos. 

Eutr tanto, Sr. Presidente, trata-se de povos em que os diplomas não clã<> 

~;;LUação privilegiada, valendo apenas como distincções honorificas e em que a 

in;;rreneia elo poder publico no que toca ao ensino surgia tardia e timidamente, 

rimitando-se o Estado. quasi sempre, a auxilias inclirectos, entregando ás for

!:as privadas a administração das proprias escolas publica:;, em harmonia com 

o:; podere;; locue~; loavcndo, afinal, nao OfJposiçãú, mas cooperação entre as for

ças publicas e as fórças privadas, e entre os poderes locaes e o Estado, con

l'crme asig-nala Paul Descamps. 

E' a. interferencia indirecta no ensino, con1o a praticam com efficiencia os 
J.1:-d::t.clos Unidos, a Inglaterra e outros povos, que eu advogo para o nosso paiz. 

E r,qui está um dos pontos em que divirjo radicalmente do projecto que dis

cutimos, pois este reduz o ensino quasi que exclusivamente aos institutos offi

ciaes, afastando, annullando as boas i niciativas particulares. 

Mas do projecto me afasto ainda quan<lo este cuida sómente de instrucção 
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8ecundaria e s uperior c eu desejaria, ao contrario, que a nossa preoccupação 

primei r a fosse a diffusão elo ensino primario, dever elementar dos r egimens que 

se rotulam de clemoCJ·a ticos. 

o 8~<. GU~'>'AV<• BAI<P.Os·,. - V. J'Jx. dá licença para um aparte ? 

O Sh . . )OS I!: AcGUSTO: - Como não? Onço sempre V. Ex. com o mais vivo 

dos prazeres. 

O SH . GuSTAVO BARROSO : - O problema el o ensino no Brasil é como uma 

ca~cc de que s6 se pinta a fach a da. 

O Sn . J 1sr.: AUGUffi'O: - E' justam ente o que eu tinha dito. N6s s6 nos 

prE-occupamos co n1 a parte decora ti v a . 

O Si<. Gus·rAvo B\JlHoso: -- Com a parte basica, ning:u em se preoccupa. 

O "R. Josll: A l:.'GUSTO : - Ao envez ele prepar armos os alicerces da nossa 

nacionnlióade, faz~nclo g·uerra firme e cleciclid"- ao an alphabeti smo, cuidando do 

er~sino popular, viYen1os a legislar para as éli tes) para· urna pequena parle da 

popul açii.o brasileira, justam ente aquella. 

O SR. ALMEIDA FAGUNm~s: - A que a fortuna favorece . 

o SR. Josll: AuausTI) a que, como bem diz o m eu prezado collega, 

Sr . A lmeida Faguncles, a fortnna favorece. 

O SR . OCTAClLlO D E: ALBUQUJmQn~: - Que já vem acarretando com os er· 

ro::. e "icios do ensino e len1en ta r. 

O SR. GrSTAV) BARRoso: Com a falla elo ensino primario, no Brasil. 

O SR. JosllJ AUGlJSTo: - Conclui hontem as observações que me pareceram 

opportunas em r elação á questão do ensino, affirmanclo a n ecessi dade ela União 

i1111niscuir-se no desenYolvimen to do ensino primaria, na .educação da mulher. 

no ensi no normal e no profissional e technico, embora por m eios indirectos. 

Meu fito hoje. Sr. Presidente, não é outro que precizar a acção que o poder 

,,uh !ice deve ter em r eh'icão a cada um desses probl emas. 

O SR. OCTACJI.IO n~ ALBUQUERQUE : - V . Ex. r epr esenta a opinião aceei

t:-tvel. porque é uma especie ele meio termo entr e a officialização e a eman

cl.pação do ensino. 

O Sn. JOSÉ Aum•sTo : - Sou muito grato ao apoio que V. Ex. dá i:Cs mi

nhas opiniões. 

Sr. Presidente, uma elas objecções mai s r epetiÇias e insistentemente l evan

tada~ contr a a inter venção elo poder federal em m a teria ele ensino primaria é 

a que entende com o texto constituc ional , que se diz ter tornado priva tivo elo 

F.::.;tat:os o 1egiR1ar sobre aque 11 e serviço . 

. Eu não procuro exam ina r , Sr. Presidente, se o pacto f P.cler a l, na materi a 

lit'<'de de sua l ettra, impede á União de agir no sentido ela cliffusào ela instru· 

"r.ão <:lPmentar , embora de maneira inclirecta . 

Se o texlo constitudonal dá lu~ar a semelha nte interpretação, e devo no

ta t· que não está unanimemente firmada a doutrina elos que assim 'opinam, ha· 

\' t·I:dc. 0n tre os jm·isconsultos brasileiros qu em affirme justamente o contrario, 

como o fez A r a ripe J-unior e como o fazem no seio des ta Camara os illustres 

Srs Passos ele Miranda, A ugusto de Lima, José Bonifacio e F elix Pacheco, 
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ertrc outros, o que sei é r1ue nós vive1.11os sob un1 regimen que se diz democra

tlCO c republicano, regimen que se deve firmar, antes de tudo e sobretudo, na 

cc.nseiencia esclm·ecida das massas populares; o que sei, St·. Presidente, é c1ue 

a Constituiç;ão, que é a objectivação organizada de tal regimen , n ã o póde im

r:edi.- que a autoridade federal cruze os braços diante do problema, de cuja so

luçãC' depende a v ida e h éff,cacia das proprjas instituições, pois, como be m 

obst•r\·a.. Rein ach, quanto n1ai s u111 regimen politico se democra tiza, tanto mais 

os problemas de ensi no fJrimal'io tomam a dia nteira dos do ensino secundaria. 

C contrario s& produz Iog·o que o regimen reve la tendencia olygarchica ou cen

sit:p·ia . 

Se a lettra da Constituição não permitte a interferencia da nião na ques-

t ãc do ensino primaria, r.ão esbarremos nós diante da m ateria lidade da lei, pois 

tCJn(•S acima dessa m ater-ialida de o espirito das instituições que adoptámos, a 

sah'n.ção do proprio reghnen, pois não é possive1 Republica e den1ocracia em u1n 

r ahc de analphabetos . 

O SR. OCTACrLro DE Ar.BUQUERQUE: - A Constituição diz que ao Governo da 

U niãc• compele an imar o Pnsino secun daria e superior, m as não ha na Constitui

ção prohibição em relação ao ens ino primaria 

O SR. Joslll AUGUSTo: - Accr esce, Sr . .Pt·esiclente, que· h a no direito pu

h Hco moderno uma acccntuada corrente libera l, de orig-em cre io que america 

na, sc,gundo a qual os textos das Constituições devem ser interpretados elas

ncamente, mudando de s ign ificação, embora a in alter a bi!iclade de sua lettra, 

C(•nforme as mutações das necessidades fundamentaes e org-an icas da sociedade . 

A Bemelhant:e orientação faz ia, em 1907, referencia no S enado ela Repu 

J~ Ji ca., o f.ntão emin ente Senador pela minha terra, o SI' . Meira e Sá, hoje hon

,·<mtlo a magistratur a federal no Rio Grande elo Norte, com appla usos na Ca

mara dos Deputados de um outro brilhante espi rito, o Sr. Castro Pinto. 

E que as necessidades ·nacionaes r eclamam a acção do Poder Federal no 

ttssump ro do E>nsino primaria, é o que facilmente poderá ser demonstrado . Os 

EEla<:os federados do Brasil sentem-se incapazes de r esolver o problem a da am

pla dirfusão do ensino elem enta r. 

Citarei o exem plo do proprio ];;staclo de S. Paulo, qu e é o modelo constan

teniCn Le, e com ju stiç:=t, invocado em nosso paiz. 

No em tan to , consumindo com a ins trucção elemen tar uma dotação orça

mt~ntaria talvez imposs ivel de exceder ele ora em diante, S. Paulo não tem 

conseg-u iõo escola s publicas senão para menos de 40 °j 0 de população em ida

ele escola r. 

lsso quer dizer que, dentro dos recursos que a Constituição r eservou aos 

l.<Jstados: e tendo estes de curar de outros problemas e não simplesmente do en

Si/1C. primaria, Hão é possi\·el encontra r solução completa para a instrucção 

pub . .i ca. e1en1entar. 

O 5R. OcTACTLIU Dl' A.LBUQUERQUE: - l-Ia poucos dias, e no seritJdo das ar

firma<;Ges de V . Ex., os jornaes publicaram uma estatis ti ca curiosa rel ativa 
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ao ensino creio que nos Estados de S. Paulo, Minas, Santa Catharina e Es~ 

lJirito Santo. 
o SH. PEDRO 1\TOACYT<: - V. Ex. d v e tambem notar que o r egimen con

stitucional dos Estados varia sobre este ponto. Constituições !la que dizem de

ver ser L' ensino primaria leigo e gratuito. Outras accrescentam a obrigato

rieétade, etc . 

o SR. JOSJ!: Al:GUSTO: V. Ex. tem razão. Mas, Sr . Presiden le, eu po-

deria appellar até mesmo para o exemplo do meu Estad·o, certamente peque

nino, modesto e rle recursos parcos, mas onde a preoccupação de animar as 

obra.B ~ducativas ainda não abandonou os seus dirigentes . Quando occupei f un

cção directora na instrucção publica do Rio Grande do Norte, t ive opportun!

d.'td.; de mostrar que, ainda mesmo que o orçamento do Estado triplicasse, isto 

é, quando a receita global fosse não de dous mil contos, mas de seis mil, e 

quando todos os se is mi l contos fossem exclusivamente applicados m obr as de 

•oducação elementar, aindP. assim não teríamOS escolas para toda a população 

em idade de frequental-as. 

:;:ssc quer dizer que as estatísticas demonstram que os Estados, por muito 

bem or;•3n tados que s jam, como o de S. Paulo, n ão podem por s i sós, com os 

seus recursos proprios. resolver o caso do ensino primar i o. 

(I SH. SIMÕES LOPBS : A Constituição passou para os Estados as terras 

Jn:blic·as. Acho que não é um subsidio tão pequeno, se ellas fossem aproveita

das, não só para este fim, como para construcção de estradas de fer ro, como 

se fa:< nos Estados Unidos. 

O SH. Jos~ AUGl.'SF>: V . Ex. esquece que ha muitos Estados em que 

não ha mais quasi terras devolutas. 

O SH. SIMÕES LOPBS: - Na gener alidade dos Estados existem terras pu

blicas. Elias não têm sido exploradas nesse sentido convenientemente, como fa

.<·'H os Estados Unidos. 

O Stl. P:mnno 1\IOACYR: - Hoje as terras devolutas estão clesapparecendo no 

Brasil. 

O Sn. Josf.: AUGl'STO: - Hoje Estados ha em que as terras que ainda são 

devolutas são as que se não prestam a nenhun1 genero de cultura, são terras 

de& valorizadas. 

O Sn. PEDRO MOACYR: - Estados houve em que as terras adquiridas por 

forra de tratados passaram ás mãos de extrangeiros . 

O SR. Jos~ AUOUSTO: - Reatando, Sr. Presidente, o fio das minhas obser

vagÕI)S, dizia eu que, ainda mesmo qu.e a 1ettra do nosso estatuto supremo im

pe<iisse á Uni'lo interferir em assumptos de ensino pr imario, eu preferia appel

lar. diante da impotencia dos Estados para resolvei-o. para o es.pirito· do regi

men, para o espirito republicano que reclama da União a cooperação nessa 

oJ:ll'i, <JUe reputo de ~alvação da nossa nacionalidade, ou pelo menos de salva

çãc· elas in~tituições politicas que nos regem. (llfwito bem.) 

A questão do ensino primario ê, portanto, uma questão basica, uma ques

tão fundamental, e assim tem sido comprehendida, por todos os povos, cuja evo-
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lu~rr(, hit-:torica se faz justamente, na hora actual, no s ntido de tornar o pro

l,lr-ma elo ens i ne> p.-imar i?· o aspecto p•·imacial da actividade dos altos poderes 

,.g\lV r namen ta s. ( Apo1culos. 

Por i sso, Sr . P r esi clt>nt eu estabele ia no meu substitut ivo ... 

O 81:. PF-DRO M::>AC\R:- V. Ex. chegou a apresentar sub.titutivo~ 

(: SH. J-OSI!. A ect: 'TO: - 1~ào o apz·csentei en1 2a discussão. porque estava 

anheJJte desla Capital, em obediencia a imperiosos cle ,·eres que 1ne chamaram 

~:om urg:encia ao seio da farnilia . 

.X ão o apresen-tarei a~ora . .. 

O Sn. PEDRO 1\[ 0ACYH: - Y, Bx. ela tribuna está mostrando grande com-

PP.tc:nci a. . .. 

O SR, .r É AUGl'STO: - Bondade ele V. Ex. 

O iJJ . 'PRD!lO MOACn<: - Justiça. V. L':x., além elo mais, está re,·elando 

que -. vel rano e não calouro. pois os proj ctos qne não tt;m o bafejo elas Com

Jc ;Pf'ües estão condemnac1os. 

0 SR. JOSJ~ AUGL'STO: 

tar o meu substitutivo. 

E' por este mo ti ,.o que n1e não anin1o a aTJresen-

o SR. .TOAQl'TM OzoF.tO: - Em todo caso, h a um projecto elo Sr. Alvaro 

Baptista que contém idéa · appJ·ox.imadas das que o nobre Deputado p1·etendia 

con~ubst.anciar no seu substitutivo . 

O 8H. .I os,:; A rarsT::> · - li;' yerdade. O ll}eu ponto de ''ista é approxima

d: mE.PÜ! o rlo Sr. Ah·aro Baptista; divergimos apenas em 1111ancrs. 

1\fas, rli zi a eu , Sr . Pt·es i clente. que não offe•·ecia o meu substitu tivo, justa

l"l<.~llte porque tinl1a a cer eza. diante do Pl'onu ncialn nto da Cama r'a no 2° tur

no. de que quando muito !'lle lo~raria uma palavra ele generosa sympathia dos 

l1li'US dignos companheiros ela Commissão de Inslt·uc~ão Publica. 

O SR. PEotto 1\[ 0.\CYR: - L'1nterro de p r imeira classe . 

n 8~t . .Josr;; "\UGUSTO (ri11c/o): - Enterro de primeit·a classe. 

::\:o meu substitutivo cogitava eu ainda ele outros aspectos, educativos, a 

1'• ~p(·ao dos quaes creio de utilidade o int resse do poder federal . 

E' assirn, S1·. Pr si dente. que eu p ro,·idenciava a r·espeilo da educa~ã? da 

11mlher, c o raz!a ainda elo ponlo de vista em que 1ne colloquei desde o con1eço 

n•. que entende com a acç5o do J;;staclo. que só reputo legitima e uli l , quando 

se fa.;; sentir por meios indi r ectos, fomentando as in i ialivas pdvadas. 

O SI<. P!i:DRO 1Vt:.J.t\.cY1-:: - Nessa opini[to é tlrec i zo andar con1 n1uito cui

dado .. 

O SH. Josr;: At:GUSTO: - _\nclo SPmpre cuida dosam nte. principalmente 

<"JUando me refiro âs mulheres . 

. -\lém elo mais, apezar <le j:l ter transposto os trinta janeiros, ainda estou 

r.ol:eiro e preci zo não me incompatibilizar com ellas. (Risos.) 

ú SR . PEDRO MOACYR porr1ue a respeito ela educação da mulher p o-

d•·ren:o::.: ch gar a conclusões un1 pouco difCerente · dos excellentes principias 

í:m<lamentacs que V. Ex. Pstabe leceu em começo. 

o SR . .Tos~ APGrSTO:- \ T . Ex. yai ver que não ha. contradicção. Neste 
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as~tnnptu, co1no en1 toc.Jos os a::iJ)•::!c tos do ensino, o que quero é que o J~stado au

:xilk. subvencione. n.nime. an1pare as escolas qu e se fundarmn co1n o intuito de

dar á n1ulht='r a educaGüo quP. a. conduza á situação de preetnin cncia ~ocial que 

lhe cabe a justo titulo. 

o SH. ALMF.rDA FAGl '~"D J~S : - Sen1 p rogrâ.mn1a of fi cial . 

<.• SI<. Jose ALTGL"STO: -- l!:slá claro: sem 11rogramma. ofricial. porque não 

r(·conher;o no .!Dstado a capac idade de traçar pr ogr amn1a.s e cl ec J~et.,a l -os. 

Sr. !'residente, a proposito da educação feminina e u p diria licença a \ 1 . Ex. 

C" á Can,ar·a para ler unta. pagina rormos issin1a de un1 clistincto poeLa patrício, 

an n1.asn1o tempo um espirito pratico, clotado el e g randes qualida des d obser

Yação, pag·ina em que o poeta. atn:lsés de u1n ligeiro incidente de v iag:etn, p0o 

en1 eonu·aste o uue a educação fez da n1ulher na Suis. a e o que produz no 

Brasi l . 

O <:scripto1· :.t que me r efiro é o Sr. H. Castriciano. 

o sn . l'EDRO :Y[;>Ac-.-R: - Seu patricio é muito distincto . 

o SI<. 

Como 

() SI<. 

o f-~ H . 

o SR. 

.JOSJ': A VGI"STO: - Muito il\ustre. Vice-Govemaclor da minha terra, 

vê a Camara, apezar ele poeta, é estadista. 

PEDT-l:l 1\{0ACYR : 

Su1 I)Es LoPms : 

Jose AUGPSTO: 

f:la tantos outr~s: .L a n1artin e. por exeJnplo. 

José Bonifaci o. 

Diz H . Castrieiano: "Em rins elo oulomno de 1909, 

viajaY;--., eu no 1ago Len1an, de Genebra para Lausanna, quando, irreprehensivel

Jnc·ntú Y<'Sticlo, veio sentar-se perto ele mim um casal brasileiro. 

Eu Yiajava corno to1wiste de recursos parcos, calçando solidas botinas '.:111 

.... vuro ae bezerro, vestindo economico e rude casacão de casen1it·a escura. 

r,umprimentei os pat l'icios, elles t·ctl'ibujram com frieza a 1ninha saudaç1o; 

e não foi adiante a. nossa cortezia. 

mntre nós cahio um silencio f ri o, irritante, hostil. 

Co t;,ece i a Ie1~ ou a fin~·ir que lia; o casal me observava com disfarce, mal 

<?-scondenõo a su:i eonfusd.o diante de um con1patriota sem joias finas e sem 

t!·o.jhr no rigor da tnoda. 

As barcas que traf gan1 no Leman conduzetn sempre numero consideravel 

de paRsageiros; foi-me facil, porta.nto, n1udar de banco. l~'iquei n1ais á vonta

rlc e nude olhar sen1 vexmne esse par de compatriotas ingenuos. não s i se ri cos, 

nã·J sei se distinctos, n1as muito be tn t r a jados. 

O rapaz, m agrissimo. ostentava. no indicador dir~eito magnifico annel: do}.t

to:~ ~m qualquer cousa . . . A moGa., de olhos garços e tez branca, forn1osissima, 

1in1,a, o ar macilent-o elas reclusas, a belleza tnorbida das n1ulheres fatae~ . 

/t IJarca esta ·ionou un1 lnsLan te em Coppet, onde, cotn a n1ais Yiva aleg·ria, 

en traram diversas educandas, acompanhadas das proCessoras, em r espei tosa ea

n,ai"<l.Ü'-.gem, sorri ndo ao :;:o i de Outubro, "xeepci onalm<>nte b ello naquelle dia, 

de-rramando tambem o seu riso el e luz no l ago tranquillo e nos A lpes ne,·aclos . 

Af]tH,Ilas moças vestiam com absoluta simplieiclacle e con duzi am, s m lan

;;uiclos r "quebros, pesadas bolsas a tiracollo, contendo a r teractos ele ensino. 

A mais alentada " nlou-se junto <'l a m i nha patricia e, puxando volumoso 
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ltvro (le nola~. C'O lTl E'~ou a ~crevcr r apida n1entt:, a. pe rna dir i ta sobre a esqu t· 

cln.. :Win 1iga 1· irnpo1·tanci a f't . ~xtrange íra an1uacla que o aca.so lhe d era por· v izinha 

rl e ai::: Lin s minutos . 

Talvez por tu e lhe fize se mal aos nervos o ruido do Ja pis anno tador, tal\· " 

porque 1l1e magoasse a vista o ;.n·osso vestua rio d a j oven. o certo é que a se

nhont brasileira e r g·uc u-se . aJTimada ao braGo do n1a rido, el e qu em co ncertou 

o la to õct gra.va.t a, e murnHli'OU fazendo bei c inho: 

Q ue gente! 

IO:IIe. n1uHo superior. acquiesceu e1n conco1·dar· qu e a qu e1 1c po vo r a real

m.~nt(' c.•.u·azado, co m mu lh er es ClJ i e a.ndavarn tnal vestidas. pesadan1ente. como 

se fossem pessoas do co1nmerc io. - accrescentou, sibilante . .. 

Momentos depois, desembarquei em Ouch y, aJ'I'abalde de L a usanna. a velha 

c :t]lilal elo cantão de Vaucl e, como i'> sabido, uma das ciclad s mais cultas ela 

!"ui~sa, com muitos estabelecimentos de ensino. onde se educam dezenas de 

<' t·innças extrang·eiras, cujas familias, não raro , al li vão r·esiclir e tnquanto os 

filho~ completam os estudos . 

J · ~ un1a. cau sa n1e chamou logo a attenção: nas prin c ipaes ruas, en1 f r ente 

á~ calçadas ch ei as d e transellntes, disposta co1n o m ax.imo asseio e a rte, for

m anilo orig ina li ssimo r enque de pl antas mortas. ach ava-se prompta á venda im

nle:1~a. quantida de d e fl ôr es. d e verdura e d e fructos . 

No c ntro das rua s , a liás ingr emes e estt~e itas. er a g1·ande o numet·o de se

nhoras, de andar f irm e, con1 o aprun1o natu r a l dos fortes, en luvadas e trajando 

rnu}1as sobrias. Compravan1, sem discussão. p agavan1 ás pr essas e lá i a n1. rua 

Hl~\ n1a , !'U a a .. b a 'i xo, CO!l clu r.indo e11 as m esmas, e rr1 cabazes apropria dos. a couve, 

a CPno ura . o espargo - ênl uma palav ra, tudo quanto un1a horta. europêa pro

rluz 

Eu acabava d e ch ega r do B1·asil, d a ten·a en1 que o t r abalho n1a nu a l é 

cnm, irlerado castigo inff'-m an l e. em cuja m ett·opol dará triste cópi a de si quem, 

dt·úcntenlente Vf'S tido. a travessar a rua do Ouvidor conduzindo qualquer pacote. 

,: inlJa elo Brasil de hoje, sob tantos aspectos· a inda co loni a l , não obstante 

o \rpr·niz d e c iv ilização com que se ostenta; do B 1·asi1 que não ha n1uito n1 e n1o rou 

o s .u quarto centenario apertado no espar t ilho das ordenações - j á golpeado 

imn1enso g i gan t e d esn utrido. pauperrimo no n1 io de fabulosa 

riqut'!za. 

I:Dntre i na lin·aria Payol, situ a da no co tneço da ru a de Bourg. a Ouvidor 

d e· L a usanna; e. a pós discr eta indagação, ,;n, a saber do livreiro q u e essa. feira 

(: 1Ji-se1n2.nal , as ~uas f1·equentadoras p rtencen1 âs pri n1 e iras fanl..ilias d a ci

dade. O livreiro a.ccrescentou. envai dPcido. esta phrase qu e seri a ironica en1 la

hio::; l r·ancezes: 

-- Na Sui ssa ningu m se enver g-onha de l r·abalhar, porque todo o mun

clo sa be l er .. , 

T es temunha da ordem, cl::t simpli cidade, da ·al egl'i a nada ruidosa dessa Re

;>ubli ca 1n~mitavel , o qu e no momento 1ne ch amava a attenc.ão e n1e despertava 

R irrequieta curios idade, não e 1·a a cahna activldade elo povo em g·eral , mas a 
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r:•bustez e a tranquilla segura nGa das mulher es, todas evidentem ente preoccupa

da..; cotn a lg-um a tarefa séria . 
:1\•Jals tartle, consultando ligeiro trabalho econon1ico, enco ntrei a explicação 

de tudo em poucos a lgari srno s . 

A f elicidade tão l embrada sempre. elo povo su i sso, está. na educação das 

mulh~ro:;. E sse pequeno povo de m enos ele quatro milhões el e inclivicluos, ha 

bitando um territor io de pouco 1nais el e qua r enta e utn tnil kilon1 etros quadra.

dr·~. dos quaes un1 quarto é in1productiYO, sem min rios . sem colonias, fa llando 

tt·es lin g uas. com duas reli g iões que en1 toda a pa rte do g lobo se con1batem, tor

nou-se ])rofunda n1ente unido, d pois de gr aves dissençü s, um dos prin1eiros do 

tnuiJdo, porqu e fe7. elo sexo fen1inino un1 sério e letnen to de prog-resso . " 

CoJnprehen de nl os di g·nos collegas que n1e disting ue nl com a sua attenç:ão 

que, nB minha situação ele solte iro, em qu em os prim eiros cabellos bra ncos ·o

mec;anl a pratear a cabeça, não devo concordar e1n a bso luto con1 o poeta en1 
tLPr•3sentar a cleng·osa br~asile ira. que encontrou no lago Len1an corno o Tno cle lo 

real ela E'ducação da mulher no Brasil. 

Mas o que é impossível esconder é que nós não fazemos el a mulher. como 

"J. S;.tissa, utn sério elen1ento de prog-resso social. 

Ensinan1os-lli e o pi a no. o f r ancez e ultilnamente até a l)intura ... das fa

l~0s. n1as esquecen1os hal>HHal-a para exercer a s ua missão de na tura l educa

Cora do lar ... 

(. Sr< . BARBOSA R;>DniGUE ·: --· Para a inclustria m a te•·na . 

O SR . Josll: AUGUSTO - . . . como esquecemos dar-lhe uma certa formação 

profissi onal para que I"C não encontre ao desamparo toda vez que lhe falte (e 

•quantas VE.·zes isto succecl e !) o a tnpa ro a migo do esposo, do pai, elo irn1 ão . 

Devo dizer, Sr. Presidente, que não sou adepto elo femin ismo, no sentido 

d'~ ( J" 3.ZPr as rr1ttlh eres pa ra as t)rorissões que os homens exercem e só os ho

Tn~ns r]even1 exercer, 111 as h a pequenas indus trias qu e vão nnlito be m co tn a de-

1i<..adeza das mãos femininas. 

Neste sentido, deYo dizer a \ T. ~x. e fL Camar a, h a. no n1 eu Estado, tão pe-

queno e desconhecido. um a escola, funda da por ini cia tiva elo s.-. H . Castri-

c iano ... 

O SR. P~ono MOACVR: - Agora, pel o nome, é que vejo que es~f" autor é de 

unut frnn ilia inteH igentissinla; é- irmão do S enador Bloy de Sou za e 1la poclisn. 

A.uta c: e Souza . .Para bens A. sua terra. 

0 S~. JOS1:1 A UGUS'I'O: - Muito agradeci do. 

~"\a r11inha terra, Sr. Presidente, por iniciativa do Sr . H. Castriciano e cotn 
a collabor ação pa triotica dos seus dirig-entes, ha uma escola domestica, moldada 

pela ele F'ribu•·:;·o. nn. Suissa, e cliri g·icla por du as competentes filhas •l aq uelle arl

nliravel pai%. 

o Si<. SIMÕES LOPER: E' uma bella iniciativa. 

O SR . .Jos t:J AUG1JSTO: - O Estado coope1·ou i ndirecta, m as efl'icazmente, 

cons truindo um predio apropri a do, fornecendo todo o m a teria l pedago~i co r echt

mado, e o <>stá subvencionando com a quantia de 30 contos annuaes . 
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J\"a escola estão matriculadas moças, fi lhas das mais distinctas ramilias 

minhas conterraneas; e pelos ,·esulta dos do primeiro anno (é estabel ecimento 

fundado em 1914) , já podemos arfi rmar que h a de ter o mais duradouro cl ·JS 

exitos e que ha el e exer cer proveitosa acção no desenvolvimento cultural do 

Hio Grande elo Nor te, incorporando a acliv idacl f emini a ao pa trimonio geral 

da soc iedade. 

Por que n ão fazer a U nião, á semelhança do que es tá f a%enclo o pequen<I 

Estado do norte, intervir para ampar ar as iniciativas qu surg irem nas obra,; 

que en tendem com a educação feminina? 

1"\fo n1eu substituti vo que cha1nar ei ele 1lt(tnqué, preoccupava-me por igual , 

com o ensino normal , a r espeito elo qual até este momento não conheço nenhuma 

prov idencia de natur za f eder a l. 

E ' certo , Sr. Presidente, que nos .An?laes dest a Casa existe um bello PN-

cto elo antigo I'l'lpresentante da Bahia, um elos brilh an tes sp iritos que por 

aq vi passaram, o Sr. Miguel Calmon, projecto que autorizava a U nião a f undar 

esco l as normaes par a a prepar ação elo professorado primario e uma escola 

normal super ior e que até hoje dorme, sem parecer, n a pasta ela Commissão 

ele Instrucção P ublica. 

Eu não quero, 'r. P r esidente, como pretendia o illu. t r e Dr. Calmon, q ue 

a U ni ão vá fundar e mant.or escol as nonnaes. 

O que desejo é que o l :overno Fede1·al n ão se desinter esse do assumpto e 

auxi lie as que porventura appareçan1 , para que possan1os ter professores nj"t 

a l tura da missão destacada que lhes cabe n a vida soci al. 

E' uma face do ensino qu~ cumpre não r elegar para plano inferior. 

Ain da hontem , Sr. Presidente, em formosa o brilh ante oração q ue aqui 

pronunciou um dos m a is distinctos entre os novos r epresentantes da Nação, o 

meu i l lustre amig·o, Sr. Ildefonso Pinto, affirmou que a questão el e e[ ficienc i a 

da educação se r eso lve em uma questã{) de m ethoclos. 

O SH. BARBO A RoDRIGUES (ironico): - Ora, i sso é uma questão de r ~ 

g imento interno ... 

Não se preoccupe V. Ex. com isso ... 

O SR. Josfl Aucu 'TO: Accrescentou o Sr. Ildefonso Pinto que a questão 

do methodo est á i ntimam nte presa á questão do pr oressor, porque não & 

possível praticar bons m ethodos pedagogicos sinão quem aprendeu praticam ente 

a app!i cal-os. 

Par a a el"fi cacia do en sino é, pois, indispensavel que tenh a mos bons m~

thodos e bons professores. 

Logo. Sr. P 1·esidente, n ão podemo nem devemos pôr de l ado o p1·oblem:.. 

do ensino nonna 1, que en1 todos os paizes c ul tos ten1 lugar assignala do na~ 

cogitações dos dirig-entes. 

Não quero furtar-me ao prazer de deixar aqui as palav r as com que o 

emin en te Sr. l\Iiguel a lmon põe em r ei vo a impir tancia do e sino norma l. 

ur .... evo a consid rar, diz S. Ex., as escolas norn1aes, entre nós, onde ha 
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tanta ra lta cl ellas pa r a a formação el e lJon ~ 111est r es. com o o rac tor prepond c> · 

ranle no lJ J'OgTesso do ens ino publico, dev ndo, quanto a mim. desdobrar 111- l:h~ 

todos os gyn1nasios de modo lJU con1pr h ndan1 secções pecla.gog-icas. con1 as 

r spectivas esco las de applicação. 

Foi a fusão qu se operou na Suissa, parec ndo-n1 e, porén1. que convinh."\. 

aqui inverte r a d isposição lá aduplada. e passa r o~ gy1nnasios a n1eros de par

tamentos elas escolas normaes. 

1\llud arianl ãquellas de nome e, a.ssiJn g·anh&.ria. mais o ensino en1 unida.d ~, 

con1o é hoje asplração universal ,· corrigindo-Se os 1n..:onven ie·· te das a nlig-a.3 

d enominações (collegios. l yceus, etc.), que l embram as cas tas m ecli evacs. e os 

embaraço decor r entes elo nos o r egimen constitucio11al, tão pouco apto a r e>diz<l= 

o fim de toda a ed ucação moderna. que é ser integr a l. 

A.ttcnda-se lambem ·á c ircmllSlancia de que a lodos aprOve ita un1 cu z·so 

corn caracter pedag·ogico, sal\ro o traquejo didacti co n1 a is long·o, reserva do S~) 

.aos futuros pro f'i ssionaes, po is não ha quem, na vida. presc inda de exer·cer o 

n1agisterio. s eja con1o pae, innão ou sin1ples n1en1bros de un1a aggremiaçd.o hu

nlana. " 

Sr. Presidente, o extraordinario pro~:resso das scien c ias nesses ultin1os l mpos, 

a g rand e expansão el a vida industr ial e c:c~tnnu:rcial , tt ~on tpl ex i dade c rescenL·~ 

do inle r·esses sociaes teern f ilo surgir, diar ia n1 ente, continuadamente, nece/3-

sidacles novas a que é preciso in elutavelmente attencler. 

Ex.an1inando-se a ttentan1 ente os pheno n1 nos sociaes, taes co mo se nos apre · 

sentan1, cheg·anl(IS facilmente á conclusã~ de que a tna is n.ss ig-n a htda feição d0s 

tempos que correm é a feição economica. 

O tn a is inflex íve l ulililat~i snlo: - eis o qu rn a rca e precisa a é poca Ptn 

que vivemos. 

Como corr spondenclo a sse estado geral ela civillzayao contem po ran ea.. o 

e nsino. lJl1 enon1erio Eocial que é. tern falaln1ente de resentir- e el o esp irito qll'l 

domina o nosso rnon1 en to historlco . 

E qu. cl .,.,ssinl, r a hne nt.e, es lá sendo. é o que poclere n1os ve1·i[icar na. evo

lução Peclagogica elos cli ver Eos paizes elo g l ol.Jo. 

Bung·e assig-nala. no seu li vr·o "La Educación ", que o ensino tem aclua.l

m ente um ev icl c -" te carac ter economi co . E accr escenta que o que hoje se busca fi, 

a tes ele tudo, desenvolver as a pticllles ec:ollom lcas dos lnrtl viduos e m elllOI'ar 

as condições economicas el a soc iedade. 

Dir -se- ia que cada pen sado•· procura hoje os m eios ele m !h or a •· as c·on

cl: ções econon1icas da sua patria, convenc ido rle CJUe com Pemelhant.a. atl ilucl ~ 

promove-lhe o !n·ogresso. 

A educação rtue [az o por vi 1·. deve fo1·mar a. riqueza elo porvir: tal é o 

Jemma c laro, ou velado. 

' 'ejan1-se o s systen1as educa tivos da. Franç;a, da Inglalerra, ela A 1I en1a.nh f'l.; 

a.nalyse-se o seu espirito ; e tuclem-se todas as theori as e projec tos el e r e ro r m 1 .• 

em uns 30 ou 40 a utores e es tadistas contemporaneos cl sses paizes. social i s tas, 

i ndiv iclualis t.as. positivi.3tas, idealistas, o r i hocloxos ou h eterocloxns . . . 
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Os Lerritodos. os clin1as, as raças, o ~ prtnclpios, as rellgiõC"s, a polilica. 

tudo diff~re d entro da civ ili zação coetanea ... 

. Ha. pot·énl, conclue B ung(;, um l1'Ctf}o cu n,.ln'lL?H.: a te'itdP n c:ia pct'ra ·rejor1p .. a1· 

ba.s ctdrl. e lll consiclentçôes econom ic-as. 

Ora, s 1~. P 1·esidente, si é este o caracle1· que n1ais distingue a civi li zaG~"to 

co temporanea. não sei como van1os faz ,. a I' n1oclelação do Jlo ~:::-o ensino s n1 

í.Ju e lh0 cl en1os a feição que e ll e t en1 en1 todos os paizes que quer em evo l\·i:"r 

e prospe1·ar. Nesse ponto, Sr. P 1·esicl ente, não vejo instrumento nu1i s eCfic;eulo 

do que a inst1·ucçãu profi.;s ional e techn ica, de tal EOl' te que os· paizes r ealmente 

á f r ente lo. d es tinos do mundo, a All em~t!1 h ~, a l ng·l a t er ra, us Ji:stados Unido,;. 

hoje a p 1·o pt·ia Fl·ança . 

O Sn. DuNSHEE og ABHANCHJ~s: - O Ja pão. 

0 SR. J OSf< AUGUSTO - ... o Japão, a{Jpellam para a educa·~:ÍO profissional 

.e technica. con1o a poderosa arma para lutar e vencer nos bons con1bales velJ 

progresso. 
l'or essas razões, :10 substi tu tivo q ue eu pensei em submetter á con sider ação 

da Ca1nara, eu provid enciava. 1nanclando a União aux iliar as escolas que rosscn1 

sur·gindo. 

O SH. O 'TACIL IO DI~ ALBUQUERQUE : - P ro v idencia\'a ele um modo brilhante. 

O SR. J OAQU I M Ozc•RlO : - Pen a é que V . Ex.. '1ão o tenha suLmctlido 6. 

consideração da Casa. 

0 'R. ALMI':IDA FAGUKDES: - A indll. é t r ,m po d e suumetle l -0. 

O HR. CALDAS FlLHv: V. Ex. n ão o submetteu. porque teria que enfrentar 

n C-:OJnmissào el e F inanças a 1·espei to desses auxilias. 

O RH . Jos~ AUGUSTO: V. lDx. ver ia que esses auxilius vis::tndo fazer. pe~'t 

f·rlucac;ão. uma sociedade [arte. capaz d e t r abal h a r, de agir, ele produzir. lonl"ló 

ele a.ggravar en1 , concon ·eriam tnais lard •IJa i·a affaS'tar as innurneras criseF; e1n 

que vivemos a nos afuml a r. (Mt•ilo bem.) 

.J{t (• ten1po de nos convencerrnos de que tna les t:conomicos e financ ira ::; n ~LO 

ce cl en1 a. pallialivo::;, de pendem de tn e d ico.gão maJs seria , reclan1am uma polilica 

de reconslrucção economica (ct]Joind.os), com base em urn solido a p p:u·elh o <'Clu

ca li ,.o. ( .·l}Joi ctllos.) 

Jlla . S1·. Presidente. s in to q ue já vou cançantlo a attenção dos meus dis

tinctos co !legas. ( Yiio ctpo iaclos.) 

O Sn. BAHBOSA HODI<JGUES: - Absolutamente não; nós estamos ouY indo 

'\~. J!Jx. cotn n1uito prazer . 

O SR. JOSJ': AUGUSTO: Vou sen tar-me para dar o Jogar a outr os co !legas 

que d is~ulam o assumptD com a proficiencia que m e fal ta. (Nãc, ctpoicHlos . ) 

O SR. SIMÕES LOPES: - V. Ex. está !'a lian do com o maio1· brilhantismo c 

com gr:~n d e compet n c ia. (A11oiaclos.) 

0 SH. JOSÉ AUGUSTO: - E ' bonda d e ele VV. "!!:Ex. 

Não que ro, po r·é1n, de ixa 1· a tr ibuna, Sr. P residente. scrn accenluar fJU·~ 

Yamos votar· a t'E"l110delação do ensino 'nacional, elo ensino secun daria su p r:or 
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da H.epublica, re 1nodelaç:lo j á e1n vig·or , en,·:Jora a inda pendente do voto do 

Congr sso ... 
o SH. CA LDAS F1LH.ú: .- -v. Ex. devia consid 1·ar a r eforma uma n1edida dd 

occasião, conYeniente e opportuna. 

o SH .. )OtiÉ AUGUSTO: - E' justamente porque só nos ternos socco t' r ido dE> 

medidas de occasião que atê hoje não conseguimos r eso lver o prol lema do 

ensino, de tnod o definitivo. 

lVlas. dizia eu., Sr. Presidente, que van1os a inda un1 a ve~ refornutr o ensino 

secundaria e superior. 
J1entro de n1uito poucos annos1 pórém, s i o Ministro a quen1 estiver af'fecL::J 

o ser viço de instrucção publica, lançar as suas vistas pa ra a s i Luação r eal do 

Bta.z il , por certo virá dizer ao paiz, co n1 sinceridade e patriotisrno, ttue. conti

,,-,uamos a Ler quasi 90 o/o de analphabetos, com a lguns tantos por cento de ba

char eis mais ou menos illettr aclos; que as camadas populares debatem-se n'L 

Jnais ang-ustiosa elas s ituações, porque não recebet~anl a instrucção profissional 

e technica que, nos paizes c ultos e organizados, appare lh a os varios elemento.;; 

·ociaes para a luta do presente; que a mu lher brazil e ira , de aclmira,•eis pre

dicados moraes, não receb a eclucaçiio que a habilite á !lHcjestacle elo s u nobru 

sacerdocio; que não ten1os gTandes tJrofessore~. emb01·a tenharnos grandes 

sabedores das nutterias que p rofessam, justamen te porque para e ser professo~ 

rão basta ter a scienc ia que se adquire nos livros, mas antes de tudo, o prepar o 

profissiona l, que só se conseg-ue na aprendizagem pratica, que nos falta. 

Tudo isso. Sr. Pre~idente, nos dirá o Sr. ~l\linistro , e mais a inda, que a r9-

forma ele 1915 não foi uma força e l'f'i c iente, no s ntido ele im pulsionar a so

ciedade brazileira para o pr·ogresso e para a felicidade. 

Que, ao n1enos, então , os que livere1n de indicar a Jn erlicação para os 

males que forem apontados lembrem-se de que já ê tempo de cuidarmos clud 

alicerces de nossa viela social, razendo un1a Jarg·a e fecunda polil"ica constructo ra, 

que. para ser efficaz, eleve começar pela ed ucação populat·, pelo ensino primario, 

pela educação ela m ulhet·, pela preparação de professores, pela instrucção pro

fissional e technica. 

São estes, Sr. Presidente, os meus mais arcl ntes votos, de brazileiro de 

republicano. (M?t it o bem; mnito bem. O onulo?· é calo,·osmnentP /elioi/arl,, c 

ab?'Ct('lltlo 110'1' to elos os De1mlctelos p?·esentes. ) 

O Sr. Joaquim Ozorio: - Sr. Presidente. Ha dous dias a Cama ra ouvi•r 

os b rilhantes discut'sos proferidos pelos illuslr es representantes de meu l!:statlc> 

e do R io· Grande do Norte, os Sr·s. J 1t1 l'onso Pinto e José Aug-usto .. 

0 SR. JOSÉ AUGUSTO : - E' bondade ele V. Ex. 

O SR . .J oAQUJM OZORTO a pt·oposito da r eforma c~e en s ino decretacl 'l 
pelo actual Governo . 

. Foi g-ran de a 111inha satisfação en1 testen1unha1~ a coincid encia ele idéas 

entre os clous dignos collegas, em observar essa a pproximação espiritual entre' 

o Rio G t'anrle do Sul e o Rio Grande elo Xorte, e estou cer to de que os principias 
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liberaes por S. Ex. susten tados não tardarão a en contrar apo io entre os dem ais 

r epr esentantes das d i v ersas unid a des el e nossa patria. 

Na legisl atura passada, r eduzido foi o numero elos comba te•:tes contra o 

e ns ino of fi c ial ; este anno, entretanto, a corr nte cresce; e a onda h a de crescer, 

desde que se não esmoreça na doutrinação elos princípios em favor ela liberda clcl 

elo ensino, qu e s apontem as vantagens elo en sino livre, e os incom·en:entes elo 

system a elo Estado p r of ssor , infelizmente ainda patrocinado por espiri tos que 

seri a pan1. desej ar j á se achassem em an cipa dos de v elhos preconceitos. 

En1 dous discur sos que t ive a honra de pronunciar ne~ta Can1ara~ n as 

s~sões de 1 •1 e 17 ele agosto e el e H el e d ezembt·o ele 1912, m anifes tei as ·minha> 

icléas en1 n1ateri a de ensino; expuz a n1inha doutrina contra o orricia li s n1 o que 

ora se r estaura; e o fiz baseado no texto constitucio)1.al e n a essencia do r e 

g-imen q ue gar antem a plena liberdade espiri\ua l. (.4.1JOiados.) 

Não venh o hoj e abordar o pr ob l ema sob esses dous aspectos: o constitu

cional e o cloutt'inat·i o. H.eporto-me aos r e feridos discursos, tanto mais C!Ue os 

cl isti nctos compan heiros que na tribuna me prececl r am cl esenvoh ·eram exha us

t ·vamente aquell as theses. 

Pt·oponho-me tão sóm E'nte a analysar a p t·es nte r eforma. J á que n ão posso 

irnpôr -as n1i nhas conv icções, desejo co llabora r par·a qu~ e ll a sai a escoin1ada dos 

defeitos que tanto a compromettem, expondo-a como uma l ei anti-liber a l c 

r etro grada. 

Senhores. A autorização da da pel o Con g r esso para r emodel ar a instrucção 

er·a corrigi r· os erros e senões da chan1ada le i organica do en s ino ou le i R iva

dav ia. con1o é gera ln1en te conhecida. Entre tanto o Go\·erno f ez uma re form '\ 

il legra l ·dessa le i, com base inte iran1en te oppostas. 

O SR. CALDA S FlLHO: V. Ex. f a lia ela reforma H.ivadav ia. Po i s hem: 

essa refonna constitue um verd ade iro libera li s n1o no ensino, c vilnos o resul
tado que deu: foi nenhum. 

0 SR. PEDRO MOACYR : 

ven iencia da r eforma actual ? 

o SR. CALDAS l !'l LHO : 

Quem foi que r econheceu a n eces idade ou con-

Houve faculd ades que sem fr quencia dos r espe-

clivos litulanclos expediam titulos de habilitação. 

O SR. fEDRO MOACY"R : - Como conheço facu ldades officiaes que t eE'm ex

pedido titulos a verda deiras nu lli dacl s. 

O Sn. J OAQUlM OZOJU Ç: - Ti ve occasi ão de saudar a l ei H.ivaclavi a em m eus 

d iscu r sos c itados, e não vacillo hoje em r eaffirmar que ell a con slltue o p asso 

m a is agi antado cl acln no Brazil em materi a de ensino. t anto mai s que co 

nll eço seu s ben eficos resultados. 

O Sn. PEono MOACTR: - E stava aliás em com eço de execução ; fo i gol

peada no nas edout·o. 

O Sn. JOAQU IM Ozon10 : - O illuslr e Sr. A ug usto de Freit as em seu par cer 

que m anda appr ovar a r eforma do ensino constante do decr eto n . 11. 53 0, de 

18 ele ma•·<:o d<>ste anno, escr eveu que a l ei organica ele 5 ele abri l d 1911. 



- 540 -

parecia obnl ele ana,·ch i sta e atlribue a el el'aelencia total ela instruc.:<;ão se-

eundaria e superior no pa iz á n1 enc io nada .. lei. Ora, Sr. Presidente, dii·~ se-hi.L 

<,ue 0 emiuente Relator ela Commissão el e lnstrucção Publica tem anelado 

a lheado elo assumpto, porque, s i S. Ex. tivesse lido os r elatot"ios dos M ini str og 

do Interi or. re latorios anterior s á lei R ivadavia; si S. Ex. tivesse <...Ollheci 

mcnto das dec isões elos cong1·essos ele instt·ucção apontando a cleso ,·clem c.: a naJ·

ch ia re inantes no e nsino .. até o decre to de 5 de ab ril ; s i S. 8x. se recorda.sso 

do aco lhimento que teve esse decr eto por pa1·te elos directores elos inslitutoc; 

secundad os e superiores ela R epublica, de certo não se abalan çaria a semf"

lhante ar"~.alhetna con tra a l ei H.ivaclavia, que veiu, no dizer dos n1 estres. 11-

bertar o ensino das peias em que este vivia dos avisos n1inisteriaes: en1fin1 , 

que veiu dar-lhe outra ori entação. 

A decadencia rlo ensino antes da· r eforma Rivaclavia é um ücclo; a e! I" nã'> 

p6de ser attribuida. DemonsLJ·ei que até o mercantilismo se oi servava fl.nler 'or-

1llen le a essa le i. c não qu ro ler esses topicos el e n1 eus di scur~os c itados, porqu ~ 

a l1ora elo encernunenlo da discussão se approx im a. 

O Sn. P>Jono M OACYil: - :'-ião esq ueça V . Ex. de dizer que < r e forma Ri

Yfl.cla \•i a foi saudada com verdadeiro enlhusiasmo pelo S1·. Car :os Maximilian o, 

em . excellentes arti gos que puhli ou n"A F'ecl eHIÇ<io, de Porto Alegre. 

O Sn. JOAQUlM Ozon1o: - ·I<::ntretanto, não me furtar ei ao prazer dt> con

s'gT•.ar n es te di scu,·so. em lodos os seus termos, a moção el a ong r egação elo 

Colleg·io Pedro IT, ele app lau so ::, l ei Rivfl.davi a. 

E il-a : 

Cons id et·anclo que a nova L e i Org·an ica do Bn ino veiu r eEoh·er· pos iti va ~ 

pal1·ioticamente o problema vital da nossa instrucção secundaria e sup ,·io1·, a 

tantos annos postfl. á cogitaoão elos estad istas do Tmperi o e da Republica; 

Consid era ndo que .. ins piJ·ando-se nos en s ina 1nen tos da n1ais fi nn 

lnção pedag·ogica e lechnica. é a nova L i Org-anica um todo harn1onico, capa,; 

elo m ai s ulil funcc ionam enlo e elos m a is fecundo r esultados ; 

Cor.sid era ndo que f'i cou entregue á livre compe te nc ia cl1J Jnerito o cxerc iciJ 

ela clifficilima e a rclu a funcoão elo professor, como de h a muito o ex ige o es

pirilo cons titucional. que aboliu privil egios e r egal ifl.s; 

Con sider ando que ve iu provocar a L ei 01·g·anica uma v erdadeira. r esu ,·· 

1 eição moral no ensino secundar ia , abolido de vez o .c:a.1noroso n1ercantilisn1o 

que se 1'izera venceclo1· co m o r egimen el a equiparação; 

Considerando que, com um a g·enero sidad e que honra o Governo e mna. 

co nfian ça que ena ltece a Co 1 gr egação. lhe foi dada a mais liberal e complct·t 

autonon1ia: Resolve con~-ratular-se com o Governo da R publica pe la pJ·omtd

~·ação da n ova Lei Organiça do Ensino Secundario e Superior .• 

Sala ela Co ngT egação. 20 ele abril de 1. 911 . - F'lo>·ianno de B1·i.tto. O•· 

1-f<ms H eilbont. - A. G. Meschick. - Jfenl"iqne Costa. - Coelll o LislJou. 

Sr. P1·esiclenl . os salutares effeilos ela r eforma Rivada,·h são r e,·e l tcclos 
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no!-3 re1alor ios elo cliJ ·ectores das Cong-reg·açües dos d·,.e,·sos i11st:tulo~ offh; i a.c~; 

e nos do dil·eclor elo Conselho Superior. 

Bm discu•·so, prorericlo na Faculdade de Medicina do H.io de .Jane;,·o. em 

a L ele dezembro d 1913, o pmfesso •· Dr. Azevedo Soclré, que ~erminava o man

dato de dh·eclO l' daquella faculdade, dbda: 

'
1 La tiino não IJOder neste 1110111ento YOS apresentar lllll r ela.lorio l!0111PlelJ 

·c1o anno . que hoje L rmina. Comprometto-me, no em lanto, a l';;,zel-o anles cl•~ 

iniciado o proxin1o ::tnno lectivo; serã uma exposição n1inuc:osa e detalhacl:l. 

ele lodos o~ serviços, quer de or·den1 administrativa, quer didaclica. 

l~ssa f'alla enconlra juslificaliva no accumulo ele lrabalhos desle ultimo 

me~. que não m e cleixar·::u11 un1 mo1nent.o clisponivel. Em con1pensação t ivernoJ 

Lodos o prazer el e ver lerm inaclo · a 28 elo corrente os exames ela raculclacle ·e 

realizarla no .di a 29 a f sla ele encenamento, seguida da distril)l!ição de cerli 

f'icados e collação de g-rãos aos cloulonJ.nclos ele 191 2. 

De ,·o salientar no entretanlo que ce•·ca d 2.000 alumnos foram examinados 

na n1ai s per·fe ila orden1. sem r eclà.n1ação ele especie alguma. 

Si 1ne não falh a. a n1e1noria, ha n1ais ele un1 quartel de seculo excede· o 

nnno lectivo os lirnil s que lh e foram fixados pe las leis, e os t r abalhos ela fa· 

cu lclade se p•·o long-am muito a lém elo dia 31 de dezembro. lia 27 annos. quando 

n1e doutorei em n1edicina, a collação do gr ão realizou-se no 1nez de janeiro; e 

clahi por cleante, n ão n1e consta houvesse o nosso instiluto realizado a. lenlli

nac;ão do. se us lrabalhos d ntro do mez ele dezembro.·· 

Em sessão ·ele 21 le novembro de 1912 a Congr ega.çãu elo Coll eg-io I ecl •·o J [, 

por pro·,osta elo di!· ctor :Mello Mattos, lançava em acta um voto ele louvor ai) 

D1·. Rivaclavia, pelos beneficios d que o colleg-io lhe er>t deve dor. 

Dizia. S. ·1~x. : 

Sr. D•·. Mello Mattos, ag-radecendo p nhoraclo, cli z que o pouco que 

POSRa t!?r feito pelo co llegio nada mais •·epresenta que seus leaes esfo r ços pant 

conespuncler á confiança com que o distinguiu a CongTeg-ação; que esta por 

sua vez o ajudou. com a sua henevolencia e seu apo io decidido , o seus con

selhos c resoluções: e, fi na lrnenle. que gTande parte elos me!horamentos e <:i.J. 

prosperidade ele que vae g-osanclo o collegio são dev idos á boa vontade e 'l." 
•·eal inlt>resse que J)OI' ll e tem man ifestado o actual Ministro elo Interior, o 

t:..J'lle t·ito Sr. D r . Rivadavia Corrêa1 que se l 1n n1ostrado um verdadeiro a1nip;o 

ela instrucção e protector dPd icado do Colleg-io Pecl •·o II , ao qual tem dado -~ 

mais alta impo,rlancia; concl ui u o orador ap•·esentanclo um Yoto ele app l at•~> 

ag-raclecim nto ao Dr. Tlivacla.v ia pelos beneficios ele ctue o coJi eg- in lhe á. 

·evedor. 

A CongTeg·a~ão approvou un a.nin1em ente, por acclan1a~ão. e ·te voto ao 

Dr. Rivada.v ia." 

D e um elos •·elato•·ios elo direclo r elo Conselho Supel'ior. aquelle que relan 

a n1a.rcha do ensino mn l912, não n1e poF=SO f'urtar ao pra7.er· ele lêr os se

I"Uinles to picos: 
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"Auspiciosa in novação da Reforma Rivadavia foi sem du vida o de libertar 

o ensino do~ privilegias até então v igentes, n1onopolios que contradizetn uma. 

disposição constitucional e que se não compad cen1 com o reg:n1en polilico que 

a Nação adaptou. 

Os Li Lu los academ icos appat·en Lavam presumpção de capacidade scienlifica. 

quo os factos quotidianos se incumb iram ele ele.smenlir. A ndava-se no encalço 

dos pe1·gaminhos, sent curar do apr oveitamento esco lar que deveriam ell~s 

representar. C t·iticando o t·estabel ecinl ento dos g-ráos acacle1nicos en1 li'rança, 

disse L. Liarel que assim pr ocedeu a lei , snns so1tci ele scwoi?· si la 2JOm·snil clc9 

2Ja,-chemins ne mint.it ?JCtS á la •·echm·che ele la science et n'nbaisse?·a.it pas la 

hmttes étncles "'' modi/kt?lt le?w clesti?wtion. Desse descuido não se esquivavam 

as nossas leis. Não ha um ann.o, occorr eu em um de nossos estabel ecimentos de 

ensino superior este facto que bem r evel a a preoccupação ele mu!tos alumn<> ~

Aos aclos finaes elo qu into anno, compareceu um bacharelando, a quem um 

dos examinadores dirigiu uma pergunta, cuja r esposta salisfactoria o professor 

esperava, tão simple lhe parecia a questão proposta. O bacharelando nadrt 

respondeu. E como o professorJ extranhando a supina ig-norancia do arg-uido, 

perguntasse: Pant q11 e lh e se•·vi•·á ct ccwt<t ele bacha?·el, ?t11W vez que não "''' 

1Jólle •·es?JOncle•· á q1wslüo tcio come.•inlw c cto nlcance ele Wllet mecliet?W intcl

ligencictY 

O esludant con1 a n1aior das fleug·n1as, n1as sincer an1 nte r edarguiu: 

Eu qne?·o se•· bcwhet?·cl nt6a f . . 

I~ roi approvaelo, e el e posse de .sua carta fez com certeza valer a pr~

sumpção ele capacidade scientifica q ue o seu titulo conferi a ... A Lei Organica. 

suppritn iu os titulas acaden1icos, que não representan1 n1ais ele direito o que de 

facto já não symbol izavam, substituindo-os por uns modestos certificados, con

feridos nos lermos do art. 124, ao estudante que terminar ás provas escolares. 

lDnlretanlo. abolidos, como ficaram, os diplomas el e doutor e bacharel, d sata

viados todos dos privilegias anterior s, ainda se pretende altr ibuir ao pro

cipio ela liberdade do ensino, tal como ficou ampli ado pelo decreto ele 5 <le 

abril, a outorg·a <.l e uns tantos diplon1as imnt·ovisos, que por ah i enxan1eic:un; 

el e modo que a cargo ela lei se r egistram uns tantos abusos c1ue a mesma lei 

repugnam! Po•· esse processo, não ha institui<:;ão que evite s melhanles coll

clcmnações. 

"O decu1·so de um anno leclivo e elo primeiro completo em que foi posb 

ctn execução a ultima reo1·g·anização do ensino não põcl a inda assig-nalnr 

ex.iguo, como é, todos os resultados beneficos que a L ei Organica tem n eces

sar·ian, ente de produzir. Demais. a coexistencia de clous reg·in1ens. ern ma13 

ele um Ponto radicalmente diversos, não deixa ele emba•·açar o runcc'onnmento 

elo ensino, ele mais a mais comprometticlo por um acervo el e abusos quP não 

podem ser extirpados si não á custa ele penosos esforços, e que são, por con-· 

lenclo•·es, pouco af feitos a.o exame ponderado elos factos, injustamente leva.clos 
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·á responsabilidade do novo r g imen, quando aliás lodos são um procluclo logico 

ela o1·ganizaçào anterior. 

Faz-se misler que os insti t utos, ora em caminho de sua desofficializaçãó 

total, queira 1n con1prehend r e se disponhan1 a ex ·Cutar co1n a nutxilna li sura a 

firmeza a reforma de 1 911, cujo exito ou mallogro corre c1 sde já por conta 

unica exclusi va do poder administrativo e didaclico que lhes conferiu a lei. 

Levantada como ficou a absorvente lutela que o Governo, a través dos regimel'~ 

decahidos, jfunais de ixou d exercer n a direcção do ensino superior e fundR. 

nJenlal do Brazil. de 1854, em deante, e havendo V. Ex. t:or Limb1·e manle1·, 

como lem mantido dentr o elos motel s ela r eforma, a acção autonoma daquelles 

i nstituto , a esl s cabe o inilludivel dever ele ascender em á a ltura ela s ampl as 

faculdades de que foram investidos. E ' preciso que cada uma elas congr egaçõe.> 

dirigentes elo nsino si senta, na phrase de Cogliolo, ,·es)lonsa bilc clei }J1'0JJ1'Í 

atU c /ol'llila di 1m 1J1'01J1'io va l ere. Oppôr a todo o momento embaraços á ex·~

cm;ão da reforma. pru·a dal-a por imprestavel e an archizadora do ensino, im

]Jorta pelo menos mn accumular, . com prejuizo n1anifesto da in strucção, n ovos 

aiJu,os aos abusos antigos que a Lei Organica procurou corrigir, si não cercear: 

e de~d então C'ssa le i deixará de raz r vinga1· os nobres intuitos que a infor

nuLram, não porque seja desprove itosa e n1á, e sim po J~que os institutos. a 

cuja ~uarda leal e honesta se confiou a s ua execução. ou não con seguen1 ap

preh ncler o espil'ito e a l cance el a r eforma, ou deliberadamente pretendem cl es

Yalorizal -a, lamentando que tão ele surpreza fossem sacudidos ela commocl"

apathia em que v i veram nos r gimens ant rior s. aliás definiti\•amente con

clemnaclos por uma dura e constan te exper iencia de lar gos annos. 

A muitos parece explicavel o estado ele hesitação em que mais ele um 

i nstituto entrou, ao sob,·e,·il· a actual 1·eor ganizac;:ão posta em pr at ica pel'> 

decreto de 5 de abr il. e por tantos lados contr ar i a ao nosso tradiciona l ensino 

superior e secunda do. EstaYamos habituados, n ós outros professor es, a acom

panhar submi sos tudo q uanto em materi a ele ensino p lan ava o Go ,·e,·no 

Poucas as deliber ações elos corpos docentes q ue di ·pensavam o pletcet minis

leria!. ·m caso vu lgar de indisc iplina, e qu ~ pocle1·ia ter prompto correcliv·l 

<lePtro da a lçada dos regulamentos. n ão era de o rdinari o c0hibido. sem qu') 

se· pronunci asse cla ra a att itude el o Governo. Concursos h o u ve á vaga de pro

f!'ssores que. em sua marcha, ctu e a l ei nunca cleixára de minuciosamente en 

earrei ,·m·, r ecebiam o impul so desassombrado elo Ministro, annullada assim a 

·competenci a e a a u toridade el as congregações. E por esse t ô1· innumeros e n i\0 

n1ui remotos são os casos em que a intervenção govern am ntal se fazia in

cont,·astaYel senli1·. as m a is das yezes sem um protesto siquer claquelles a q uem 

incumb ia o de,·er de r esguardar c iosos as a l tas funcções ele que er am unicos 

titulares. A ss im h abituados a uma passiv~clade de indolentes. acostumados á 

ínacc;:iio, não é de admirar que a lg uns professor s recebes"em com estranh ez'\ 

·uma autonon1ia, qual a outorgada, que solicita e exigp. uma acç:ão vigilantf'. e 

sobremaneira trabalhosa .. Já uma vez ponderou V . Ex.: o que pr oduzir a r~-
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forma el e 1911 não n1ais será le,·aclo ao acliYO ou passivo elo Governo, mas ;i· 

exclusiva responsabilidade elas congregações. 

Por essa aulonon1ia já en1 lS il 1·eclamava a Faculdade de Direito cl -~ 

R jJa,ulo, Je1nbranclo ao Governo a CI'eacão de un1 palri!nonio escolar, de t.ant:.o 

a lcance lhe parecia sen1elh ante providencia, l!Ue con1sig-o acarretaria o ,·ecJ

nhecimenlo ela personalidade civil e a autonomia dos institutos. Sug!<"eria o 

parecer que as faculdades pudessem possuir e exercer todos os direitos cn1-

sequontes sobr e quaesquer donativos ([\!e lh es rossem l"eitos, sendo, 110rlanto. 

con.siclrraclas pessoas n1oraes, con1 todos os seus consectarios; e esse patritnon ~o 

devia. s er empt~egado na sustentação e desenvolvin1ento progressivo Jo ens ine., 

Re do adaptado todos os melhoramentos consentaneos e et·eaclas cacl iras novas. 

Mas a instituição dv patrimon.io não f'icaria completa nem produzida C'fl'eilos 

dos mais beneficos: sem que ao n1esn1o len1po se outorgassen1 aos estabeleci

mentos de ensino maior liberclacle nos seus movimentos, e lodos aquelles di

r eitos que constituem a sua autonomia. Desse modo poderiam os institutos 

tomar o cleJejaclo incremento, e galg·ar a a ltura que lhes pPrtence. Vem a 

mo lde este expressivo trecho ele Albert Dumont: ni !es mTêtés ni los d<'crP/s ne 

fm·ont fai?·e i< !'énseignement· S?t?Jé?·ien?· c!e vé?'itab!es 1n·og?·és; oes 1n·ogr'ês se 

fc?·ont }Jll?' les chcmoements qni s'o p é?·e?·ont llcms les iclées; /.ct <LiSC1Lss·ion sen/A 

?"e?ut>"« c-es olwngements sé?-ie11x. It jcmt qne les co,-ps se senten t· ?"8S!J01lsables, 

qn'Us nient co?ljictnce ll<L?IS l e1L?' anto?·ité. qn'ils S<toh ent cLi?·e ce qn "ils ve11lent 11t 

7J011rqnoi ils 'Venlent; q?til se jO?·me <tins·i ?Ln es}n·it c!'aotivité ct ele Jn·or;,•és ... 

A estas injuncções obedeceu a o l"i entação dada á Lei Organica do Ensino. C'Sta

bt>h' cenclo o appare lho da autonom ia elos institutos. 

3i a organização dada ao ensino pelo clecre(o de 5 ele abril, mesmo por<JU" 

seja un1a obra de transição. se resente de algumas falhas, essas poden1 ~t1 l' 

suppridas, ou pela acção elo Corselho Superior (art. 13, lettra lc), a CJUem in

c umbe resolver. co111 plena auto nomia, Lodas as questões de in ter sse pant os 

institutos de ensino, nos casos não pr vistos. ou por inicialiva e c1 liberaç d.o d:L.'3 

cong•·eg·açõe desses m esmos institutos (art. 138), ás quaes se deixe livre o 

direito ele modificar ou rel"ormar as disposições regu lamentares e inherente s [L 

sua intima economia. Desta ultima concessão j á se aproveitou a Faculdade ele 

Medicina do Rio de Janeiro, no elaborar o seu regula1nento, a li'aculdaclc de 

Dire ito ele Pernambuco tambem sujeito u ao Conselho Superior um projeclo d·~ 

regulamento. <tue ainda depende ela annuencia el a Fac ulda de ele Direito ele 

S. ! 'nulo; por ultimo, a Faculdade ele 1\<Ledicina da Bahia ueliberou modiCicar 

H.lgum:ts disposições elo decreto n. 8.661, ele 5 de abril." 

Sr. Presidente, a lei organica de 5 de abril só pócle ser consid rada obr:t 

· de estadista. Basta recordar, que ella al"astou o Governo elo ensino, pela cr açJo 

do Conselho Superior; deu autonom ia cliclactica e administrativa ás con_gregaçõe:;. 

O SR. FL.AVlO DA SJLVElRA: - V. ]ijx. sabe a liás que depo is ela t·e forma, o 

Goverfl.o fez va ri as nomeações de lentes para as esco las; ndo ha n1aior vio!açào 

clH a utonon1ia· das congregac;ões. 
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O Stt. CALDAs FrLHO: - Fora1n as chatn a clas prin1eil·as nomeações; a li fLs 

não deverian1 ter sido reitas. 

O SR . .JOAQU IM Ozotno: - Um leg·islador sem orientaçã o não teria clecretad :> 

á lei o rganica de 5 de abril, t.aes os principias Hberaes étn que assenta; e, é 

la:· Un1a que se venha destn.1il-a quando co n1 eçam a apontar os prin1eiros fructo ~. 

Senho t· s, a · r efo rm a de 18 de março deste an no, r eputo a ltamen te incon

veP.i entc, porque faz do ensino unHl.. ques tão de Estado. En1- Yirtude do cl'iterio 

que '' cl ete t·minou sóm n te os attestados expedidos lJe lvs gymnasios mantido~ 

pelo offici a lismo são validos para o ing resso nas a cademias s uperiores; só

mente as academias superiores particu lares q ue obedece1·e m ao pat·adigma esta

be lcciclo, podem ser equiparadas ãs mantidas pe lo Governo e com as restricçõ ~ 

<l e t erminaclas. Que succederá? A r eform a não poder á de ixar el e soswbr a r no~ 

primeiros embates, pelo r e trocesso q ue r epresenta. 

PreliJn inarme nte não tomaria conhecilnenlo da r eforn1a, mas, vencido na 

pn~ J i tninar, cotno tenho de sob r~e eU a delilJerar, organizei diver·sas, en1enda.; 

tendentes a expurgai-a quanto possive l elos g r aves defe itos . Quem niio pócle 

o mais, deve se esforçar por conseguir a Jg· u!11 a causa - dos n1 a les o menor -

são r egras, que ten ho de seguir. Vou collaborar, portanto, para o aperfeiçoa

mento <la refor,ma. 

O a t~t. J" det.ernlina que o Govct·no continuará a. manter os seus institutos 

de instrucção secundaria e su perio r s ubordina dos ao Ministerio ela .Justiç:a e 

Negocias Interiores, clanclo-lh es a utonom ia cliclactica. e adm inistr ativa. de «ccônh 

com. ns ?·es t1·icçües elo àec1·eto . E s te a r t. 1(), assiln como os arts. 2°, 3° e 4°, eu 

substitui pe los seguintes : 

·'Os ins titutos el e ensino secundaria e superi o r s ubordina dos ao Mi n is teri o 

da. Justiça e Negocias Interior es são consider ados corporações a utonomas, tanto 

do ponto ele vista cliclacti co como elo a dministra tivo. " 

"Aos referidos institu tos é attribuicla. p er sonalidade juriclica , para r ecebe 

r e m qoações, legados e outros bens e a dministrarem seus patrimonios, não po

de ndo comtuclo a li en a i-os sem a utor ização elo Governo. 

O patrimonio el e cada instituto será admini str ado pe lo r espectivo directo•·, 

<l e accõrdo com as congregações e com o Conselho Supel'io r ele Ensino. 

As doações e legados destina dos a de te n11inaclos fins, ser ão a pplicaclos 

seg-undo os desíg-nios dos doadores. " 

r;_;, ao art. 7° ; 111 ando accrescentaJ· es te texto : 

" Os rendimentos elo patrimonio el e cada instituto são destina dos ao me

l hora m ento dos ecl ificios , á t·e forma elo materi a l esco lar e o utras obr as ele utili 
da de pedagogica. ,. 

om es tas en1 encl as viso dai~ inteira autonotnia didactica e adn1inistrativa 

ás congTe .... ações, substi tuindo á acção do Governo pela do Conselho Superi Jr 

do Ensino. 

Os d ispositi vos c ita dos el a t·eforma s uppõem es tabelecermos r estricções in. 

aclmissiveis, com o por exemplo a que ll a que se lê no art. J 13, pela qua l ás con 

gT~gações não é dado o dire ito de e leg r os cl irectores. 
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E' uma ra lha el a lei. 

E' falha gravissin1a que n1ostra a falta de a u-

Devido ao destino dado no reg·in1en da lei H.ivadaY ia aos re nclin1entos do 

patrimonio elos ins titutos. melhoramentos se verifica ram n os edifícios, bem como 

a. refonna do n1aterial esco la r. En1 r e lataria , o Dr. Azevedo Sodré, clirector dq, 

Escola el e Medicina, accentuou taes m elhoramen tos, dev ido á que ll a di spos ição 

principalmente no c urso oclontologico. 

Substituiu em d iversas em endas a acção elo Governo p elo Con selho Su

P • rior ele :l!:nsino. Afasto inteira m ente a ingerencia elos ministros. O Con selhJ 

Superior ele Ensino, en tendo, deve ser mantido como orgão consultivo elos in

sti t u tos a ell e ligados e como orgão deliberativo, em gTáo de r ecurso, con .. 

soante as suas attribui ções definidas n a le i. 

De outro modo não compreh enào a C!'eação desse a ppa r elho. 

Si a sua interferencia no ensino n ão fôr a tnais vantajosa, não sei corn'l 

qualificar a dos ministros, sempre perturbadora. · l'\ão vejo po1·que r econhecer 

nestes, mai s aptidão do que no Conselho Superior, con stituído pelos mestres, 

representantes dos d iver sos ins titutos el e ensino , sob a p1·esidencia do um r e

presentante elo Governo ( A7JOictdos. ) 

Ao a r t. 14 organizei o seguinte subst itu t ivo: 

"O inspector ver ifi cará pelo exam e procecliclo no instituto: 

a) si este f uncciona r egularment e; 

b) si as m aterias consta ntes dos programmas são su l'ficientPs pa1·a os 

cursos de eng·enharia. direito, phannacia ou odonto logia; 

c) s i a academia possue os laboratorios incli spen saveis. ao estudo das di

versas n1 att;o i'Ü1S; 

lL) si o corpo docente é escolhido pelo proc sso do concurso; 

e) s i a acaden1ia possue jndiv iclua ltn ente juriclica . n a fôrma da lei. " 

Co side~:> exagg·0raclas e ~:< ·tu 1 undan1enl".' sério as exigenci as constante":!: 

elos iten s et a .i, ela r efo rma Carlos Maximiliano. 

A exigen c ia de mais de cinco a nnos p a ra a equipa r ação de uma acaclemi,t 

superior ter(L o effeito de impedir novas inic iativas. (A7lOiaclos). Demais inst i

t u tos podem existi1· funcc ionanclo esse prazo in·egul a nnente, m as, só pelo facto 

desse fun ccionamento, no fim desse perioclo podem ser equipa r ados. Acho ab

~üJ do. O crit0rio !len: ser o da idoneielade do instituto, a juizo elo Conse lho 

Superior. 

O SR. CALDAS FtLHO: - V. E x. está fazendo um projecto substitu tivo d ~ 

toda a reforn1a. 

O SR. JOAQUIM OzOHlO: - Ma is ou m enos ... 

O SR. FLAVlO DA SILVEIRA: - V. Ex. quer salvar a reforma. 

O SR. JOAQUIM OzORlO: - Já que não posso impôr minhas convicções, quero 

coll abor a r para o seu a prefeiçoamento, uma vez que já foi approvada em dou9 

turnos pela Can1a r a e está en1 v i gor. 
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O SR. CALDAS FILHO: - Nas condições que V. Ex. expõe, um instituto po

deria funccionar sele ou oilo mezes para apparentar e pedir equiparação. 

O SR. JOAQUIM OzoRIO: - Perdão. O Conselho Superior de Ensino dará a 

equiparação sOmente depois de inspecção rigorosa. Deve-se desconfiar de seu 

crlterio, de sua seriedade? 

O SR. Josl!l AUGUSTO: - E' o confiar desconfiando. 

O SR. JOAQUIM OzoRJO: - Perfeitamente. 

O SR. CALDAS FILHO: - V . Ex. acha que o Estado pôde equiparar uma 

acade~ia que f unccione a um mez ou dois? 

O SR . .JoAQUIM Ozorno: - Enl i1do que o crilerio deve ser do Conselho. 

Penso que uma ac_ademia que satisfiz r os itens c e d, não pôde ser uma burla, 

e que, preenchendo todos os requisitos legaes, para o funccionamento regular, 

não ha motivo para que se xija a condição do tempo. Que c riterio ê esse de 

cinco an nos? 
O SR . .Toslll AuGUSTO: - Apoiado, por que cinco a nnos e não dous, tres? 

O Sa. .JOAQUIM OzoRro: - PerCeitarnente. Por que c inco e não um, dous, 

tres, quatro, dez ou vi_nte? 

Um instituto, pócle estar funccionanclo apenas ha um anno, e reunir mais 

condicão de idoneidade elo que um que complete cinco annos ele funccionamento. 

E' logico. 

Attendam os nobres collegas. 

Esse instituto pócle ter cinco annos ele v iel a nominal, mas, embora sem orga

nização, findos cinco annos pôde r·equerer equiparação. 

O SR. CALDAS FILHO: - l\Ias a pessoa nomeada para fazer a inspecção, n.o 

!im dos cinco annos, verifica tudo isso, vê as provas dos alumnos ... 

O SR. JOAQUIM OzoRlO: - O que o inspector tem que verificar ê o facto 

material dos cinco annos ele existencia do instituto, porque elle não tendo sido 

fiscalizado, a sua inspecção será impossível quanto ao regular funccionamento 

nesse período anterior á sua inspecção. 

Supprima-se essa exig·encia, para manter apenas as da minha emenda sub

bstitutiva •. sufficientes, porque ê claro que, um instituto que tenha laboratorios, 

magisterio por concurso, programmas sufficientes, alumnos, vida r egular emfim, 

o que tudo resultará ela inspecção - será um instituto v iavel. Emfim, eleve-se 

confiar no criterio do Conselho Superior, que, formado por mestres, r esponsaveis 

pela boa marcha do ensino, serão decerto bastante cautelosos em conceder a 

quiparação pedida. (Apoiados.) 

Os particlarios do officialismo elo Estado não podem desconfiar do criterio 

da fiscalização, descrêem da fisca lização elo Estado? 

Não comprehendo o final do texto elo a rt. 4° que manda p1·oceder ao exame 

de toda a escripta elo instituto. Considero es e dispos itivo invasor ela economia 

intima elas academias. 

O SR. CAI.DAS FILHO: - Servirá para verificai' si elle tem recursos que lhe 

garantam a vitalidade. 
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O SR. JoAQUIM OzoiUO: - Perdão. A reforma não exige para a equiparaçiio 

dos institutos um patrimonio como o fazia a reforma Epitacio de 1901. 

O SR. CALDAS F.ILHO: - Ha nisso interesse geral e publico. Desde que o 

instituto não tenha recursos e certo tempo de funccionamento, que probabilidade 

ha de que possa viver? 

O SR. JOAQUIM OzORJO: - Attencla o meu nobre collega para a ponderação 

que fiz: um instituto que satisfaça os itens y e h de minha emenda não pOde 

.deixar de offerecer condições de viabilidade. 

Pretender-se-ha exigir a prova ele palrimonio. Mas, este pOde existir e des

apparecer. 

O SR. CALDAS FILHO: - Já foi citado o caso de um estabeie.:!imento de ensino 

que pediu emprestado a uma casa commercial apparelhos ele chimica e physlca 

para fingir que tinha laboratorios, e depois da inspecção 1·estituiu esses appa

relhos. 

O SR. JOAQUIM OzoRJO: - E' extraordinario; com effeito, mas em um regi

men de . fiscalização illusoria, e depois, no fim ele cinco anno pócle-se tamb m 

verificar o facto. (Pausa.) 

O Sn. CALDAS FILHO : Estamos certos das boas inte.nções de V. E..x. quanto 

á refo1·ma. Esas emendas vi'm substituir inteiramente o pt·ojecto. 

O SR. JOAQUIM OzonJO: Obi"igaclo a V. Ex. 

O Sn. PnESrDEJNTE: Peço permissão para lembrar ao orador que está 

finda a hora. 

O SR. JOAQUIM OzoRrO: - Conclui•·ei, Sr. Presidente. 

Diversas das minhas emendas são ele redacção, e, outras dispensam qual

quer justificativa. Entretanto, proseguirei na proxima sessão, para o que pPço 

a V. Ex. me reservar· a palavra. 

De todas as emendas, porém, hoje justificadas, aquellas para as quaes peço 

a attenção da digna Commissão de Instrucção Publica são as referentes ã sub

stituição ela acção do Governo pelo Conselho Superior de Ensino. 

O Sn. RODRIGUES LIMA: - Em tudo não me parece razoavel. 

O Sn. CALDAS FILHO: - A acção deve ser combinada. 

O Sn. JoAQUIM Ozonio: - Acho bastante a acção elo Conselho e considero 

anarchica a interferencia governamental. 

O Sn. CALDAS FILHO: - N"ão se pOde suppõr isso. 

O Sn. JOAQUIM Ozonio: - Para que esse apparelho, então? 

O SR. CALDAS FILHO : - V. Ex. sempre julga o Ministro capaz de errar, e 0 
Conselho impeccavel. 

O Sn. JoAQUIM Ozonro: - Reconheço sempre a idoneidade elo Conselho em 

materia do ensino; nego a competencia do Governo. 

SI esse apparelho não fõr capaz, idoneo, não sei que mais o seja o Min istro 
do Interior. 

O Sn. RoDRIGUES LIMA: - Nessas condições o Conselho passaria a ser re

presentado pelo seu presidente, visto CJUe apenas se reune uma ou duas vezes 
por anno. 
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O Sa. JoAQUJM OzoRIO: - O Conselho reune-se, pela reforma, duas vezes 

por anno, mas pode reunir-se extraordinariamente sempre que preciso fôr, nos 

casos urgentes. 
O SR. CALDAS FILHO: - J!:ntão V. Ex. peça para o Conselho ser perma

nente. 
o Sa. JOAQUIM Osoaro: - Não ha necessidade. Para que? As equiparações 

são limitadas. 
Si na ausencia elo onselho houver qualquer pedido ele equiparação, aguar

dará a sua reunião. Nenhum mal nisso haverá. Quantas questões importantes 

dependentes do Congresso Nacional se agitam em _sua ausencia,_ e aguardam a 

época da sessão? 
Era o que tinha a dizer por hoje, Sr. Presidente. Sento-me, pedindo a V. Ex. 

que me reserve a palavra para a proxima sessão. 

o SR. PRESIDENTE: - V. Ex. serâ. attendiclo. (Mttito bem; mnito bem. O orct

clo7· é muito cmnprimentado.) 

SESSÃO DE 9 DE OUTUBRO 

O Sr. Prisco paraiso: - Sr. Presidente, quem falia sem outra preoc
cupação a não ser a de offet·ecer o seu contingente para a victoria elas boas causas, 

a de carregar a sua pedra para uma obra de remodelação necessaria, com o 

intuito, afinal, de dat· uma prova elo desejo de trabalhar, tem direito, por certo, 

de ser envolvido pelas desculpas dos seus ouvintes, si não tambem pelo auxilio 

efficaz que lhe possam prestar para que menos difficil se torne o desempenho 

da missão que se impoz. 

E' nesta situação que eu me dirijo á Camara para dizer alguma cousa sobre 

o decreto de 18 de Março do corrente anno e parecer ttue o acompanha, clous 

trabalhos merecedores ele nosso exame attencioso, porque um representa o propo

slto louvavel do Govemo e o outro, o esforço intelli gente ele uma Commlssão, 

para o alevantamento do ensino entre nós, e ambos se fazem, portanto. ao en

contro de uma elas mais palpitantes necessidades elo nosso povo. 

Disse Leveleye á França, em 1872: "A instrucção elo povo é a questão mais 

impot·tante e mais urgente elo nos o tempo. •· 

Elle assim se exprimia em relação ao ensino primaria elementar e nós esta

mos nas condições ele repetir a sua asserção de referencia á instrucção publica 

em geral, qualquer que seja o gráo sob que tenha ele ser considerada. 

Quanto ao ensino primario, os Estados, com r aras excepções, não têm tido 

o cuidado necessario com a sua organização. Em relação ao ensino profissional 

muito precisamos fazer, e, no que respeita aos ensinos secundarias e sup rior, 

a verdade é que no regimen republicano temos tido diversas leis e, no emtanto, 

embora ellas os tenham considerado, já sob o ponto ele v ista da sua organização 

formal, já em relação á sua organização material, têm tido existencla passageira., 

têm passado por uma vida ephemera. (111uito bem.) 
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Senhores, ao observador de uma reforma do ensino não podem scapar cerlas 

considerações qu , ao meu vêr, constituem a pedra de toque para se aferir do · 

valor do trabalho a examinar. 

São as primeiras considerações que o assumpto reclama e que muito apro

veitam neste momento ao humilde orador (não ajJo·iados), porque inculcam o 

ponto de vista em que se colloca para a analyse que pretende fazer. 

Passarei' a desenvolvei-as como ponto ele partida desta oração elespreten

closa. 
Senhores, o!·g-anizações ele ensino lêm sielo, entre nós, apparelhadas ele medi

elas propugnadas como remeelios efficazes contra os males principaes que o affe

ctam, sem que, no emtanto, ellas tenham levado ao resultado previsto, á cura 

desejada. 

As nossas reformas, sobre acompanharem a orientação que vue sendo acceita 

g·eralmerlte quanto á solução de certas questões peclag-og·icas, pelo que respeiléL 

a outras questões, que têm dado Jogar ainela a diverg-encias profundas, podemos 

cl,lzer que têm feito todas as expertencias e, no emtanto, não se têm removido 

os males principaes que arrastaram o ensino á situação de abatimento em que 

se encontra e que está a reclamar medidas as mais energicas. 

Em verdade, as nossas leis já provêm o ensino sob o ponto de v ista de sua 

organização material de modo a preparar uma situação melhor, poss ível no 

futuro, não se prendendo exclusivamente a uma organização de accôrdo com 

as exigencias do meio nas suas condições actuaes. Elias seguem o exemplo sabio 

do grande philosopho Kant, que, em materia ele educação, aponta como principio 

de grande importancia, aquelle que ordena a sua organização não em vislu, 

exclusivamente, do meio actual, mas, com o intento tambem, de promover um 

estado melhor para o homem, possível no futuro, tanto mais, accrescenta o 

grande philosopho, qu"lnto , sob 'aquelle ponto de vista, a organização não póde 

deixar ele se resentir dos defentos e dos vicios que inficcionam o meio que a 
.inspira. 

As nossas leis comprehendem que o homem não é um ser solitario, mas ele 

relações contingentes com a vida real que a pedagog-ia não póele supprimir nem 

mesmo modificar, em que pese a Rousseau, que pretendeu demonstrar o contra

rio, em seu celebre romance EJmilio. Comprehenderam que a pedag-og-ia, ao lado 

do seu postulado tlieorico, o conhecimento profundo das leis ela natureza humana, 

tem o postulado pratico, o desenvolvimento progressivo . ela sociedade por um 

processo que lhe seja apropriado. Comprehenderam que a pedag-og-ia, para g-ozar 

de prestigio actual, precisa ele produzir alguma cousa ele execução immediata; 

mas, para se transformar em instrumento poderoso elo progresso humano tem 

tambem necessidade de alongar o seu olhar para o futuro . As nossas leis já se 

conduzem com precisão quanto á delimitação elos gráos ele ensino, o que não 

é questão de somenos importancia, porquanto, a ·não encontrar uma solução 

razoavel, levará a conclusão de limites a uma desorg-anização completa. 

Pois bem, as nossas leis já adoplam essas e outras so luções, accei ta~ pela 
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pedagogia e, no emtanto, o ensino se encontra em situação de abatimento 
profundo. 

Pelo que respeita á.s questões que ainda dão Jogar a divergencias profundas, 

como disse, as· experlencias têm sido feitas e o resultado é o mesmo. 

P ropugnam, de uma parte, a liberdade de ensino, porque dizem que elle 

trata de formar vontades e de prover lntelligenclas não desenvolvidas, para o 

o melo escolar deve ter uma atmosphera saturada de liberdade. 

Susten ta-se, de ou tro lado a necessidade da intervenção do Estado na orga~ 
nlzação do ensino, porque, argumentam, serio perig·oso entregar a 'sua organl

nização ã iniciativa particular, quando em vista desta organização podem resultar 

attentados contra os principios sobre os quaes descansa a ordem social. 

ó SR. ANTONIO MoNrz: - A intervenção do Estado em materia do ensino 

é tão necessaria quanto em bygiene publica. 

O SR. PRrsco P ARArso : - Faço vêr as divergenclas que h a em relação ao 

assumpto. 

Outra questão sobre que não existe accôrdo é a da liberdade de frequencia 

do alumno. 

Sustentam-na sob o fundamento de que toda idéa de coerção no ensino crea 

um obstaculo á. emancipação da intelllgencia e ao desenvolvimento da iniciativa 

mental. Combatem-na porque a obrigatoriedade da frequencia é um instrumento 

que exige a applicação do alumno. 

De um lado, sustenta-se o provimento do corpo docente pelo concurso, porque, 

limitando as pretenções. afasta a incompetencia ou, pelo menos, o processo é 

menos imperfeito ou menos prejudicial ao ensino. 

Por outro lado, condemna-se o concurso e aponta-se, em relação á escolha, 

do docente, para o systema da formação official pela assistencia, ou para outros 

processos de auto-formação do professor que não o concurso, como o da cultura 

Intensa testemunhada pela notoriedade da competencia do candidato ou o da 

apresentação de obras notaveis ou mesmo o do livre docentismo. 

Sobre estas e outras questões ainda não ha accõrdo na pedagogia. T êm, 

entretan to, as nossas leis feito experiencias de todas as opiniões d ivergen tes, 

e o facto é que os male_s principaes que rodeiam o ensinam continuam a perdurar, 

exigindo providencias energicas, rem edios efficazes. 

Sr. Presidente, a reforma que se discute é mais uma promessa para a r eor

ganização dos ens inos secundario e superior. Entre outros traços que definem 

a sua physionomia, poderei citar os seguintes: a manutenção (art. 1 °) dos Insti

tutos de instrucção subordinados ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, 

com o reconhecimento da sua autonomia didactica e administrativa. 

O SR. ANTONIO Mo:-<rz: - O maior serviço desta reforma é a revoga<:ão el a 

lei anterior. 

O SR. PRisco PARAISo: - Mantendo esses institutos, que são em numero de 

seis, as escolas de direito em Pernambuco e em S. Paulo, as de medicina, na 

Bahia e nesta Capital, a Escola Polytechnica e o ollegio Pedro II, igualmente 

nesta cidade, a reforma proporciona- lhes tambem a acquisição da autonomia 

!inanc ira, attribnindo-lh s a personalidade juridica, como se vê do art. 4•: "Aos 
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Institutos federaes de ensino superior ou secundaria é attribuida a personalidade 

jurídica para receberem doações e legados, adquirirem bens e celebrarem con

tratos, para formação de seu patrimonio que será composto, conforme dispõe o 

art. 7°." 

No art. 11 a reforma aclmitte a equiparação dos institutos de ensino superior, 

e, em seguida, estabelece o processo para a fiscalização prévia, clifferente ela que 

havia então para o reconhecimento das faculdades, processo que deixa resaltar 

a verificação de condições de grande importancia, como sejam: si as matecias 

constantes dos programmas são sufficientes para os cursos ele engenharia. direi to, 

medicina ou pharmacia; si a academia possue laboratorios indispensaveis e si 

estes são utilizados convenientemente; si o corpo docente é escol hido por con

curso; si as rendas ela academia são sufficientes para o custeio ele um ensino 

integral. 

Além dessas cond ições, duas outras, referentes á. localização elos institutos 

e ao seu numero, são exigidas JJela. reforma. 

L ê-se, no art. 25: "Não será. equiparada âs officiaes academia que funccione 

em cidade de menos de cem mil habitantes. salvo si esta fôr Capital de Estado 

de mais de um milhão de habitantes e o instituto fôr fortemente subvencionado 

pelo governo regiona l. " 

Exige a localização do instituto em cidade ele importancia. 

No art. 26, estabelece a condição elo numero: "Não podem ser equiparadas 

â.s officiaes mais de duas academias de direito , engenharia ou medicina, en1 cada 

Estado, nem no Districto Federal; e onde haja uma official, só uma particular 

pôde ser a ella equ iparada." 

E' força confessar que o preenchimento das condições exigidas pela reforma, 

serve de garantia para a formação de um juizo sobre si os institutos, que pre

tendem a equiparação. inspiram confiança. 

A reforma dá uma organização noYa ao Conselho Superior do IO:nsino, que 

é um orgão consultivo, e, ao mesmo tempo, com funcções resolutivas; e passa 

a ser um instrumento fiscalizador não sómente dos institutos officiaes, como 
tambem dos equiparados. 

Dentre as suas funcções resolutivas, m erecem ser assignalaclas as do art. ~O. 

lettras d e e. 

Quanto â.s !uncções consultivas. temos a mencionar diversas, consignadas no 
mesmo artigo como as das lettras b, c, e h. 

Em relação ao cot·po docente, a reforma exige o concurso, mas concurso de 
provas oraes e praticas. 

Neste ponto, a meu vêr, o parecer veiu completar esse processo da escolha 

do docente, exigindo provas escriptas, porque a prova escripta é documento que 

!!ca, para a solução de qualquer questão que se levante sobre o procedimento da 
comm!ssão julgadora. 

A reforma adopta, para a escolha do docente, pelo processo de auto-forma

ção, a apresentação de obras verdadeiramente notaveis. E' um meio de seleccão 
do docente, adoptado pelas leis dos povos cultos. 
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No art. 53, estabelece, lambem, que se1·ã professor honorario um homem de 

excepcional competencia profissional, eleito espontaneamente pelos votos de dous 

terços da congregação. 

A reforma, completada pelo parecer brilhante da honrada Commissào de 

Tnstrucção Publica, clã. âs congregações a attribuição de distribuir as materias 

do curso e ele propõr a suppressão e transfom1ação ele cadeiras. Pôde ser 

que tenhamos resultados proveitosos com a autonomia que, neste parti

cular, se reconhece âs congregações, como ao Conselho Superior ele Ensino, que 

tem de intervir quanto a propostas ao Governo. na pa_rte da organização material 

elo ensino. 

Para a matricula se exigem exames ele admissão, differentes daquelles que 

se adaptavam pela reforma Rivadavla. Segundo esta reforma, versavam os evames 

sobre todas as materias elo curso secundaria, exigidas para a matricula nos 

cursos superiores. Pela reforma actual, volta-se ao exame seriado, abrindo-se 

excepção para exomes parcellados, na 1' epoca em relação aos estudantes não ma

triculados nos Institutos officiaes de ensino secundaria, e quanto ao exame de ad

missão sómente o exige para as disciplinas que entenderem directamente com o 

curso superior a ser seguido. 

O exame nos Institutos superiores, como no Colleglo Pedro II, não dispensa 

a prova escripta. A meu vêr. ê um passo avantajado dado pela reforma. Sou par

tidario da prova escripta no exame, tanto mais quanto se ·me affigura Uf11 ele

mento de defesa do estudante contra a pab<ão ou prevenção dos seus julgadores. 

Xo caso de uma duYida a esse r espeito. só fica do exame para uma apreciação 

pela congregação ou pelo Conselho Superior do Ensino, e mesmo pelo Governo, 

a Pl'ova escripta. As provas escriptas têm resolvido muitas questões a respeito 

de exames, levantadas entre alumnos e professores. 

O SR. MoNrz SooR:.;;: - E' uma prova cuja authenticidacle ninguem pôde 

garantir. 

O SR. PRISco PARA ISO: - l\Ias, tudo depe-nde da fiscalização dos nossos pro

fessores. Com absurdos não se pôde argumentar. 

0 SR. ANTONIO MONIZ: Essa fiscalização não existe de facto. 

O SR. PRISCo PARATSO: - Deve existir. Eu como· professo1·, procuro fiscalizar 

e o modo de ser redigida a prova scripta me deixa avaliar si o alumno serviu-se 

ou não de artificios, dado o conhecimento que, durante o curso. faço questão de 

ter sobre as suas habilitações, o que consigo pelos exercicios que costumo adoptar. 

Para julgamento do exame, offerece vantagem e que estabelece o art. 103 

a apuração das médias annuaes das notas verificAdas nas provas de Junho 

e Agosto e nas aulas praticas. Em verdade, o exame pôde sacrificar um estudante 

preparado que não tem a indole affeita a exhibições a que ê obrigado deante ele 

seus collegas e mestres, e, neste caso, com·êm que se consulte .o aproveitamento elos 

alumnos durante o curso. E' um elemento que offerece garantia para a justi~a 

no julgamento. 

Podia apontar outros traços salientes da reforma; mas. são bastantes as 

indicações feitas para se conhe er a feição, Çonseguirâ. ella realizar o seu 4esi-
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deratum; conseguirá reorganizar os ensinos secundario e superior? De mim para 

mim concluo que, emquanto a lei não tomar a si reduzir a preceito imperall\•o, 

uma providencia garantidora da boa direcção methodica do ensino, as medidas 

que a reforma a.dopta podem ser compromettidas. O processo da escolha do 

docente pôde ser o mais garantidor e no emtanto não se deixar levar o m es tre 

pelo caminho rr:ais curto e mais seguro, quando tiver de conduzir seus a lum nos 

na assimilação dos conhecimentos .. . 
Em Portugal, quando o Governo Provisorio tratou de quebrar os velhos 

moldes da Universidade de Coimbra, julgou de necessidade extrema garantir, 

na lei e não no regimento interno a ser feito pela congregação, uma orientação de 

modo a tornar mais proveitosos a lição magistral e os exercícios praticos. 

o Governo, na exposição de ·motivos, do decreto com to1·ça de lei, conforme 

se lê de seu titulo, o decreto de 18 de Abril de 1911, relativo â. Faculdade de 

Direito, diz qne não deixou de considerar que se levantasse objecção contra a 

garantia do methodo de ensino em decreto legislativo. 

Na mesma exposição, porém, assim se pronunciou em resposta á objecç1io: 

"a) A doutrina dos mencionados artigos traduz de tal maneira a orientação 

que deve presidir â. organização das lições, está tanto de harmonia com as novas 

correntes pedagogicas acerca do ensino do direito e é tão fundamental a economia 

da reforma, que pareceu indispensavel r ecluzil-a a preceitos mais ou m enos impe
rativos . .,, 

Senhores, a propria reforma que estamos discutindo, no art. 175, do capitulo 

que . versa sobre Faculdades de Direito, estabelece: 

"O ehsino de theoria e pratica do processo civil comprehenderá. além da 

parte theorica, um curso essencialmente pratico, em que os alumnos aprendam a 

redigir actos jurídicos e a orf."anizar a defesa dos direitos." 

Portanto, a reforma (_lxige ~ pratica do m ethoclo ele concretização para o 

ensino da cadeira de processo civil. Pois bem, é o desenvolvimento elas icléas 

C~'>ntidas neste ar-t. 175 que venho justificar da tribuna, apresentan do em enda que, 

ao meu vêr, garante ele um modo proveitoso o ensino elas differentes cadeiras 

do curso de direito, porque l)ão me sirvo de uma fórmula geral, não sigo o plano 

que adoptou o iliustre representante do Pará., com a emenda sobre o ensino 

pelo methodo activo; desço a especializações para a observancia deste methodo, 

definindo as obrigações que o professor deve tornar effectivas. 

Como a minha emenda especializa o methodo de concretização, eu tomei a 

mim modificar a reforma na parte sómente do ensino do d ireito e apr esentar 

medidas que julgo efficazes, garantidoras do methodo alludido, no curso jurldico. 

Entendo que cada um na sua seara. Tenho 20 annos de exercício no m agisterio 

de uma Faculdade de Direito; posso, portanto, conhecer a lguns tantos defeitos 

que acompanham o ensino juriclico e apontar medidas que se me têm imposto 

no desempenho de meu cargo e, devo dizer, com os melhores resultados, quanto 
ao aproveitamento dos alumnos, ãs vezes em que as tenho adoptado. 

Senhores, a verdade é que, entre nós, o ensino do direito não é praticado 
como se faz no seio · elos povos cultos. 
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SI n6s consult~rmos as legislações dos Elstados Unidos, da Allemanha, da 

França, da Austria, da Suissa e da Russia, entre outros palzes, havemos de 

notar que o professor não tem a liberdade que se lhe reconhece, entre n6s, no 

desempenho da delicada missão a que se entrega. O methodo por que se faz a 

lição magistral no seio desses povos é um methodo essencialmente pratico, deno

minado methodo de concretização, na Allemanha, e methodo dos casos, nos 

Estados Unidos. 

Este relatorlo , que tenho em mão e com o qual se· justifica a reforma do 

ensino do direito na Universidade de Coimbra, nos dá o resultado de observa

ções muito Interessantes, f eitas por commlssões que o Governo de Portugal 

enviou ao estrangeiro e informações preciosas, constantes de respostas dadas aos 

questionarias apresentados ás universidades de povos adeantados, em materia de 

organização do ensino. 

O ensino concreto, pela f6rma da lição magistral, nos aponta o direito em 

contacto com a realidade social. 

Melhor justificativa não farei quanto ã. lição pelo methodo de concretização, 

do que reproduzindo um topico importante que a esse respeito se encontra no 

relator! o: 

"Em 1871, o professor Langdell, da escola de direito de Harvard, começou a 

applicaP em contraposição aos velhos methodos, usados nos' Estados Unidos, do 

book-systent e do lecture-system ( systema do compendio e da lição dogmatica), 

um novo methodo denominado case-system, cuja idéa fundamental consiste em 

formular os prlnclpios juridicos sobre a analyse de casos da jurisprudencia. 

Appllcado primeiro por .Langdell, em materia de contratos, foi depois am

pliado por elle e pelos seus col legas de Harvarcl. aos outros ramos da sciencia 

juridica, passou de Havard a outras universidades, sendo jã. hoje seguido, em 

maior ou menor gr ã.o, por um grande numero de escolas americanas. tendo-se g-e

neralizado ás sciencias politicas e sociaes, como o direito publico, a diplomacia 

e a economia politica e tendendo assim a constituir o methodo fundamental 

ela educação juridica na escola americana. " 

Como se vê, é muito differente a orientação do ens ino pelo methodo con

creto daquella que se segue entr e n6s. 

Não é o que se costuma fazer. a lição sob um ponto de vista abstracto, 

chegando até a sacrificar o estudo do direito. em sua formação historica, em 

sua manifestação actual, omittlndo-se explicar o phenomeno, conforme elle se 

passa no tempo e no espaço. O defeito principal da lição não é o dogmatismo, 

si me posso exprimir neste termo, mas o verbollsmo e, o que é mais, o obstaculo 

que ella levanta ao desenvolvimento da iniciativa mental e á emancipação lntel

lectual, que deve ser um fim a preencher pela escola suuperlor. 

A UçPJ.o magistral, segundo o methodo concreto, leva o professor a applicar 

a um caso que se passa· na vida o principio que lhe corresponde; a fonnular os 

princlplos scientlficos sobre as hypotheses trazidas para exemplo. 

Dir-se-ha que esse methodo leva ao empirismo e ao systema causlstico, que 

contribue para formar os rabulas e não os doutores. Esta objecção que ao Ministro 
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de Portugal, autor da reforma na Universidade de Coimbra, se affigurava de 

possivel apresentação, foi respondida com Yantagem nos seguintes termos: 

"Quando o professor sabe desempenhar o seu cargo, nunca deixa cahir o 

ensino no empirismo, por maior que seja a concretização de que lance mão, pois 

tet'á sempre a cautela ele levantar. acima dos factos, os princípios que: os expli

cam; não podendo nunca dizer-se que faz empirismo e não faz sciencia o profes

sor que no seu laborato"rio joga com os factos para mostrar os princípios, sendo 

certo, ao contrario. que nunca, como então, elle ensina scientificamente. 

O case-methocl só apparentemente se a pproxima do velho systema casu!stlco, 

pois o que então era o fim do ensino é hoje instrumento de trabalho: é o me

thoclo de ministrar o ensino; é uma fOrma positiva de demonstração scientifica 

dos princípios, os quaes se constituem sobre os factos e se fixa no espírito como 

a traducção logica ela realidade social." 

Apresento a respe ito do methodo no ensino jurídico uma emenda ao art. 175, 

a qual, em sua primeira parte se t·efere á lição concreta nos seguintes termos: 

"O ensino de direito será feito por meio de lições magistraes e de exercícios 

praticos. 

1.• O professot·, emquanlo possível, conduzirá. a lição, formulando os prin

cípios sobre a analyse ele casos ela jurisprudencia, documentos e factos da vida 
real ... u 

E' a primeira parte da minha emenda. Ainda, ao tornar effectiva a lição 

magistral o profes~or, entre nós, costuma fazer exercer sua acção unilateral e 

quando procura dialogar com o alumno é para crear-lhe uma situac:ão de vexame, 

expol-o muitas vezes a um desastre cleante de seus collegas, e para fazer a sabba

tina, para procurar ver si os alumnos têm assimilado os conhecimentos minis

trados. quando, afinal, isto não é mais que um processo apurador do aproveita
mento do alumno, segundo o methodo theorico. 

O dialogo a que o professor deve convidar o alumno não é para uma ante

cipação de exame, ê para o fim ele encaminhai-o a aprender os ensinamentos 

sobre os casos concretos, os factos e os exemplos trazidos á lição. afim de que 

possa encontrar os principias reclamados por esses casos e, em seguida. compre
hender o caracter scientifico da lição. 

Diz a emendH Pm continuação: 

" ... e dialogando com o alumno com o intuito ele acostumai-o a proceder 

isoladamente na observação elas hypotheses e applica<;ão dos princípios." 

Senhores, a respeito da lição magistral, sob esta fOrma dialogada, peço licença 

para reproduzir os seguintes topicos do relatorio a que venho fazendo referen
cias; 

"Os novos methoclos de ensino. para desenvolverem toda a sua efficacia 

educativa não podem limitar a funcção peclagogica da escola á acção unilateral 

do professor. A lição não poderá. ser exclusivamente um monologo de quem 

ensina, sob pena do ensino se dirigir principalmente á memoria elo alumno, ele 

ser sobretud() receptivo e de não exercitar convenientemente o raciocínio de quem 

aprende. Pelo contrario, os estudantes em vez de méros assistentes, elevem 

cooperar com o professor, observar com elle os factos que são a base do ensino 
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e com elle raciocinar para descobrir os princípios. Desta maneira, desenvolver-Me-ha 

todo o seu poder mental, e o seu espírito habilitar-se-ha a pensar por si mesmo, 

e assim conseguirá a sua emancipação intellectual, que é o fim supremo da 

escola superior." 

Ainàa se ministra o ensino sob a fOrma de exercícios praticos, mas que 

de praticos, a meu vêr, só têm o nome. Exigem-se provas escriptas e arguiçõPs ; 

mas, afinal, esses exercícios se resentem do defeito que a emenda procura cor

rigir: elles levam o estudante a uma antecipação de exame e, o que é mais, â 

exhibição de conhecimentos essencialmente theoricos. 
Precisamos tambem de reformar o modo por que os exercícios praticos se 

tornam effectivos, fazendo das provas escriptas e das arguições processos não 

para se apurar o conhecimento adquirido pelo alumno, mas para tornai-o apto 

a assimilar os conhecimentos que o professor vae ensinando sob o ponto de 

vista concreto. 
O ensino encontra no exercício pratico, conforme o exige a emenda, um 

vehiculo seguro para levar o conhecimento ao espírito do alumno. O exercício, 

assim, não transforma a escola em um meio de vexame para o discente; ao con

trario, torna o meio escolar cheio de attracções, porque o discente se sente con

vidado pelo exame dos factos que se observam e pelo raciocínio que é obrigado a 

fazer na Indagação elos princípios reclamados ou solicitados pelos casos concretos. 

O Sn. OcTACTI.IO DE ALBUQUERQUE: - E' o verdadeiro exercício que se chama 

memoria de fixação. 

O SR. Pnrsco PARATSO: - E' integrante do systema de ensino, denominado 

por George Clark, nos Estados Unidos, o methodo de laboratorio applicado ao 

estudo elas sciencias jurídicas e sociaes. 

Minha emenda exige: 

":§ 2. o Os exercícios praticos serão escriptos, o1·acs e por meio de visitas a 

estabelecimentos e instituições. Os exercícios escriptos e o1·aes versarão, respecti

vamente, sobre resoluções de hypohteses, redacção ele documentos, analyses de 

sentenças, fOrma de discussão judicial, organização de processos, analyse e com

paração de constituições cocligos, leis, actos diplomaticos, orçamentos, relatorios e 

outros documentos das vielas jurídica, economica e po lítica. As visitas devem 

ser precedidas de uma conferencia em que o professor descreva o que vae servir 

ele objecto da observação dos alumnos e seguidas ele uma palestra em que resuma 

as observações realizadas e attenda ás indagações que forem suggericlas." 

Esta ultima exigencia faz a emenda porque, muitas vezes, o professor não 

póde cl·ar as explicações necessarias no Jogar ela visita .. Tratando-se, por exemplo, 

da sessão de um . tr-ibunal, elle não põde perturbar os trabalhos, dando explica

çães ao lado da discussão que se desenrola entre os juizes. Exige, portanto> que 

essas visitas a estabelecimentos sejam precedidas ele uma conferencia e seguidas 

de palestra para que as obse•·vações sejam proveitosas e possa o mestre attender 

ás ponderações que os discentes tenham a fazer, conforme forem suggeridas pela 

v isita. 

A minha emenda ainda provê sobre outro assurnpto - a questão elos eJ<ames. 
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O exame, entre nós, é um processo apurador ele conhecimentos theoricos, 

simplesmente ... 

O SR. Joslll AUGUSTO: - Mêro exerci cio ele memoria. 

O SR. Pnrsco PARAISO : - Consta o exame ele provas escripta e oral , aiém 

ela pratica em certas disciplinas. Aquella corresponcle a dissertações e. a prova 

oral dá Jogar a · exposições, umas e outras muitas vezes admiraveis, mas umas e 

outras com o seu defeito de abstracção, de fórma que o bacharel, ao ensaiar os 

primeiros passos na vida publica, comquanto um laureado no curso, estaca deante 

de uma distincção fatal en tre a sciencia da a cademia e a sciencia ela vida, entre 

aquillo que aprendeu e aquillo de que precisa para se conduzir no exercício da 

profissão escolhida, seja na magistratura, seja na advocacia. 

O exame, portanto, deve ser transformado em instrumento revelador de co

nhecimentos praticas, que entendam com a applicação de princípios aos casos 

concretos; deve tornar conhecido que o alumno sabe, além do mais, redigir qual

quer documento jurídico, escriptura ou procuração, o que não é commum de 

parte da quelles que se formam. O exame, a esse effeito, deve versar sobre questões 

essencialmente praticas, formuladas pela mesa examinadora. E' o que estabelece 

a emenda nos seguintes termos: 

"Art. Os exames versarão sobre questões essencialmente praticas, formu-

la das pela mesa examinadora e de modo a apurar si o alumno sabe applicar os 

princípios aos casos concretos." 

. E' digna de referir a resposta da Faculdade de Direito ele Chicago Evanston 

á seguinte pergunta do questionaria da Faculdade ele Direito da Universidade 

clã Coimbra: 

"A asslstencia dos estudantes aos cursos é obrigatoria ou facultativa, 

isto é, o ensino é livre ou obrigatorio? Resposta : Livre e facultativa. Jmpo1·ta, 

porém, explicar que nós adaptamos nas escolas americanas um systema de exa

mes que torna lnutil t entar fazel-os sem uma cuidadosa preparação e uma 

a ssistencia regular. E' o methodo dos problemas originaes, semelhante ao que 

se applica nos estudos rnathematicos. Toma-se um julgado recente dos trlbunaes, 

determinam-se os factos do litígio e pede-se a solução segundo os princípios que 

regulam o assurnpto . Mede-se a h a bilitação do estudante pe la resposta dada (por 
escripto). " 

E', portanto, urna questão sem irnportancia para as escolas americanas essa 

da liberdade ou da obrigatoriedade do ensino, resolvida pela obrigatoriedade da 
frequencia com o simples processo de exame. 

Bem se comprehende que o alumno não assíduo ás aulas em que as lições 

se fazem , segundo o methodo concreto, por meio el e apresentação de exemplos, 

de hypotheses para appllcação elos princípios, não p6de submetter-se a exame 

sob essa feição, como não poderá em uma faculdade de medicina ou em uma 

escola polytechnica fazer a prova pratica, que exige o manejo de apparelhos, 0 

estudante que não frequentou as aulas desses estabelecimentos. 

Senhores, os resultados vantajosos que têm sido colhidos no seio dos povos 

cultos com o ensino segundo essas f6rm.as da lição magistral, concreta e dialo-
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gada, e dos exe1 cicios essencialmente praticos e esse facto de não ter m a inda 

as congregaçi">es ,; os profes~ores feito modificações no methoclo elo e nsino, de 

f L'm a a seg·uirem essa nova orientação, nos convencem de que sem uma n1eclida. 

de lei, um preceito obrigatorio, não logra r emos chegar e. esse r esulta do vantajoso. 

Di1·-se-ha qu e os professores zelosos no cumprime nto dos seus deveres de ago r a 

por deante tomarão a illiciativa de f aze r essa mod ificação no methodo elo en sino, 

mas, a final, não ha uma obrig·ação im1 ... osta por le i para fazer o prof ssor c ha m ar 

a s i esse tra b a lho p esacl issimo, e que exige maior competencia do qu e para Cazer 

uma dissertação theorica, porqu e na a pplicação dos principios aos casos con

c r etos o professor pôde achar-se deante el e uma objecção suggerida pe lo seu 

a lurnno, e si n ão tiver o preparo necessario, s i não tiver co nhecimentos sol(4os 

sobre a materia, não poderá. da r uma r esposta immecl iata e passará. pe la decepção 

ele adiai-a. 

Emquanto a lei não tomar a si acloptar a providencia g·arantldora de urna 

boa direcçéi.o m e thodica do ensino, este co ntinuará a se r praticado c1 modo defei

tuoso, e qualquer medida, em que a reforma conf ie como garantia da regeneraciio 

elos ens ino secunclario e s tiperior, poderá. se r compr omet1ida, poder á. tornar-se 

inefflcaz. 

Além dessa~ emendas referentes ao en s ino e ao exame c.oncr etos, a presento 

m a is uma outra, de simples 1·edacção, a o art. 176, que di z: 

"Quando o objecto de uma cadeira fôr ensinado em do u s annos ele curso, 

cada professor ,;_companharâ no an no immedia to a tu1·ma qu e sob a direcção cle ll e 

com eçou o es tudo da mataria. " 

H :l. cadeiras que são ensinadas em tr s an nos, como a ele Di re ito Civi l, e 

assim, devemos d izer: quando o objecto de uma cadeira fôr ensina do em \na·is ele 

'lt?n a·nno do cn1·so e não como cliz o a rtig o - e 1n clou.s annos de cnTso. 

Outra emenda a presento, como medida necessa ria para evitar que· um êstu

da nte, s uj eito a exam e na 2• época , possa ser prejudicado quanto â sua matricula. 

O exame póde ir a lém do prazo da matricula e. sem esta em e nda , o estudante 
poderia ser imped ido d e m atricular-se. 

"Onde convier. Ao a lumno qu e fõ r a dmittido a exame de 2• época será. per
mlttlda a matricula até 30 da Abril . " 

E' a contribuição que posso offer ecer â 1·eforma do ensino que se discute. 

Âccelto-a: segundo a feição que lhe qu izeram dar o Governo e a digna Com

missão de Ins trucção Publica. Entendo que as emendas com o fim de se lhe 

modificar a physionomia, longe de aproveitarem â r eforma, veem prejudic9.l-a, 

po1·que compromettem o pl ano traçado pelo Governo e que a illustra da Comm issão 
procurou sômente compl e ta r . 

A obra pôde ser modificada, emquanto se lhe não a lter e a fe ição. Fôra dahi 

ê uma outra obra a executar e que, por ser da mesma mate ri a , nunca mais dará 

um resultado proveitoso, da mesma fôrma que nas m ã os de um estatuario não 

pôde o marmore ser ta lhado ao seu sabor , qu a ndo já. se prestou a uma trans
formaçiio. 

A qu estão do e nsino, senhores, ê uma questão qu e se diz muito vulgàr: 
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entretanto a sua solução é das mais clifficeis, e basta attencler a que se trata ele 

uma questão eterna, que se renova á medida que as gerações se s uccedem. 

Todo o cuidado, portanto, e~ig·e uma discussão sobre reforma de ensino. Uma 

lei com este objecto tem ele obedecer a um plano traçado, porque ella corres

ponde a um todo organico, cujas peças não podem ser substituídas ao sabor ele 

quem quer que eja. 

Devemos cercar de toda a attenção o exame da reforma, que o Governo e a 

lllustre Commissão nos apresentam e nos apontam como sendo a mais avanta

jada para a reorganização dos ensinos secunclario e superior, tanto mais quanto, 

como clizem aquelles que se dedicam a esta ordem de estudos, a questão do ensino 

entende com as mais palpitantes nece sidacles ele ui11 povo : a sua regeneração 

e o seu progresso. ( Mn'ito bem; mnito bem. O 01'ado1· é nt?tito cn-IIIJn·imentculo.) 

O Sr. Augusto de Lima (*): - Sr. Presidente, antes de expender as 
considet·ações que acho razoaveis sobre a reforma elo ensino. seja-me J1ermittido 

arrirmar desta tribuna a minha perfeita solidariedade com a orientação parla

mf,ntat• do m eu eminente amigo, leC!ClÚ ela maioria, o Sr. Antonio Carlos e o meu 

apoio 11olitico ao Sr. Presidente da Republica. Tem sido e continúa a ser esta a 

n)inha ?tt itude em tudo o que diz respeito ás medidas g-overnamentaes debatidas 

na Camara e já dantes inclui das na plataforma politica do Sr. Presidente daRe· 

public~ 

E de,;ta attitude, embora divirja em varios pontos importantes da reforma 

que ora se debate, eu não me afasto, po rque é meu intuito concorrer com essa 

fJrcpria d;scot·dancia, em pontos de doutrina, para o rim collimado pelo 
Governo, qual seja o de melhorar a sorte da instrucção publica no paiz. 

Assumpto s<'ientifico, technico e doutrinai em que se acham enYolvldas ques

tões• de pedagog·ia e de mHhono. claro é que me lhor o discutindo. mais ampla

mellte o elucid~ndo, melhor collaborará a Camara para os patr ioticos fins que 

teve o Governo da Republica. 

M·embro discipliJ1ado ele um pat·tido político que apoia o rresidente ela Re

publica, o orador é ao mesmo tempo pro(essor de direito ... 

O RR .• los~ Bo~IFACTO: -E dos mais compE:tentes. 

O Sr<. AuGus-ro DE LIMA - ... que tem a respeito da instrucção e do re

gm"'n elo ensino publico, idéas expendiclas em periodicos, revistas, memorias his

toricas G prelecções de aulas, idéas que não pôde renunciar, sem faltar á pro

pl'ia consciencia e aos espíritos em que, porventm·a, ellas se tenham inCluído, 

porque ~" tt·ata de um corpo de doutrina systematica e organizada. 

O nobre relator do 'J)rojecto em discussão, meu d istincto mestre, o Sr . Au

gusto de Freitas, melhor que ninguem póde comprehender e justil'i car a attltu

de do orador e ne quantos outros amigos da situação não podem subscrever in

ccntlicionalmente as disposições ela nova reforma do ensino. S. Ex. é um aba

llza<io professor de direito, jurisconsulto e constitucionalista e bem sabe que no 

( •) Xão foi revisto pelo orador. 
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dominio das doutrinas, em sciencia e em technica não póde haver questão fe

chada ~enão pela logica, pela excellencia das i déas e pelas razões convincentes 

que avassalem a adhesào elos deliberantes. r Apoiado.) 

O problema de ensino secundari a e superior elo Brasil, Sr. Presidente, ainda 

tão está resolvido e porventut·a não o s rã em tão proximos dias . 

O ;,ssumpto é mais vasto e complexo elo que a extensão e os termos em que 

a con1icwna e limita o clecrPto elo r.o,·erno sobr a instrucção publica elo paiz . 

.'\ão est&.va aliás nas mãos do Sr. i\Iittistro ela Justiça, pontua em seu poder 

t::.mbem não estaria o trabalho ele systematização que depende da cultura ger:tl 

cJ,) pai>:, que não é obra de um só homem, mas tambem de tempo. 

O ensino secundaria não é um regimen isolado. 8lle depende necessaria

tllf.nte e deriva, por assim dizer, do ensino primaria . Onde um acaba outro deve 

começar. Distinctos e r.:llarionados devem ser tambem o ensino secundaria e 

o superior. E' ua evolução da psychologla humana como da or dem physlca que 

as co usas se succedem umas ás outras sem solução de continuidade. Xatw·a 

non f acit sa~tus. 

E' rioutrina pacifiC'a em peda_g·ogia que o ensino se deve fazet· por assimi

lação e por transformação: já mais por superposição. A pratica oppo ta pócle 

leYar á Stt1'menage, á pedanteria e â erudição indigesta. E' certo que é da com

PL'tenda dos Estados legislar sobre a instrucção primaria. 

Se a Constituição assim o dispõe. é precizo entender a F edet·ação como ella 

é, mas não como a entPncle a superstição elas soberanias locaes. 

O;: Estados são autonomos, mas partes integrantes da União. Elles são 

~oltdarlos com clla e com ella deveJ:ll cooperar para tudo quanto diga respeito 

á unidade nacional, á uniformidade da cultura nacional. em uMa palavra. â 

al'f'IrmaGão nacional. A outorf.!a ele poderes não impot·ta uma despedida, um des

ll;;amento. A crian<;a que, ao sahir do lar, estuda as primeiras Iettras, é o fu

turo gymnasiano. que mais tarde se destina á advocacia. â magistratura. â di

plomacia, â medicina. á Pngenharia. Poderá alguem duvidar ele que o futuro 

C'erebral de um individuo depende das pt'imelras impressões e idéas I'ecebidas, o 

que é ue~sa fot~mac:ão gradual que se plasma a. competencia pr·ol'issionat ·r 

Pód -se ir além e affirmar até, que o 1~rimeiro gri'Lo absoluto da instrucção 

é no lar, cuja competencia a Constituição reconhece com a clausula ela invio

labilidade,. Não oi stante. a União e os Estados não estão desobrigados de se 

interessarem pela formação domestica do caracter e da intelli:;encia da criança, 

por meio de conselhos e suggestões. 

A União póde e deve interessar-se pela instrucção primaria da Republica ... 

O Sn. Jos'll: AeQUSTO: - E' dever de lia. 

O i'I'. AUGUSTO DE L11IA: - E' dever della. _\. Constituição o quer. Como? 

Por meio de accôrdo com os Governos dos Estados ou mediante solicitação 

destes. 

O dogma da autonomia, longe de ser f'el'ido. é ratificado ipso facto . porque, 

onde ha accôrdo, ha cotwergencia de ,·ontades livres e o Estado que dlz · " Qlie· 

l'O" póde também d i zer: "::-<ão quero". 
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1:u . recordo que tive a honra de apresentar , na legislatura passada, um pro

jecto que consubstanciava as idéas elo meu eminente amig·o o S•- . Delfim Mo

reira, actual Presidente ele 1\'[inas. então Secretario do Interior. 

Nesse projecto. em que ficava resalvada a autonomia dos Estados e sua 

ccmpeter.cia para legislar sobre inslrucção primaria, era autorizada a União a 

sub~dàiar, mediante certas condições. a instrucção primaria elos Estados. 

Ficou o projecto paralyzado pela cr ise financeira que e ntão se ma nifestou 

no palz, mas as suas idéas ficaram no orçan1ento, como já figun1van1 em dts-

1JC.•ição de lei annua anterior á apr sentação desse projecto. 

Sr. Presidente, se saber ler e escrever é uma elas condições de capaci dade 

]Jara o exerclcio do voto. se ê uma f'uncção ele caracter nacional, não compre

henUo cotno possa a União ser indifferente ao prog·resso e desenvolvimento da 

lnstrucçll.o primaria. :E:, tratando o Congresso de prover ás necessidades do en

slr.o publico, não comp•-ehenclo como não se deve estabelecer alguma disposição 

que õiga respeito á instrucqão primaria elos futuros cidadãos br asilei ros. POI'

taclores do suffragio politico. 

A reforma do ensino não cogita absolutamente desse ponto de contacto do 

ensino secundaria corr1 a instr·ucção primaria. 

O SR . .Tos~ AUGUSTO : - Não começa pela base, mas pela cimalha elo ecll

flclo. 

O SR . .AUGUSTO m' LrMA: - Quer dizer. não começa pela base. Não esta

h•,lece presupposto basico, propedeu ti co para acquisição dos conh cimentos secun

dados que, ministrados sem esta base. podem determinar verdadeira crise na 

lntelligencia ainda não desenvolvida. não sufficientemente preparada dos estu

dantes. 

O 81< . .Tosl!J AUGUST:J: - O ensino primario. o ensino popular por exl!ellen 

ci 9., é o prl melro dever das democracias. 

0 SH. AUGUSTO DE LTMA : 

m<lro clever das democracias. 

E', como bem diz o !Ilustre Deputado, o pri-

Outro aspecto do projecto. que não póde merecer o meu humilde voto, Sr. 

Presidente, é o da injusta exclusão da Iniciativa particular no direito de crear 

institutos secunclarlos equlparaveis , 

E' VE';rdade que o texto do art. 24 se presta a Interpretações diversas e neste 

CRH eu me reporto ao decreto do Governo e não ao trabalho da Commlssão que 

fez este artigo soffrer uma emenda que ao meu ver peorou a si tu ação. 

MaR a intenção do Sr. Ministro ela Justi ça parece ser a de só admittlr, além 

do Gyrnnaslo Nacional. os dos Governos estadoaes. A preoccupação, porém, do 

Sr. Ministro da Justiça parece ser a de excluir os Institutos com o fito de lu

crC', como reacção ao re~imen anterior e os sustentados por in stitu ições religio

sas, em supposta observancia á Constituição, que dispõe que o ens ino deve ser 

Jetgo. 

O Sa . Josí: AuGUSTO: - V. Ex. diz bem: S1iJ)7JOSt« obse•·vmlcia da (!onstt

t11igão. 

O SP. AuousTo DE LIMA: - Como se vê. a equipar ação só n'll.o se dará, 
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~e:::undo o projecto do Governo, nestes dous casos: fito de lucro e colleg-ios de 

r~lig·iosos. 

li'ig·ure-se agora a hypothese de uma associação leiga de philanthropia, que 

se proponha :-t ministrar gTatuitatnente o ensino seeundario, de accôrdo cotn o 

r egi , tr, da reforma . .Poderã o Sr . Ministro da Justiça r ecusa r a equiparação? 

.Parece qu e não, porque o art. 29 enLnnera taxativamente os dous casos em cpte 

não haverá equiparaç:ão. 

Se e~se ê o intuito do art. 24, não póde ser mais odiosa a d esig-ualdade em 

qu" fieam as associações de lucro e r eli ;;;iosas . Em que a r emuneração do tra

balho docente avilta o prol'essor ou os institutos de ensino? 

Kão são tan1bem ren1unerados os professores dos institutos officiaes? 

(! j iscal do Governo tern como dever exam in ar, de accôrdo con1 a exig·en

cir.._ da l ei, se os professores cun1pretn o seu dever, e não quanto ,rende o colle · 

g io: ê e:sle u1n assumpto que só interessa á economia do in stituto e aos pais, 

que são os contribuintes . (Mnito bem.·) 

Acho um::t tJreoccupação . não dire i pueril, em respeito a S. Ex. . , mas in 

just&. que dá l u g-a ,~ :=1, tnna suspeição de venalidad e, de espírito de mercanti

Jis:n0 ecntre os profissionaes dessa nobre profissão de ensino , porque, se ê certo 

LJUê houvC' em a lg uns institutos de ensino os actos de prevaricação que elle des

cn·v•' na s ua exposição de motivos, a verdade ê que a r eg·r a geral, a bem dos 

c t·editos dos educacionistas brasileiros, é que a accusação, ou simples argui 

,.)lo Uo Sr. l\1inisti·o, n fio att inge a maioria dos professores n acionaes . Não con

Jia. e: noverno no ze1o. na idoneidade elos fiscaes iunto aos equiparados? 

O Sn. J 0AQUIM ozomo : - Não conCia absoluta mente e is to se vê a cada 

]::'asso na reforma. 

O SR. Al'GTJSTO DE Ll ~L\ : - Como póde confiar na idoneidade ele seus oro

fc~sores que , ,·italicion, n ão dependem como o fiscal, do Governo? 

O SH. Jo \Qt:J.vr OZOHTO : - A r eforma tanto desconfia dos fiscaes que lim'l.a. 

c. 1H1n1ero ele equ iparações aos co ll egios tnantidos pelos Governos estadoae::;. 

O SR. AUGUSTO DE L rMA : - Confia mais no Gover no dos Estados que nos 

1 roprios Ifscaes . 

A i nrormu ção clesravoravel de um fiscal póde fechar o estabelecimento eqni 

THtrar1o , m as o Governo não póde fechar o gyn1nasio , por nJ aim~es que sej:nn os 

a0usos commettidos, e se fechar tem que abrir outro gymnasio porque não per

n:ilte os equiparados . 

Os males a ttrihuidos aos gymnas los officiaes são irreparaveis. 

~}nanto aos co ll egios r eligiosos. excluida a hypothese de inidoneidadeo e ele 

a ln1sos de que nin g-u em cogitou , por que tal prohibição contra elles? Em que a 

libtrdaõe de co nsciencia fica ferida pelo ensino ministrado nesses collegios, en1 

r1uc· influiram para o espirito de clericalismo que o sectarismo enxergou visio .. 

l1ü.riamente 11 a nossa sociedade? 

Sr. I'residente, fui a lun1no elos collegios de lVIarianna e do Caraça, succes

siva.lne nte , en1 a.nnos muito anteriores ao reg-imen dos equipa ra dos ... 

Nunca, no recinto das aulas, pude nota r oulra preoccupação nos professo-
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res: que eram padres: outro intuito , senão o de n1..inistrar o ens ino , n1as o ver

tladeiro ensino, obrigado a muito estudo, cotn exercícios ás vezes muito rigoro-· 

~o~. rnas sempre fructuosos para os di sei pulos. 

o Sh . JOSÉ AUGUSTO: - O ensino feito por padres é muito bom, porque tem 

lambem a f inalidade da educação. 

() SR . AUGUSTO DE L IMA : - Nos seminar ios da Congregação de S. Vicente 

de Paulo se ensinawt cathecismo relig ioso, como no se io de quasi todas as fa

mílias de Minas, sem que disso v iesse mal a lgum á sociedade . Não impedia essa 

cirenmsLancia, porém, que o ensino de hum anidades se fizesse através el e l•)

'las af; obras primas dos c lassicos pagãos, em que o abalizado pr ofessor, jun

tameu te com os alumnos, respigava os primores da litter atura romana, desta

c;andc tr•,·chos ela eioquencia de Cícero, ela sobriedade severa de Tacito, el a ele 

!'aLcia c],, Ovidio, elo epicurismo attico ele Horacio, da satyra arrebatadora de 

J-UY€'na1, drt philosophia transformista de Lucrecio . 

..t\.s praticas piedosas, em que os padres-mestres, carinhosa1nente, entr<~ti

nlunn o espírito dos meninos, prolonga11do e aperfeiçoando as lições maternas 

alli evocadas cotno as lJa~es ãa 1noral social, não in1pedi am que o professor de 

lli~loria fizesse clesfo lhar a ehronica e os acontecimentos da humanidade, sob um 

ponlo de vista superior, flxpo nclo a opinião de todos os historiad9res, com leal

t'r.C.e e 1Jerfeita isenção de anin1o. 

A lição ele philosophi il. não era differente da elos colleg·ios leigos. 

Naturalmente, a thooria se resentia um po!.lCO do theologistno , mas, en1 con1-

pe113ação, a Jog-ica era en~inada. ele um ponto de v ista imparcial, habilitando o

alunlno ao exE"rcicio da critica e elo li vre exame . 

Que mal veio ao Brasil de t er homens como Rio Branco, Olinda, Cotegiper 

Sapncahy, Paraná, C tethé, Ouro Preto, estadistas cu ja i nstrucçlo secundaria 

foi dada por padres'! Quantos ou tros brasil eiros vivem ainda, attesta ndo o

lll~~r.o benefico que lhes esclareceu a in telligencia, em ltú, en1 Friburg-o , na Ba

hia, no Maranhão, em Pernambuco, em S. Vicente ele Pau lo, em Petropolis, ,,o 
l!r .. ra<;a, em Diamantina. em Congonh as do Campo, nas escolas de D . Bosco, dfr 

cliversot: pontos áo paiz? 

A Con~tituiç;Fio prohibe, porventura, que os padres, .os pastores, os n1iss1o

narioR ensinem 1atim, portuguez, all emão, francez? Simplesn1ente o contrario. 

Qn·' prescripção é essa que vem realiza r justamente o contr ario do que o legi,;

laclor c-onstituinte teve em vista : a tolerancia ele todas as confissões reli g-iosas? 

Ma~ ,éntão só h a o direito de ser atheu? 

Eu sei, entretanto, que para salvar alguma cousa do patrin1onio d1l ensi"lo 

do paiz será necessario voltar atraz, e por isto é que , juntatnente con1 o 1n0u 

illustr•: companheiro de bancada, Sr. Joaquim de Salles, ass ig nei u ma crnend<t 

r <·lativa aos co!l egios qu e contam mais de 50 annos e que não podem. vor isso-

1nesn1o, ser suspeitados de mercenarios, porque tên1 ensinado como miss~o htt

manitaria. 

Agora, esta emenda não me tolhe a liberdade de ass ig11ar outras emenrlas,. 
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rr,ais JibE>raes do que esta, estendendo esses fa,·ores e preenchendo as eondições 

para a execução de u m borr. programma de ensino. 

Sobre o ensino de d ir eito eu tomo a liberdade de apresentar uma e•ner.cla 

en1 que colloquei a cadeira de philosophia elo direito no ultimo anno elo curso. 

A n1n considerar ensa disciplina, co 1no antiga1nente a reputavar.1, synonyma de 

direito n&tura l, o que parece não estar no pensamento do autor da reforma, não 

su comprehende com a philosophia de uma sc iencia preceda o conhecimento des.;;:1 

seieneia. 

O SR. Jos~ Auat.•STO : - E' extraordinario! 

O SR . AUGUST:> DE LTMA : - Ha uma philosophia. geral ele toda.s as scien

cias, c:ujas leis são susceptíveis de generalização: é um conjunto ele synthesc, 

codifica.ção un iversal das idéas e elas leis scientificas, que constituem, por u~Rim 

dizr·r, a philosophia das philosophias. 

l\fas cada sciencia particular tem a ~ua philosophia. O direito tem a sua 

r·orque a~ leis do direito são susceptíveis de generalização, como são as leis da 

pltysica, da chin1ica, da biolog·i a, da sociolog·ia, de que o direi to se desmembrou 

conto a ethica, a economica, etc. 

O d\reito deve ser estudado como um phenomeno social, suppondo o conhe

c'mr?• ·to prepar a torio propedeutico de outras sciencias. anteriores, q ue todas se 

prc·ndt·m á phenomenalidade do Universo . A philosophia do direi to deve ficar 

""· cu pula do ensino jurídico. 
A e:scola i taliana de ensino, encarando a philosophia do direito sob outro 

a~rccto differente daquelle por que o hum ilde orador a encara, não deixa com

tLdo de a collocar em anno adiantado do cu r so_ Assim o attestam Puglia e 

GIAros professores, rJue fundaram a cadeira ele philosophia de dir eito privado . 

. Seja-me permittido agora. Sr. Presidente, fazer alguns reparos sobre a ex

llú~içilo de motivos que precedeu a reforma ele ensino. 

Ahi ha uma grave in justiça aos estadistas que têm elaborado refo rmas ele 

ensino. ·Eu entendo que melhor fô r a não ter o Sr. Ministro da Justiça arriscado 

o~ t'1-editos de que goza como cultor elo direito e escriptor, traçando essa pa

gina em que o menor defeito é o da impropr i clade da fórma. 

Certo que não foi. obra de amanuense, corno approuve a S. Ex. determinar 

as reformas anteriormente realizadas. 

Cer to que não fo i obra de amanuense a fundação dos cursos de Olinda e 

S. Paulo, duas fecundas sementeiras da cultura jurid ica elo Brasil . 

Ohra dr? aman u ense não foram as celebres I'eformas por que passaram to .. 

d&> as Faculdades, desde a reforma ele 19 de Abril, em que o esp írito liber al ele 

J_ec ncio de Carvalho lançou as bases do ensino con1pativeis com o regin1en re

publicano. sendo um verdadeiro 11recursor ela liberdade do ensino, instituída PG ,.1 

t~~cns lituição. 

Não foi obra de amanuense o Codigo ele Ensino, que, apezar de todos o:. 

sêniil'S, a liás inev itavcis, deu uma fôrma s:vste1natica ao ensino superior, como 

não ''a' ia sido obra ele amanuense a reforma concebida por Benjamin C•il•

f>tar.t, ol,ra de synthese scientifica; como muito antes não havia sido obra de 
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~.manuo•nse a série de esforços que pela instrucção despenderam Antonio .c~r·

los, 1\Iartim Francisco, Gonçalves G-omide, José Bonifacio , Nog·ueira da Gama, 

Carneiro de Campos. Carvalho c ll[ello, Visconde de Caethé, Marquez de Abran

tes, Lopes G::una, .l\Iaciel da Costa, Ferreira França, par·a não citar senão os 

1!1ai~ a.ntig-os . 

0 SR. T~>lXEIBA BRANDÃO: - Diog-o Antonio Fejjó. 

O SI:. AUGUSTO DF. I...DrA: - E o General .\ rouche. 

[) SH. ANTONIO C.\LMON : 

o f-.R. AUGl"STO DE LT~IfA: 

Xão foram amanuenses . 

1\fontezuma. 

Innunler~os. 

A exposição de motivos não é n1enos ingrala, quando se refere aos abusos 

originado&, não do rPgimen da equiparação, mas da falta de cumprimento de de-

Y··r <los fvnccic;narios do Governo. encanegados da fiscalização. (MILito b m.) 

.A causa do rnal é que o fiscal era peTsona. [}1'atCL á.s congr egações. 

O SR. JoA"lll~l Oz:>RJO : - Annexo ao inslituto, sempre era pessoa de casa. 

O SR. A UOl'S'I'O DF LIMA: - Deixo de parte a enumeração elos factos pelos 

qual'!; o illustre autor <la actual reforma condemna a reforma Rivadavia. para 

<'itar, como ex<:>mplo da preoccupação de innov:w, a mudança que propõe da de

I!Ominac,tlO - lf'nte - parll - professor. 

Sr. Presidt'nte, eu acho que lente. o que 10, tem a mesma origem que liçlo, 

palavra que o Sr. :11inistro não pretende abolir. Tanto lente como lição Yêm de 

lcrJel·e, o que não impede que as lições clPixem de ser lidas ... Hoje ninguem mais 

lê, cliz n. exposição, nem na cathcdra nem na tribuna, para não arredar o au

uitorlo pr~ra.. fóra da saJa , .. 

171' àe rigor que sejam lidos os discursos das a.cadcmias, os dos institutos 

s•tbios, as plataformas politicas, as saudações cliplomaticas. 

Quaes os inconvenientes de serem escriplas as lições ele aula. sempre rei

tas a~ reserYas necess~-trias, quanto a.o· n1odo pratico, cujo processo tão lumino

~.:r.m<:>nte acal.Jamos ele ouvir· do illustre proressor ele direito, nosso eminente eol

i .. ·:..~a o S1· . Prisco Parai se? 

0 SR. PRISCO PAilAISO: - E' bondade de V. Ex. 

0 SJ:. AUGUSTO DI> J~TM A: - Qual o inconveniente elo lente fixar no papel, 

h:r perante ~eus alu1nnos as idéas pr incipaes, as suas deduc~ões, muito mais pre

ci~n.s c ri:?.orosas do que em uma simpl€'s exposição ao correr da palavra? Não é 

a fôrmn. I'Scriptn. mais precisa, mais conectn., mais methodica e. debaixo do 

ponto de vista <lo aproveitamento elo alumno, não será mais util a este, que po

derá copiar as lições e confiai-as mais facilmente â memoria elo que com as 

di>"serla~Ges oraes, cujas palavras não deixam traços permanentes? 

::'\ão vejo tambem, entre a exposição de motivos e o texto do decreto, uma 

un: fonnidade de nomenclatura. 

rarece CJUe S. Ex. prclenele confundir como synonymas as palavras Aca· 

dernia e Faculdade. 

tJma vez que ao espirito ele S. Ex. não sabe bem o emprego de palavras 
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qw."' '"não tenharrt urna rigorosa sign ificação technica parece que o emprego de -

academia - não exprime bem o curso superi01·, como a r eforma que1·. 

_L\carlenlia, quasi sempre se suppõe ser um congresso de sabtos ou uma as

socin.c::ão de hontens d-3 umR mesn1a cate~;or ia li tteraria ou scientifica. 

A0 passo que - facu ldade - presuppõe uma corpor ação de ensino em que 

ha llierarchia. 

Aindr na antiguidade er a usual empregar a palavra academi a para signi~ 

ficar :::essão 1itteraria. 

Na r evi sta do Archivo Publico mineiro, intercallada numa chr onica ela fun

da~ão elo b i spado de l\Iarianna, inaugurado por D. Frei l\Ianoel da Cruz, vindo 

elo )[n.ranhP,o p~ra o fu·nclar, l ê-se a descripQão de uma grande sessão litteral'ia 

CL'Iehrada enlre os homens ele lettras daquelle tempo, que eram os proprios di

~titarios do cabido. 

Esta ses~ão vem denominada ele Academia. Na Italia ê uso assim lambem 

dP.10TJ111' a1~ os eetabelecimentos scientificos e litterarios. 

?\"~to n1e parece, portanto. que a palavra uacademia" deva te 1· essa sig-ni

ficaç_ãc na lei rl? ensino. 

O autor da reforma epi gr apha no decreto "facu ldade ele d ireito··, "faculdade 

r' c- merlicina •· e "escola d~ eng-enhal'ia". Mas, na exposi ção de mo ti vos, todas as 

vezes qne S. Ex. se refere a e~ses cursos, empr g-a sempre o tern1o u academia". 

J~to é uma questão de redacção; e eu não mando emenda. porque esse lra

ha:ho d<> harmonização deve compE'tir á propria Commissão de Instrucção Pn· 

bhr·a . 

.~~cho que foi aspera a censura irrog-ada na exposiçclo (le 111oUvos . não s6 aos 

no~~OF iliuslres predecessorPs no Parlamen lo e na admini stração publica, como 

á lll'OPrla sociedade actual, em que o autor da reforma cheg-ou a descobrir até 

um c·sludanle que. approvado em physica. não sabia qual o lado do thermo

nLetro que devia applicar á axi ll a ele um doente. 

]~Bse instrumento é hoje tão familia1· que qualquer leigo o à.pplica. a não 

se1 um indiv iduo absolutamente inca paz . 

Acho excessivanlePte seYera a exposição de rnotiYos. não jul~ando ainda a 

t•o~s.L 'ociedacle suffic i entementc apta para receber os institutos, sem a tutela 

do 11oYerno . 

O aulor ela reforma attribue a um futuro indefinido a capacidade brasileira 

p:u·a recebei' uma institu ição· de ensino liv r e. 

i\rh?. que a reforma RiYadavi a era uma especie de I!Mtsica do fulu;·o, ln

~clat.tavel ao presente, porque o povo n ão lem estomago para digerir a liberdade. 

Sr . Presidente, eu sou ele uma escola em que se ensina que a educação para 

a liberda de se faz na liberda de. 

A li ás, este principio não destôa el as i ·egr as ger aes ela vida commum, por-

qu<', ;.>ara o ensino elas artes, ê precizo praticar para se chegar a ser a r lista . 

C'cst P.?l fo1·gean t Q?''O?l devient [01'U C1'0n . 

P:1ra. ser c ida dão liv r e ê precizo ler tambem ambiente livre. 

JJi bc? da d e P C1l?l11J1'hnento d e lei s·ão. clou s termos que se completam. 



-568-

:renlwm os Governos a comprehensão nitida dos seus deveres; saibam es

co'h·r os seus elelegados, encarregaelos de fiscali zar e velar pela execução das 

lei~: e ~- sombra das leis florescerá a instrucção livre, muito mais auspiciosa e 

rroficüa para a mentalidade, para a cultura do paiz em todas as espheras das 

prorissões li vres, do que subjug·a.11do o Governo num privilegio odioso o ensino, e 

corH.Jidc, as vocações para o preparo docente e as iniciativas fecundas para as 

!"uncla{tÕf•s do ensino . 

o Sn. H:>nRIGUES LIMA: - Devo ponderar que, no que se r efere a sciencias 

noeelicas. por exemplo, acho que o Estado não se pôde desinteressar de todo elo 

en~ i no ; róde conceder a lguma cousa como quer o projecto: autonomia ás con

gn>g·a~ões no que pertence á parte d idactica . Desinteressar-se ele todo. porém, 

n.'in acho prudente. 

O Sa . AUGUSTO DE LTMA: - .-\.cho que a acção do Estado deve set· sempre 

v ig ilante e fiscalizado ra. O Estado deve sempre f iscali zar, mas deixar que as 

ini,·iatiYas floresçam. 

O Sr<. JOAQUIM Ozoaro: - Não tolher por fórma a lguma. Mas a reforma 

Lo.J ,, quando estabelece uma 11orção de equiparações para as escolas superior s, 

qu".otc'o admitte certificados passaelos para institutos, embora· fiscalizaelos. 

O Sn. AUGUSTO DE LIMA: - Não ha harmonia nessa r efo rma, porque se 

Lo'hc.; a liberdade para instituir gymnasios equiparados e entretanto se permitte 

.ws Estados tel-os . 

O SP.. JOAQU IM Ozon 10 : - Nem a to elos os Estados permitte. Ha eliverso:; 

ERtados que não preenchem a conelição de ter mais de um mi lhão de habitan 
te~ 1wm cidade com mais de cem mil. 

O Sn. A UGUST) DF. L IM.\: - Se a equ iparação é um mal, por que excluil-o 

dos instiluto~ secunelarios e permittil-a aos institutos superiores? (H a a11artes.) 

Assim como o Estado confia na acção, na idoneidaele e no zelo elo fiscal 

junto ús Facnldaeles superiores, como ell e não pôde depo.sitar igual confiança 
ent nm fiscàl, tratando-se de u1n curso secundaria? 

O S~< - JOAQUTM OZORIO : - Já tive occasião de mostrar esta con tradicção. 
Se a equiparação é um mal, não se a deve adrnitti r. 

o s~. A.UGUS'J'O DE T,nrA: - Perfeitamente. Se a equiparação é um mal, não 
se a deve admlttir. 

C f'n. TEJXETRA BR.'\NDÃO: - Qmwdo Benjanún Constan t, isolaelo, combatia o 

pri\'ilegio universitario na França, durante a restauração, assim se exprimia: 

"Em educação como em tndo, vele o Governo e preserve, afaste os obstaculos, 

a lltane as veredas; quanto ao bom exito no caminhar p6ele confiai-o aos ineli
vieluos. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA : - Abusos h a-os em todos os r egimens: h a no r c
g·hnen livre con1o no regin1en official. 

Ainda não amanheciam as reformas liberaes de ensino e já se contavam 

im.mlleros abusos praticados nas a n tigas bancas de exam e instituídas pelas ele
l er.·f.cias cspeciaes das provincias. 

Ficou até a expressão "bica" para significar a approvação em massa, quan-
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ilo entravam oH protegidos; mas .era m quasi sempre os protegidos do Governo 

'lei de; politicos r1ue abriam as bicas. 

Ne!:itas condições não devemos argumentar cotn abusos. Deixemos evolu ir 

o E.·nsiuo nacional, sem peia 

Ü ~R. J OAQUIM ÜZORIO: 

sino. 

Sobr etu do em um paiz que tanto preciza de en-

O SI<. AUGUSTO DF. LIMA : - Perfeitamente; em um paiz que preciza de en-

sino, q;w preciza cliffunclil-o, não só nas camadas superiores como nas càmadas 

.rr.<:oias e inferiores. Se deve haver a l!,'l.lma preoccupação nos nossos es ta di stas 

S•' j .l a ele auscultar as necessidades ela propria educação, a de ir ao encontro 

c~os lõ;stados, so licita r -lhes a a dhesão liVl'e para uma medida em conjunto, de 

modo ,1ue " Patria possa con tar com c ida dãos esclarecidos, e que a doutrina do 

surrra:,\ io universal, que ê um ideal que está longe de ser attingido, ao menos 

t€::111::.. um encamlnhamen to, um principio de realidade na ins trucção primaria, 

.sem a qual não pôde h aver eleitores neste paiz. 

Tenho concluido. (Muito bem; ?múto bem . O o?·acl01' é cal01·osamen te cum
zn·imentctôo.) 

O Sr. Rodrigues Lima: - Sr. Presidente, n.1. qualidade de m embro ·ela 
Commissão de Instrucção Publica, corre-me o dever ele externar o que penso 

.sobre a r eforma em discussão, decretada a 18 ele Março ele 1915. 

Ka a n alyse que vou fazer da reforma tenho em vista restringir-me especial 

mente ao que toca o ens ino m edico; serei breve nas observações que tenho a fazer 

em ,:elação ao ensino em geral. 

J~' dep!oravel que raras vezes venham a debate na Camara as questões atti

nentes á organização da instr ucção publica. Desde que occupo uma cadeira nesta 

.Casa só tivemos o projecto reformando as Faculdades ele Direito, nas quaes fo i 

inslituiclo o ensino obrigatorio. Deste projecto foi Relator o illustre Deputado 

Augusto ele Freitas. Tive opportunidade, durante a di scussão, de manifestar m eu 

·modo ele pensar sobre o conjuncto elo ens ino s uperior. Este projecto teve a fortuna 

de ser con:verticlo em lei que, segundo a opinião geral, foi de acção benefica para 

o ensino ele di rei to. 

Nas consider ações que ora faço não tenho em vista· as Faculdades de Direito, 

porquanto o meu illustre companheiro ele bancada, Dr. Prisco Paraiso, com a 

competencia profissional {I~ que deu brilhantes provas ainda hoje (az>o'iados), 

occupou-se desta parte elo projecto apresentando a lgumas emendas. 

Como disse ao começar, poucas vezes veem a di scussão na Camara qu estões 

ele instrucção publica; além do projecto de reforma das Faculdades de Direito, 

veiu alguns a nnos depo is um projecto de creação ele univers ida des, apresentado 
pelo illu stre parlamentar Dr. Gastão el a Cunha. 

Este projecto. aliás bem elaborado, tinha o inconveniente de crear cinco 

universidades. Submettido ao estudo ela Commissão de Instrucção Publica, opinou 

o Relator que a funcla~ão ele c inco univer sidades era insufficiente para um paiz 

1.ão vasto como o nosso, e faz ia -se p reciso a instituição ele nove u nivers idades. 
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para assegurar o elo intellectual elo Amazonas ao Rio Grnacle elo Sul. Convenci-me 

ele que 0 projecto não se traduziria em realidade nem com cinco nem com noYe 

w1iversiclacles, e então, para salvar a icléa, que me p ar ecia benefica, apresentei 

um projecto fundando uma unica universidade no Rio de Janeiro. Desejava fazet· 

mais amplas considerações sobre este ponto, mas estando adeantada a hora, não

quero fatigar os co!legas que me honram com a sua attenção. 

VozES: - Estamos ouvindo V. Ex. com a maior attenção. 

o SR. RODRIGUES LIMA: O in tuito que Li ve apr esentando o Pl'ojecto, foi 

aproveitar o bom momento para a creuçfi.o ele urna Faculdade ele Sciencias e 

Lettras, que juntamente com as Faculdades de Medicina e Direito se constituis

sem em universidade, como um instrumento de cultora geral e nacional. Quanto 

á JDscola Po;ytecbnica, que em todus os paizes europeus está sob a aclminist..ração 

elo l\1inisterio ela Guerra. no meu projecto passava para o Ministcrio ela Viação. 

A fundação da Faculdade ele Sciencias e Lettras era no meu modo ele vêr uma 

necessidade urgente para o desenvolvimento intellectual e complemento ela instru

cção, que os alumnos recebem nos gymnasios. Todos sabem quanto é rudimentar 

o ensino secundario dos gymnasios; são noções que habilitam o alumno p"ra 

a matricula em uma escola superior. Essa lacuna poderia ser suppricla com a 

cr·eação da Faculdade de Sciencias e L ettras, onde o estudo seria completo e em 

mais elevHdO grão. Com os surprehendentes progressos tJUe têm tido a physica, 

a chimica e outras sciencias praticas no momento actual. é intuiti\'O que novos 

horizontes se abriram para a mocidade, que nestes estudos encontrariam uma 

carreira onde seu futuro seria assegurado. O poder productivo da sciencia se 

revela em tudo, e a ella dev!)mos os progressos ela metallurgia que transformou 

a industria, os da mecanica e ela chimica. A sorte que teve o projecto foi a 

mesma elos outros. Todos morreram na pasta da Commissão. 

O SR. TEIXEIRA BRAXDÃO: - O projecto de 1907 que providenciava a resp;,ito

de todas estas questões a que V . Ex. se refere passou na C amara e morreu no

Senado. 

O SR. lloDRJGUES LIMA: - Em Lodo caso não sahiu do Parlamento ; não foi 

traduzido em lei. 

São dignos de reparo certos factos que se passam na nossa Republica: quando

a Constituição tem um artigo taxativo é justamente este ru·tigo o mais violado. 

Sobre instrucção publica diz o texto constitucional : legislar sobre instrucção 

secundaria e superior é privativo do CongTesso; pois bem, o Congresso nunca 

legislou sobre este assumpto. sinão uma vez, quando fez a reforma elas Fat:ul

dacles ele Direito. despojando-se assim o Congresso de suas prerogativas. 

O SR. Al:GUSTO DE LIMA: - Infringindo a Constituição. 

O SR. 'l'EIXTIJRA BRANDÃú - O Senado tem suffocaclo os projectos que co,,ee

guem passar na Camar a. 

O SR. RODRIGUEs LrMA: - A minha observação de qualquer modo é verda
deira. (Apoiarlos.) 

Desde que foi instituicla a Republica, um largo período el e 26 annos, vivemos, 
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no que cliz respeito ao ens ino secunda.rio e superior , em estado ele equil i brio 

iHstavel. Não temos segurança alg·um:;, e a clecadencia é manifesta. 

Devo ser justo e cleclarar bem alto que não nos faltam pro(essores com

petentes. Nas faculdades superiores e nos institutos de ensino secundario, ha 

nomes em evidencia e que honram as lettras patrias, cujo prestigio nada tem 

diminuído, mas nas installações e organização didactica a clecadenci:;. é incon

testavcl. Quanto ao ensino secundari a, basta lêr o relataria do nosso eminente 

collega Dunshee ele Abranches para que se tenha uma clo!orosa impressão da 

decaclencia. em que se acham os institutos equiparndos. Quanto ao ensino superior 

temos as referencias do proprio Governo, no!::i re!a.torios e exposições de motivos 

ele var ios decretos. (Apoiaclos.) 

Quero me referir agora a um ponto historico da questão ue ensino e que 

talvez traga algum"' luz que expl iqu e :;, situação anomala em que nos encon

tramos. Quando se proclamou a Republica foi Ben j amin Constant, o mais illustre 

de seus funclaclo1·es, Ministro da Guerra. E mais tarde creaclo o l\linisterio ela 

Ir.strucção Publica, pasrCJu o General Denjamin Conslant para este departa

mento da admini stração publica. Cogitava o benemerito l\Iinistro empregar todos 

os esforços em prol da instrucçlo publica e todos reconhecem quão sinceros 

dev iam ser os desejos do grande patriota. (Apoiculos.) 

Em 1890 o general Benjamin Constant ao assumir a clirecção ela pasta ela 

Instrucção Publica convidou-me e ao DI". Paula Lope , emerito scientista, actun.l

mente professor elo Collegio Pedro II, para co llaborarmos na projectada reforma. 

Na primeira reunião que tive1n<?s na residencia do Genera', em Santa The

reza, nos disse elle contar com os n1elhores elementos para reorg·anizar o ensino 

no Brasil, e nos pediu, ao Dr. "Paula Lopes e a mim, levarmos apontamentos 

no tocante ao ensino secundaria e faculdades n1edicas. Em varias reuniões live

mos ensejo de apreciar o alto gTiio de cultura elo iilustre Ministro e conservo 

ainda hoje uma grata J'ecorclação ela confiança com que fui distinguido. Quanto 

ao Dr. Paula Lopes, sempre em communhão rle idéas, com Benjamins Constant, 

ambos conhecedores profundos ela ph il osophia ele Comte, foi muito effica7. a 

acção que exerceu n a confecção do projecto. J\'o inicio do Governo Provisorio 

foi iniciada pelo M inistro do Interior, Sr. Aristides Lobo, uma reforma ela instru 

cção, mas Benjamin Constant não acceitava o plano ensaiado e tinh:l orientação 

n1uito diversa. 

O SR. TR1Y-ElflA BRANPÃO: - O Sr. Aristides. Lobo jé. tinha feito diversas 

refcJrnt<.IS e tn vnrios ·in stitlltoc::. de ensino secundario e super ior, figurando entre 

as idüFtH E~ ventadas a da reforn1a da Faculdadp de lHedicina do H. i o de Janeiro. 

O SR . Ronr lGUF.S LrMA : - Que não foi r eali zarla. Quanto ao proje.::to Ben

j anün Const~nt, tf'nho aqui presente un1 rascunho onde estão consig-nadr,:..:; as 

idéas f"und;u11entaes da reforma. o qual não posso publicar, porque em varios ar

tigü~ deviam ser re i tag mod i ficações com as notas elo illustre Ministro, para ser 

o:~g·a.nizado ulter iortnente o projecto definit ivo. 

Devo, por ém, dizer qual foi o p l ano ger a l do projecto e o que r esul tou de 

nossas eonfabula~êles . Seg-undo ~njan1 in Constant. o curso especial ou profis· 
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sional devia ser precedido rio cu r so ge•·al ou int gral. Este cu r so ger a l obedeci a 

:~ •• encadeamento scientil'ico de omte, par tindo da mathemat ica, como sei nel a 

naais sim]Jles. e comprehenclendo a rnecanica, astronomi a, physica, chimica e 

1 •olo:;ia. 

O SR. A rGl.:STO DE Lr:uA: - A "UCcesslo h ier archica. 

0 f11<. RODRIGUES Ll~lA : - P r fltament Par a não a l ter ar o p lano de 

ensi no •t-•e yi go•·a,·>~. nos i nstitutos secundari as, pensou em esta b I cer a s r i a

çlo no Cymna•io Pedn> lT, como ensai o. Pa1·a as sciencias physicas e chimicas 

jult;"l'a indispensaYel laboratorios bem apparelhados, onde o estudo seria com

I ll'tO. Quanto ::to curso medico todas as cadeiras deviam ter laboratorios ou i ns

t:tllações hospitalares e obeàeciam á seguint classificação: 

u O ctn:so profis;sionat C'onstará das seguintes ma lerias: 

l·:•tudo sratico-dynamico do homem normal: 

1> f:,rupo: 

.Auatomia descJ·iptivn. 

Jli51clogia. 

J 'hisiolo;,ia. 

Estudo statico-dynamico do homem do nte: 

2• f!IUPO: 

J-\natomia patholo;..:ica - macro e microscopia. 

Pathologia medica e propedeutica medica. 

"Pathologia cirurgica e propedeutica ci r tn·g·ica. 

3(\ grupo: 

Anatomia topo~raphh:a e arte de operar:ões. 

Oi>.·tetricia . 

'lherapeutica e mnte:·ia medica. 

linicn medica e cirurg-ica de adultos (cnda clínica, duas cadeiras). 

Clin'ca de moleRtias do sy!'tema nen·oso. 

4" ;..:rnro: 

Cadeiras mixtas: 

:\Jeclicina ]P~al. 

llygiene. 

Pha1·mncia r curso pratico). 

As cadeiras de especialidades comprehendem: 

Clin:ca ophtalmolo!!iC'a. 

Clinica dermatolo~ica e syphiligrap:1ica. 

Clinica psychiatrica. 

C'linica g")•n cologicn. 

Clin'ca pediatr!ca . 

. Ut<'Pdendo l,em para e!'ta seriação do curso profissional medico, não se pó

de deixar de applaudir a orientação rle Benjamin Constant, que jfl se revela em 

wn esboço de reforma. Todas ns cadeiras de,·iam ser providas de installações 

l'·"·a o ensino pratico e SPriam verdadeiras offici nas de trabalho, on de em con

stante conYivio estariam JYlestres e discípulo;. 
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0 SR . AUGUSTO DE LlMA. : - Isto é que é necessario. 

O &H . HonmGur~s Ln1.\ : - R ealizadas es tas idéas tinham os mestres todos 

os elementos para dar aos cur>os um cunho pratico, abandonando os methodos 

exclm•ivamente verbalistas . 
SR. AUGUSTO DE LTMA : - Sem preoccupação livresca. 

O SR. RODRtGtcElS LlMA: - Com o ensino m edico, organizado nestas bases 

terid.m todas as cadeiras uma o•·ien tação pratica . Em um edifício especial deno · 

minado jnstituto de B iologia s ri am insta llados labor ator ios e salas para os es

tudo' an~ tornicos. 

o corpo docente seria composto de lentes cathedraticos e su bsti tu tos e, corno 

a u x ili!u "~ do ensino., preparadores e assistentes. Aos preparadores e assisten

t • s d·\s c·.lin icas seria permitticla a instituição de cursos l ivres nos laboratorios 

e huspi ta<S annexos á Faculda de ele Medicina. 

Reorg·a~izado o e nsino medico com a orientação seg·ura a que me tenho re

fericJo e l!aven clo naquella época conside-raveis recursos financeiros. seri a hoje 

UJIJa realidade a existencia de insti '.utos adequados ao ensino pratico, onde, além 

ào preparo e cuJtm·a dos estudantes, se constituiriam tambem ceotr.Js ele inves

tiV:t~;iio scientifica, dando lugar a descobrimentos que a ugmentassern a riqueza 

inLE Jl eclu:<i do Brasil. Nesta ordem de idéas, oco erre-me mencionar o Instituto 

de l.Vlang1.1inhos, fundado ha poucos annos e que v eio pôr em e videncia quão be

rE·f;ta terta sido a. organização scientifica a que me tenho r eferido. O Instituto 

de Manguinhos calcado sob os moldes do Instituto de Molestias Infecciosas inau

g·ura.do por Kock em Berlim, tem prestado á sei ncia e ao Brasil os mais r ele

vantes fc'erviços . 

Diri;;Jõo p lo emin ente Dr. Oswaldo Cruz, sempre auxiliado por uma br i

llH< lÜC r.·l~;iade rle jovens scientistas. tornou-se uma instituição ele r putação mun 

d'al. Na impossibilidade de m encionar todos os trabalhos ani feitos citando os 

!10JTlfS de todos os investig:adores, me refe rire i apenas aos notnes laureados dos 

Drs. Carlos Chagas e Arthur Neiva. o primeiro r a zen do o es tudo completo ele 

umrt mo lestia infecciosa que é endemica em Yastas regiões çlo interior do Bra

Sil. t endü estudado o cyclo comple to. fixou as reg-ras da prophylaxia. Não ha 

noticia na época actual rl e urna maior conquista no campo da patholog-ia tro .. 

pical. Quanto ao Dr . Arthur Neiva, por suas conh ecidas publicações, teve a 

g rarãe honra, que reverte tambcm para sua patrin., de ser convidado pela R e 

p ulJJica Arg-enti11a par:'l. organizar a secção de zoolo~a no Instituto Bacteriolo

g ic0. 

0 resultado benefico da acção scientifica d Oswaldo Cruz traduzio-se na 

~ampanha efficaz para ?. ext incção ela febre amarella no Rio de Janei r o, con.

p~eteudcJ ;:~sitn o ll6sidATo.twm .. do benemerito "Pr sidente. Rodrigues Alves, que 

trl:'nsformou o Hio dil Janeiro de velha cidade colonial em uma das mais bellas 

ciclacle< americanas e das mais al ubres . (M11ito bem .) 

() SB. 

o sn . 
o SI~. 

AUGUSTO DE LIMA : 

AN'l'O">JJO CALMOX: 

R .:>DRJC:UE!'; LD1:A: 

Que crearam ele novo o Rio ele Janeiro. 

E o Brasi l . 

A r efo r ma do ensino attribuida a Benjamin 
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Constanl 11ão expr·in1e suas jdéas netn tendencias. Qua ndo ainda em estudo, foi 

o en· in er.l e cidadão atacado ela molestia a qu e veio succumbir, depois de pro

Jong?. clos 5offrimentos. Se n. morte não o tivesse arrebatado, a nossa situação 

scient.ifica não seria a que ahi es tá , vacillante e desori entada ; poderia n1os oc

cupal' urn lu g·ar de preponrler ancia na America nes te assurnpto, e se consegui 

mi)S com o In~tituto de 1\1:a ng-uinhos torn a r nosso paiz conhecido no extran

gei rn. quanto não teri amos alcançado nos outros de partatnentos das sciencias 

n toieas. &e Vflncc,dor E.s tivessem sido os planos de B enj amin Constant?! (AjJOi!f 

clos 

O Sr:. A nGrsTo DE LI MA : - Já tive occasião de dizer que a r eform a Der.

ja nlin r.onstant delle só tinha o nome. 

o sr~ . HoonrGUF.S LTMA : - Temos ag·ora ern discussão n a Canlara o decrer.r> 

de· 18 ele Nlarc;o de 191 5. que reorga niza o ensino secundaria e superior ela. Re

pub:1ca.. E~ te projecto yer.1. no n1 eu modo de pensar, 1nelhorar con.s ideravelmento 

rt. sitnaç?.o do ens ino secunclario e superior. coJnp1et,.mente perturbada con~ :t s 

refornw·; ele 18~0. 1901 - Cod igo do Ensino - e com a L ei Organica, qu e t~n 

dendr. a. instituir o ens in o livre, conseg·uio o derrocamento dos bons e len1en'!.Ps 

quf• j á llavian1os conquiRtado. 

(J ~i:. AllGlTS'l'O DE Ll MA : ·v. Ex. sabe 110r que? Porque o Poder .Jnrlici a -

>ri o annullou os bons cf' (eilo~ dessa r efor111 a, val ori zando os diplom as officiae~. 

O St:. RonRJGPES LTMA : - Com a Lei O"rganica su 1·g iran1 as Faculclad ·~s 

autç,non as por toda a parte, smn e lementos de v ida . Acceito n1uitas idéas c'io 

rneu núnrado col le?·a Sr. Aug·usto ele Lilna, a quetn ouvi con1 muito prazer. rnas 

nRo é in justiça dizer que en1 nossa tfl'rra, qun.nclo falla1nos en1 ensino livre. a 

ll 'Y.:i:..;;l.. llr(,O('Cupação é obter o diploma. 

C Sn. Al'GL'STO DE LJMA : - V. Ex. ten1 toda razão. 

O SR. HODRIGUF.S LI MA : - Quero o ensino li \Te em toda parte, sejam fun

d tela' •'S<:olas e111 toda" n.s l ocalidades de no so vasto paiz. em todos os gr ãos 

do ensjno e f'Om todos os aspectos; só póde· haver vantagem nessa ini c ia tiva, 

ma". <JU<" se simul e-m F9.Culdades só para conceder diplomas e que individuos sem 

C( mp0tencia 11rofi.ssio na l venha tn dis pu Lar o te l'reno , na vida pratica, aos que 

fizerPHl cn1 ~os r.~gLtlare~ em Faculdades acred itadas, é que não posso adn1ittir. 

ü SR. J os1:: Al'GUST1 : M as i sso jr, n'io é o ensino livre, é a falsificação 

cl0 en~·ino li\Tc. 

O SH. RODRIGUES LD! \: -- Mas, depo is da L ei Org·anica, é para onde c:uni

rban.ts: a 11ão ser con1 Ni ta facilidade na acqu1sição de diplon1as, não é con1-

pr• ll ensivel que a lumnos f r equen t em simultaneamente o curso m edico e o ele di

reitr~o e c·xerçam a ind a. cargos publi cas. Nen1 a drnittindo um genio como Ne"'

to 011 Laplace, sel"ia · possivel a frequencia elas duas F aculdades onde os cursos 

forGc:m r~gu l arcs e nii.o sóm ente f eitos theoricamente . E' positivamente imJ10S

si·. •:1, pel a simples questão de t empo. (Jl jJOiarlos . 

lixistem coll eg ios equiparados, al guns com o pomposo titulo de univer sida 

de, o:>de no gabii1ete clP physica apenas se encontra uma velha machina el ectri ca 

qu ei.1 <:da ;,. o l aiJoratorio de chimica de tudo desprovido. 
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No donlin io da sciencia a primeira condição é a seri dacle; cleven1os abordar 

o assum11to com franqueza e decisão. ·~ada de vacillações, para CJUe algum:\ 

co , ·sa de util faGamos, no Parlamento, em prôl do ensino. Não sou antagonista 

d ('nsino livre, mas .quero que e ll e seja sensatamente realizado . (Apoiados.) 

() S!l. AUGUSTO DE LJMA: - Livre, mas fiscalizado. 

ü SF. . RODnTGUF.S LDIA: 

o SR. JOAQUIM OZORJO: 

o n onopolio rlo ensino. 

Perfeitamente. 

A reforma actual Yai álém da ri scali~ação, faz 

c sn. R-JDKIGUES LDlA: - Kão tenho enthusiasmo pela reforma em clis-

cnesàc·, acceito-a con1o un1 con~ecti v o aos desregramentos da Lei Organica. E' 

un1a reorganizaçio contraposta á anomalia etn que se acha todo o ensino. Con

siduo muilo util a medida consignada no decreto ela autonomia didactica e ad

lninintra1i\'a das l~aculdades, n1as me parece utna incoherencia que na. mesma 

r eforma o Governo se reserve o dit·eito de nomear os clirectores das Faculdades. 

gr:...., 1neu intento fazer n1ais a lgumas considerações sobre o espírito da refor

m.t n1as assalta-me o receio de fatig-nr por muito tcn1po a attenção de 1ne us 

c01le;;as. 

C SR . AUGUSTO DE LnrA : -- Tão apoiado . V . Ex. está nos encantando e 

€f:t ;·. prestando u1n optin1o serviço ao paiz . ( Apoiculos ge1·cr.es.) 

O Sr... HODRTGUITS LlMA: - Obrig-ado.. . Quando se promulgou a Lei Or

gnnica aflirmou-se que toda a reforma estava calcada nos moldes das Un iYer

sidades a11emãs e eu posso contestar, com a n1aior seg-urança. que esta não ê a 

verdarte. Na roformn foi o corpo docente classificado em tres categorias: pro

f~sst·rc:i ordinarios, extraordin ar ios c docentes, cul 'illstcr.J·, das escolas a ll etnãs, 

n1as deYo decl a ra r que só a dcnon1 inação se parece á dessas escolas; quanto ás 

fu.tC;l:ões ·não . 

Xa~ U nivers idades allemãs o professor ordinario corresponde ao cathedr a

ticc. elo r'lesmo modo que nas nossas Faculdades. Os professores extraordina

rios o docentes 1i vre!:) nü.o tên1 cxactarnente a~ 1nesmas funcçües aqui e nas es

colaf: allemãs . Na Alle1nanha os docentes são en1 g·eral anti.t.;-os assistentes e 

auxili.ares de ensino, que tendo puhlicado tt·abalhos, obtêm o titulo e podem exer

C.\3" c-ursos li\Tcs . O titulo de ex traorclinario ê dado aos docentes que se têm 

revr Jaclu notaveis enl su~s espec ia lidades scientiliCaH. 

o SR. JOAQUJM OZORf.): E' honorario? 

C SI<. RODRIGUES T,IMA : - Não; o titulo de honorario é meramente hono

ril'i u, cotno o ter1no o diz, e se confere até nos extrang-eiros. Nas Faculdades 

mc·tlic::ts &llemãs não ha cadeiras exclusivamente theoricas, todas ellas têm la

boratorio~ e ser\oiç:o hospitalar, com seus prep~radoreR e assistentes. 

J·;stes fu nccionarios têm exercicio por tempo limitado, nunca excedente ele 

~<·tC" annos. Ter1ninado este rJrazo, os que querem continuar o ensino, conseguem 

em vista de publicações feitas o titulo ele docentes, e assim são autorizados a 

fní<:eret~ . cursos Jlvres nos diversos institutos univers it.arios. 

Na 1\llemanha as Urth·ersidades formam uma vet·clacleira conrederação e os 

cloC3'1h:s que se têm tornado notaveis facilmente conseguem um lugar de pro-
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fes:;or ordinario bm uma das Universidades, e nestes centros scientificos todo 

o mecanismo do ensino t em por base a liberda de de ensinar e de aprender. 

Ç;u.w<lo em 19ll foi promulgada a Lei Organica, o Governo nomeou por decreto 

1 ro[essorc.:s extraordinarios, em vez ele substitutos, e nas Faculdades numero

so.; candidatos consegu iram a non1eação de docente com a simples apresentação. 

c!c un.a lTiúllOf;"raphia; c sem que livessern sido, en1 g rande parte, auxiliares d~ 
fl'llf::ino . ..:. !4 investidur.l. dess~ cargo, não ha nenhutna paridade com a organi

zaç~v f,'erm&nica. 

C SI: . PRESIDENTE: - Lembro ao nobre Deputado que a hora está a findar. 

O Sn. RODRIGUES LtMA: - Nesse caso peço a tolerancia de quinze minutos 

pa··a terminar . (Signct! ele assentimento do S?·. P?·esiclenlc . ) 

Nc· decreto de 18 de Março, ora em discussão, vem cons ig·nado que a in

vesttdura I!OS cargos docentes será precedida de concurso, e eslabelece as ne

ccs~&rias éondições para que as habilitações dos can di<latos sejam apuradas, e 

enl! eLanto yarios · professores flxtraordinar ios foram nomeados por aclo do Go

vcr. o. E' un1 reparo que não posso deixar de fazer, porque as congregações 

foj am preteridas no seu julgan1ento, e a unica attenuante que encontro para 

0 a elo elo Governo é que as nomeações r ecahiram em profe3sores competen Les. 

O SH. AUGUSTO DE LIMA: - · A refo1·ma teria assegu rado essa prerogativa 

em düJ!)o~ições transitarias, como é de habito? 

O S:<. RODRIG1:RS LIMA: - Niió . Param nomeações feitas em acto de re

rorlr;a . 

Eu desejaria que se fizesse uma reorganização do ensino superior, porque 

peuso que as Faculdades não são estabelecim entos exclusivos para a scienci:t 

fei•a, para t1·ansmissão sómente das noções adquiridas, mas devem ser centro~ 

de investigação scientHica. onde· a evolução e desenvolvimento dos conhecimen

to~ se encaminhem para descob!'imentos de a lto valor. 

Como sabem 03 coll egas não foi benefica a acção da Lei Organica, con

cedendo autonomia a l"aeuldades Livres e estas distribuindo diplomas sem dis

cernimenlo e só por mercantilismo; o que deu lugar a que o charlatanismo se 

estendesse por todo· o paiz e se traduzisse no eslado actual de anarchia. A 

questão da liberdade profissional não pôde ser interpretada como protecção aos 

iilcomJ•et.eutes; é precizo de uma vez para sempre que ell a seja um amparo para 

a sociedade. Felizmente o Poder Judicia rio , comprehendendo lambem o Supremo 

'i'ribun:'t;, tem da.do sentenças contrarias a esse verdadeiro abu so de liberdade. 

O SH. JOAQUJM OzoiUJ: - Menos no Rio Grande do Sul e em Pernambuco. 

O St<. RODRJGUF.S LIMA: - T em se dito que nos Estados Unidos a liberdade 

pro[issioral tem a maio1· amplitude . Em contrar io a esta opinião, que se tem 

cliffuntlido entrr, nós, posso exhibir 'aqui um documento de indiscutivel valor e 

C:tH· foi publicado pelo eminente scientista bahiano Dr. Pacifico Pereira (a7Joia

tlos), em uma monographia sobre liberdade profissional . 

A ~entença votada ]lar unanimidade na Suprema Cõrte, de (JUP foi relator 

o ' tdz 'f<'ield, perfeitamente o assumpto, e que passarei a ler : 

"Sem a menor duvida é direito de todo cidadão dos Estados Unidos, adaptar 

qualquer arle, officio ou profissão leg-al que queira escolher; sujeitando-se só-
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m ente á~ restricções impostas a todas as pessoas da m esm a idade, sexo ou con 

<1\ção 

A :nuilos r esp ei tos este direito pótle ser consider a do fei~ão caracteristica 

d a·: 11ossas i nstituições republicanas . Aqui, em igualdade de circumstancias, to 

r1as a& carreiras são franqueadas a todos os c ida dãos, todas podem ser adopta

da3 como meios rle viela, n~querendo alguns a nnos de estudos e grande saber para 

n use da pratica. 

O interesse, ou 01no algumas v ezes se cha1na, a posse adqu iridas nellab, 

1sto é . o dii·eito de continuar o seu ex er cicio é de subido valor para os seus pos

'>n i Cores e não lhes p!\de ser arrebatado arbitrariamente, do mesmo modo por 

qua não o póde a sua propriedade m a teri al ou pessoal . 

. Ma::>, n ão ha privação arbitraria ele taes direitos nos casos em que o seu · 

exer c ido não é perrnittido por terem sido satisfeitas as condições impos tas pelo 

E~cfcdo par a a protecção da soc ieda de . 

C daver que tem o "'"stado de zel ar pelo bem-es tar ger a l elo povo dá-Ih~ 

autor~ãaclc para prescrever todos os regulan1entos que, a seu juizo, possam g·a

ranUI-o contra as consequencias da i~orancüt e incn.pacidade, como da espe

l.'U l açãc e da fraude . '' 

],; ' este, pois, um documento completo . J á é tempo ele fH.:ar de finid a a liber

d ade profi~sional em nosso paiz, com as r eslri cções ex istentes em outras nações. 

B' inclispensa,·el que, o pretendente de provas de sua capacidade se sujeite aos 

re:-! uh .. tntc•n tos que dizem respe ito ao exercic io da profi ssão . 

O ''' " . Josf: ArousTo: - Neste ponto divirjo de V. J:;;x . 

O SR. JOAQU J ~I Ozonw: - No Rio Grande elo Sul o t ex to é interpretado no 

s~nticlo dt> ampla liberdade ele profissão, independentem ente de diploma . 

O SR . Jost,; A c'GUSTO : - E com grand e pr oveito. 

O SR. RooRJGili'S LTMA: -Não posso concorrlar com os illustres collega:; 

qno::l me honram com seus apartes . Não comprehen do que qualquer individuo 

exerç;a uma profissão. ela qual possa r esultar clamno para 

compc·,.encia provada . 
a sociedade, sem ter 

O SR . Josi!l AUGUST.): - Acho que titulo não ê m eio de provar capacidade. 

O SR. RODRIGUES LIMA: - .Ju l go mais proficuo que uma r eforma de ensino 

c'>mece pelo ens ino superior, e as luzes que clelle descem atr aYés do ensino se

Ctllldario, diffunclem-se pe1o ensino prima ria. Os professor es do ensino secun 

dul'ir· co !npletam seus conhE'cim ntos nos cursos superiores elas Faculda des, prin 

~ ipa' r,1cnh.::. nas F aculd:'l.des de sciencias e lettras. e por sua vez os pro fessores 

P! inHLrios vão se instruir nos cursos secu ndaríos, ou escolas norn1aes, onde os 

proff'~So!·~s j á possu en1 as t radiçi)es scien tificas do ensino superior. As icléas 

qu e cl'Ofenclo não excluem o ensin.o li v r e, pois bem se i que a 1·egra em todas as 

jnsU iui çfiES do .Estado é a unifonn ida de ou a rotina; pleiteio t{m m eio terrno en 

tre a of'i'icia li zaçJo e a pl ena liberdade elas F aculclacles. 

A -Jn iiio nfio eleve eles in tE't'essar-se elo en sino primario. Pela nossa Consti

tuição C·s tá o ensino primaria en tregue aos E stados e n1unicipios, n1as nenhum 

in;.·vnYeni ente existe en1 que a (Tn iã o estabeleç:a un1 accôrclo con1 os Estados, sem 

(JII . Cll•ste acto s~ posBa inferir unut interYcn ção indeb ita. 
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1\ão conheço assumpto de m a ior inter esse para o paiz e o considero fun

<'la nlental pai~a a nossa civilização . 

O SH. ANTONIO C..!'~LMON: -- E a prova está. etn se ver como é triste o que 

:;,r. r'tssa no norte, onde os professores es tão abandonados e até sem pão. 

O SI<. RODRIGur.s r~JMA : - E' uma ques tão de formula, de convenção entre 

a Cnião e os Estados. O illustre Dr. José Aug-usto em um be llo discu rso, ha 

cli ar.; pronunciado, alludio ao ensino prin1ario. A.pplaudi o que disse S. Ex . so

bre este ponto, apenas prefiro urr1 1necanismo diverso . Penso que o ens ino pri

JY a1 io. para ter tnna organização erncaz eleve se rcsentir do ensino secundaria ~ 

SU!'€:1 ior. E' utn encadea mento indispe nsavel para que os n1estres tenh a n1 tuna 

cultura .;ompleta . O illu stre colleg,a r eferi o-se ás esco las domes ticas ou tnena

!J(T(S L'XÍBlentes na Suissa, onde as cri anças se h abil itam e1n va1·ios 1nistéres. 

Estas eBco1as existen1 já en1 outros paizes da Europa e são dirig idas por nlu

lh r!(·S, e é lastimavel que não tenhamos entr e nós instituições s imilares, e quero 

cr J' ' que seria uma gTP..n(1e vantag-e1n para a in s trucção popular que o ensino 

prin.:u i o fosse dado exclus ivamente })elas n1ulheres. 

0 Hn. AUGUSTO DE LTMA:- V. ·mx. dá licença para um aparte? Em Minas 

o prof<:ssora do em sua maxima parte é exercido por mulher. 

O Si.;. . . Josf!J AUGUSTO : - No 1neu illstado lan1ben1. 

(: SR . RODRIGUES LIMA : - E' para mim um motivo de satisfação estar de 

ü<:>cc\rdo com os illustres coll e~·rLs, e j á é tempo de empr ehendermos o m aximo 

e:.;forc:o en1 prol da jnstrucc;ão. en1 todos os seus g rãos, e ass im na n1edida de 

nossas attribuições, concorrPrn1os }Jara que 03 nossos concidaC~;ãos sejan1 pro

Yidos de elementos necessarios para o combate da vida e sejam uteis, pois é 

a i•..:norancia a. origem de todas as n1iserias e aviltamentos. 

1\ <• Su issa. Belgica e A llemanha, são as escolas profissionaes para crian

ças m~eadas pela administração provincial, con1munas e iniciativa privada e 

sub, ;dia•la~ pelo Estado. Do g-rupo das esco las profissionaes destacam-se as es

col~s mencrgéres, mais frequentadas por m en in as que a lli vão adquirir todas as 

110 ~ões t1e economia do1nesticn. . 

Toei;:,:, n.s noções de hygiene são dadas nestas escolas profissio·naes, e na 

Al lemrtllh<o principalmente l<'m sido gr ande o progresso neste sentido depois que 

o cel(·br c Professor Esmarch creou as escolas Samaritanas . O objeclivo destas 

t-F' t l r~s é CJ ensinamento popula r de todos os preceitos de hygie'le e elos soccorros 

de urg·enc ia na ausencia de um n1edico. Pnra assignalar a in1portancia dos co

nhecimelltos obtidos na esco la Samaritana des tacarei entre os factos r eferidos 

pelo Pro fe~sor Esmarch, o segui nte : ~'Bm un1a propriedade a duas horas de via

;.!t:n1 de Bcrlitn , e onde não havia 1ned ico, uma criança cahio e n1 tnn lago, donde 

f o i retirada em mo.rte apparen te . 

Nt"nhuln auxilio 11'J'7dico se poderia conseguir, mas achando-se presente uma 

rr.oc,:n. qliC tinh a os co11hecin1entos san1aritanos, foram por e lla e1npreg·adas as 

rr1anohras usu a0s nos casos de asphyxia por submersão e salva a criança . " 

R efer e Esmarch que em casos a nalog-os e outros accidentes, principalmente 
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<1 can1i nhos de [ erro. fot·am Ealvas, no espaço d e tres a nnos. tna i s d e dez tn il 

l)(S'~oas Pó no tt\rritorio allen1iio. 

Sou adepto do en sino pr i m a ria a cl rn in istr a do p el a n1ulher. porque para miln 

a CfeoJn (l eve s~r um pro l ong-am ento do lar, e co nhecida é a influenc ia pre

]JOO("!prante qu e a mulhe r exer ce sobre o be tn-es tar e a mora lida d e d a fatnilia. 

U l1w ia.•los . ) 

~el•l nos cle tern1os en1 qu es tôes de deta lhe. devemos acceitar a reforn1a en1 

<i isc:us&ão. con1quanto não possa s r ju lgad a i n1peccavel , mas ven1 m elhorar po

~i.liv~~..nl~nte o estado perturbado e n1 que se e ncontra o ensino entre nós. 1oE.' 

1. mvc:::: 1111e passam é unicanlt:::t1.le a instr·ucção scientifica dos poYos. que os tor

nará. vencedores nas lutas ela c ivi li zaçf'Lo , (Jll-nito 'bem _; ?nUJi lo 1Jem, . O o1·arlor 

é 11i'l'ament e cu nqn·i m en larlo . ) 

SESSÃO mo; 1 3 DE: OUTUBRO 

O Sr. Caldas Lins - diz que ha,•ia PE>dirl o "' palan·a pa ra justificar uma 

e tncn ,J a que a presentou en1 sessão d e •I do corrente ao projecto or a en1 d eba t e 

":.' rela ti\·o (t refonna do en sino, e tamben1 para defender a propri a r e f.'01·m a que 

"r"- é a tira d a como inconstitucion a l. ora como centt·a liza dora do ensino. Pensa 

que a ?-1ludicla einencla deve n1er ecer o al)oio d a Carn a r a, uma vez que c l1a pro

('ura attende1· nor um lado aos r ecl an1os ele a lgúns E st ados d a União, e por oLi~ 

tro larlo eYita r qt• P outt·os Estados que não se achem em certas condições d e 

acl •:1 nütmento póssam ct·ear Faculda d es el e ensino superior sem que est!'j a m em 

ccnrliP,t,p::; ã e possuil-os. 

C arl. 25 da t·erorma es tabel ece pat·a a cr eaçfto ele Faculdad s superi o t·es 

un• et·itt•r io <l e população (1 00.000 habita ntes ) que parece um. tan t o a rbitra rio, 

prli ... ~ não en contra r el r- tivida d e en tre o numero de habitan t es e a justa aspi

rar;ão à a creaqão de utn instituto superior. Deve di ze t· que a sua e1nend a f oi 

~-lé certo ponto in sp irada pe lo f elicíss imo discurso do clisti n c to r epresentante do 

Para.nú. o Sr. João Pernetta. de cujas consid~rações concl uio que o instituto su

Perior que n aq uelle "E:stado funcciona tem concliçües ele Yida e el e d esenvol\i

n•ento. M as. por um l a do se o Estaclo do Paraná t em tal insti t uto, força ê con

vir que tla.hi n1uitos elos outros Estados não o possan1 ainda ter . el e modo Que, 

a brindo :não do cl'iterio ela populaçiio. elevemo· evitar abusos. T'or i s to l em

l 1rou-se d e ro i·n1ular a en1enda. que toma pa r a base do r econhecimento ou tla 

<C(!uiva r :11;ão de um instituto superior um certo nun1ero d e annos d e funcc iona· 

1l 1c·nto e un1 cer to · numero d e a l un1nos h ab i litados nas escolas offici aes, pen san 

d~ · c,ue um in-s tituto qu e proYe reunir essas duas condi~õ~s. es t á no caso ile 

S('r reconh ecido ou equiparado . Eis o n1otivo .de dizer na sua entenda: "R' pf'r

J .• itti:Ja a.. associa~ão c..l e p a r ticulares para a fundação de cursos onde se ens: 

n.~rn as n1aler ins · qu e consti tuen1 o pr ogramtna d e· qual quer cu t·so superiot·. A 

-cs.l~s cnrsos a l ei conced e o di r eito d e Fnc n1clfutes livres co m todas as Ya ntag·ens 

<.1ae of f lCÜ!.es. df'sde que t enh an1 c in co an nos d e fun cc ionan1enlo. a contar d a da t:t 
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do pr csuntc lei e desde que provem q ue 50 rlos seu s a ltunnos lên1 s ido approva. 

drJH nas esco l as of1'ic iaes . 

.Deve accentu a r q u e o objcct o d a em enda n ão é idéa pr opl'i a m en te do o r a

dor. )Elo . E ll e é, com ligeiras m o d ificações, o m esm o qu e j á est a tu i a a l ei de l :} 

<h- Abril de J8 7 9, i sto é, ela l ei q u e estab el eceu a liberda d e el e n s i no. As rnu 

dHicac::ües que o or ado r juig·ou co nven iente fazer , por obedecer ao espt rito da 

ac;tt~at .!eforrn a qu e si ncer an1ente defe nde, são as seguintes: a exigen c ia de c inco 

a'1n.:>s e não ele sete, par a o f unccion a n1en to e a ex.igen cia d e c incoen t a a l umno!:>

e r:ão quar enta., con1o estatui a a le i L eonc io de Car valh o. 

)Je;18a q ue um institu to q u e obed eça ãqu ellas cond i ções, p óde ser reconhec' 

do: tendo a etnenda, com o está concebida, a van tagen1 d e evita r a busos ou fa

ci!iàad es por parte de outros institutos q u e pret enda m equipa r ação e q u e apena» 

d l !par en tem capacidade pa r a f unccionar en1 . 

D i ::l:.:e: a i nda que n ão v i a razão pal~a as accu sações Fei tas ao projecto de re

fo rma . j .i do ponto d e v i s t a el a su a constituc i o na lid a de, j á d o p o n to ele vi.;;t,\ da. 

sua. conveni enci a o u opportunida d e . 

J\.C i'üci)ta rj ue os nobres colleg·as q u e se insurgen1 contra ell a, achando-a in

c. nstitu civna l , dão ao art . 72, * 24 do nosso p act o fu n da m enta l u m a i nterpre

tação q u e está c l a r a tnen te em contra rio ao histori co do r eferi do arti g·o, ás l eis 

postr_·r ior es, aos ju lgados d os t r ibun aes e á opin ião dos n ossos n1elhores jn t~r

prE·te~. en t r e os q u aes pód e c i tar A r i s tides M i lto n , .Joã o Barba lho, Lacerda ele 

A l :u1 11.la. e Sylv io H.o ntcro, conv indo no.tar q ue os Uo us primeiros tomanun parte 

na Constituin te, o n de preE t a r am effi caz, val i osa co ll ab or ação . 

re facto, n ão se n õde a ffirn1ar qu e a proYa d e compet en c i a profiss i o n a l 

fo i abol i<ht pelo c i tado a r t. 72, § 24, da Con sti tui ção. 

'P r ete11der o con t ra rio, sed a, com o di z Ar istides Milton, a tirar p ara rnu ilo 

longe a bar·ca, ao que n ão se a ba l a n çou paiz ci viliza d o a l g un1 . 

.J:..1n lace do q u e exp en d eu e ela l ei t ura a qu e proced eu de al ~·uns trechos dos 

jnr i ~consultos a qu e se refer ia, pen sa q ue duv ida al g uma pó de h aver sobr e a_ 

con~titucionali dad e el a r fo rma. 

Nern se d i ga. que n a _1.\. nl er ica do Nor te e na Suissa, paizes inconlesta.ve1-

menle ~• diantado~ em af'sum p tos pedagogicos, não se faz q u estão d e di plo1na o u 

d .. uma 11rova. de habili tação por pa r te da qu e l1 es qu e se pro põem a exer cer ce r· 

tns 1 rof'i~sões. " 1~' r e,:.;ra ger a l , diz C r o by (con sider a d o um dos n1 nis p rofu n dos 

.:•.mJTH'31Jtaócres da Consti t:u ição a n1eri can a. ) , qu e tod a p essoa s·ui jm·is ten1. o

dir~ i to cic esco lh er o seu modo de v i d a e d e r esolver como d eve -ded i ca r o te mpo 

a q u alq1,1t r occupaç;ão e, ao seu a rbitri o p ô l-o ao servi ço de o u tre m. n1ediante 

pa[:·:". Todas as occupaçü<>s, por ém , estão sujeitas á in ter [er enc i a do poder p o

Ucüt l é pod en1 ser r egulamentadas en1 var i as sen t i dos, e até restri'Tl g idas de cer to 

n"n<'lo. O Estn.clo póde exip ir um prep ar o esp eci a l p a ra o exer c i c i o ele algumas 

profi::5sôes e l) r oh ibil-.J a tod os qu an tos n ã o consigan1 provar a su a capaci dade 

per mei o d e exa m e, o u n ão h a j a m si do d evida rn ente li cenci a d os. 

Tal é o caso d~quell es qu e professan1 a medic i na e a a d vocac i a .·· 

Dco mesmo modo n. Consti tuição suissa. 
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Dispüe lia no art. 33: "Os cantõ.,s podem exigir provas de capacidade da

qu"!les Que querem exercer prorissões l i beraes. A legislação federal providen

C'iará afim de que estes ultimos possam para este effeito obte1· provas de capa

cida(~ 'ali da e rn toda a confederaç;ào , .. 

1\t:la.Ovam~nte á conyeni encia da 1~eforn1a é incontestaYel ser ell a tnna re

snltante tlo el es a fabro da instruc<:iio publ i ca. descalabro em gTande pa1·te devido 

a c.; es tabelecimentos equiparados . 

rl~ocl,):-; n6s saben1os o estado deploravel a que têm chegado entr e nós as 

cc-usa.- elo ens ino, dev ido a raclo 1·es diver sos. ent1·e os quaes não é cl pequena 

im110rtanl'ia o desamor pelo ensino e pelo estudo. Nós assistiJnos ao quasi com

r·'l'l.t <tbandono en1 que jaz o ensino primaria confiado aos Estados . .. :.\._' excepção 

ele poucos Estados, e quanto a estes mesmos quasi sómente exceptuaclas as ca

pitacs, o ensino prima rio é 111era ricção. Y ej a - se o que a respeito diz o Sr. 

r:.t.1.dC' 'ravareS: 

I. Nc.. Brasi l , a instrucl}ão publica. confiada infelizn1ente aos Governos esta 

l'foacs e n1l.J!licipaes, vegeta no mais crhninoso aban dono. l!Jn1 a lguns Estados 

d t ... BrtlJ!J:J..r e eu quasi por completo. Suas finanças a rruin a das não lhes perrnittem 

fsfe h1x~ ~; o~ professare~ vivem na n1ais negra n1 iseria, lu tando con1 a falta de 

tudo, d esde o nJobi.li a J·io eseola 1· até o l ivro. p>tpel e penn>t . A porcentagem dos 

a.Pa lphahelos ,.resce cada Yez mais, d modo assustador. " 

J{c]a· inl.mente ao ensino secunda.rio não é · melhor a si tuação e é assim 

que. , r e ff'ri nclo-se a e11 e e depois de n1inuciosa analyse, escr eve o Sr . Paulo 'Ta

vare::; no seu livr o ~'Questões do ensino '': "Para o lamentavel es tado de nossa 

iHstrucc:'lc. é ele ju sti ç>t confessar . mu i to tem contribuiclo a equ iparaqão de col 

lc~·ioR j)art.icu lares ao Gymna io Nacional. Só quetn rlesconhecer a v ida intin1a 

d~:·t as .... ~a!ias cl~ commercio. ondet a troco de a lgLunas n1oedas, se yai obter ra

pid:..tmf'llte tlm CPrtifi caclo ele estudos. g·azúa que abre as portas das escolas su

IWriores, ou urna. car ta ele bacharel. esfan·apacla bandeir a de ig-nor ancia, po

clerii não saber as causas da nossa inferiori dade socia l. ela clecadencia m or a l da 

1:< ::-!?=a patr ia. l-la incontestavelmente em a Jg·uns destes instit.ntos ho1nen s de 

alto '!a lol' rnora l. que reconhecetn a g r·a.v idacle da. situ ação, m as estes nada po

<lerr fa~c-r ante a onda de con<lescenclencias e ele escancla los, sob pena ele ver em 

!?euF estabelecimentos desprezados". 

Ne~t:1 :~ naJav1·as h cn1 se vê o granel a i atin1ento a que cheg·ou o ensi no en

tre:. 11ós. E não ê só!llente o ensino secundat~io que de sua penna a rrancou o 

CCliJC'eito acima citado : tambem o superior. E' assim que tratando deste diz 

elle: ", 'ão obstante a honorabilidaclc pessoal dos seus d irector es e a competen

cin dE. .:.d gun s elos seus docentes, v i vem taes instituições no ver t ig inoso steeple 

clwse a disputar o ?·econl ele compl acencia . Que fazem os delegados do Gover

no':' Sal v:u; excepções. fazen1 do carg·o uma sinecu ra e não deseja1u que taes es

ta1Jt~J eC'inlen tos se exti ng-an1. Nem outra cousa era de esperar de taes estabele

cüru•ntos sen1 r ecursos, vivendo exclusivamen te das· pensõ s elos a lumnos, senl 

c;sa, ~em mobilia, sujei to~ ás imposi ções elos estudantes aos pon tos do dilemma: 

a r~vrvva<;ào 911 debançlacla ·:. 
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~estas, condic;ões não devia o GoYerno, no projecto de reforma o ra sujeito 

á nnsSi~ apr eciaçJo, voltando a 1nantf'r os antigos institutos officiaes, p e nnit tir 

Q Nluipnração senão en1 casos restrictos. a fim de quando não imped ir~ abso luta

fiH:n1 . O!' males de que se resente. o ens ino, pe lo tn e nos din1inuir as pessimas con

secJuenCias a que a franca equipara.çrlo a n teri or ~L reforn1a Rivadavia d eu lugar. 

Preciza1nos attender para a época en1 que legislan1os. época de un1 arrou

:;-; unenlo notavel de costumes. Bem sei quão sed uctora ê a idêa elos que que

rl m a completa clesofl'icialiír.ação do ens ino, n1n.s de,·enlOS attendet· a. qu e legis

lamo~ lendo em co nsicl~ração os factos que entr e nós occorr m. e que nã o de

Yetno:-.. f;óJnente o lhar para o que os outros fazen1 e app1icar a nós. institutos 

fJUE. nãc ten1os sabido compreh encler. 

J)ever.1os pôr de lado o velho l emma da centr a lização ou clescenlraliza~:ão 

do ~~ n8ino: penso qu e cl eYCtnos encarar o ensino não como a CI·eação de taes ou. 

tacs esta1J(' l ecin1entos puhlicos ou pr·ivados, n1as, sitn. con1o disse certo autor 

cujo 1·onlfJ não me occor-re no mom nlo. con1.o esjo1·ç·o coutinHo c ?Jm·seve,·aniP. 

<7a 1n·n1Jria, J...raçlio no seuticlo rle 'H IIIH Cll ll n1·o e11e1·gica. no descnvo1vi111C11fo rle 

SitOs fon,·CLs inte 11ectnaes e 'PI01'CLCS. 

l'\em se pôde comprehendc 1· · que o ensino não apJ'O\·ei Le só porqu e é o[fi

cinl. n ele r esultados provei toso'' sli porque é particular. 

A tt.emlt"nclo ao nosso m,;io, lis nossas cond ições actuaes. penso que mereC•1 

te do o no~so apoio a rf!rorma. não ester. cl endo. n ão faci litando a equiparação. Ha 

pouco li, at r~avés de utna citação, um concei to cl Thomaz Bulde, na sua obra 

"·Jrisloria da Civilização na Ing l aterra " , e é o seg-uinte: t.rrodas as vicissitu des 

rl~~ 1 aÇ;a hun1ana. seu pt·og-resso ou sua d cadencia . sua fe licidade ou s ua 1niseria 

-,ãc o proclucto de uma dupla ordem de acções: a dos phenomenos exleri o1· s so

bre <· r·spir ilo e a do espiri to sobr e os phenomenos''. Nós precizamos altender 

Ptll'a o nosso 1neio. para as nossas facilidades mn materia de ensino. precizatnos 

:a.ttE·nder tL que ainda não nos co1npenetr a Jnos de q ue o estudo é necessario ·para 

n lut<.e ela Yicla c não sin'"!pl s n1eio ele ob ter utn diplon1a. e a que. portanto, de

vemos e\·itar que continu e pelo 1nenos tão la. t·gamente o descaso p ela instru

cç[tt. 

J-\C'C1'esce que a refonna com o não pern1i ttir tão raciln1ente a equipar ação, 

tolh•l o t·nsino ou o estudo. Quem quizer pócle ensinar. quem qu izer pócle apren

der em iilstitutos pa,·tJculares. Pelo PI'Ojeclo. podem p r estar exames nos ·esta

"hC'Je• iJne11tos secundarias e superiot·es. aquelles n1esn1os que não tenhan1 cursa

{!~ lnes <'Stabelrcimentos officiaes. O que o projecto quer, PO J'êm, e nisto me

rece• t.Jdo o nosso apoio, P que os exames sejan1 feitos nos estabeleciJnentos of

fic'ihe.= ou naquelles que subvencionados pelos Estados reunam as necessarias 

conciirciies de capacidade. Nem se diga que nisto mesmo ha rest l'i cção. ha um 

cn1ha ra~o ao espirito liber a l. Não ha restricção para o ensino. e a exigenci a dos 

<':XfllllN em estabelecimentos of"ficiaes é uma medida eeclam a cl a pela li~ão que 

:n experiencia nos ten1 fornecido. 

n ]J J'OJecto no actual momento é uma necessidade; nem nós devemos que

rer n:erlitlas qu e ainda não são para o nosso tempo. Bram estas as considet·a-
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çõos· qu<' linhu. a f azer no senliclo de jusLíri car a sua em enda, b m como o apoio 

<J cre na qua lidade de membro da Commissão de Instrucção Publica deu ao pu.

rcc~r do honntdo H ei ator da m esm a Com missão, Sr . Augu sto de Freitas. digno 

lkPutaclo velo Estado ela Bahia. (Jlinilo belll ; 11111ito bem. O ont<lor é /elici

lar1~ .) 

O Sr. Joaquim Ozor io : - Sr. Pres idente, seja-m e licito continuar nas 

cons icle r·ações qu e havia iniciado sobre a r eforma el o ensino, na sessão de 6 des te 

mez. Lamento a ausen c ia elo illustre Dr. Augusto de Frei tas, que, ystem atica

mente, pa r ece, tem se a f astado do debate, pela con v icção que ele certo nutre ela. 

pcr·feição do seu trabalho. 

Dispõe o art. 24 qu e nenhum est abelec imento de instrucção secundari a m a n

ticlo po r pal'ticulares poder á ser equ i parado ao Colleg io Ped ro li. 

A equ i par·aGão é um. mal, sustenta o illustr e H elator do projecto, foi a causlL 

rnaior tl e todos os abusos. 

O SR. AüGUSTO DE LIMA: - \ T. gx. acceita a equipar ação'? 

O SR. J oAQU Jl\1 ÜZORIO : - l~tn princi 11io, não. S. Ex. ordena. n equ ipa.ração 

dos in slitutos secundarias, entretanto, admitte o princip io para u.s escolas supe

riores, como se vê elos arts. 11 e 14 elo projccto. Qu e enorme contracl i cção ! 

Não comprehenclo que o Estado tenha competenc ia para fiscalizar os insti

tutos RUP riores particulares e não lenha idoneidade para. fi scalizar os gyJn na

sios! 

O SR. GmRVASIO FJORAVANTI: - A lei na tura lmente quiz dos males o m nor. 

O . 'R. A uous-ro on LIM A : l\1:as, ê uma incoher encia. 

O Sn . .Jos1t AUGUSTO: - rncoher encia manifesta. ( Succeclen1-se ctJlCt?' l es.) 

O SR .. JoAQU IM OzoRro : - Não confiará o Estado no seu poder fi scalizador ? 

O SR. A.NTON IO iVfoN rz: - V. mx. se colloca no ponto de vista t heo rico? 

O SR . . TOAQU n'l OzORlO: - Não pense V . Ex. que patroc ino o regimen elas 

quiparações. ::\'ão posso é deixar de fo rm ular minha critica á falta de ori en

taGãO da. r eform a. 

gm 2a discussão, entre dou s a rtigos, un1 qu Pl'i v il egiava os. institutos offi

ciaes. e outro que estendi a esse pr iv ilegio aos gyn1nasios particulares. vóte i pot· 

es te ultimo, porque pensaYa que elos males o menor e que, j á que se ia entrao

no can1inho do n1onopolio, qua nto n1a is extensiYo fo!Sse, n1enos antipathico. 

Outro ponto inter essante. para o qu a l queri a cham ar a a ttenção da Camar a. 

A re forma detern1in a a equipH I 'H~ão elo s gyn1.nasios n1a ntidos pelos g·overnos es ta 

clu aes, sobre os quaes será exer c id a inspecção. 

Ex tru.nho tal disposição. 

Não vejo porque a Un~ão não confi e na idoneidade elos institutos creatlos 

e sus tentados pelos Estados. Não comprehenclo essa inspecção, que julg-o invasora 

da autonomia e da autoridade dos Estados. Por que não acce i tar a U ni ão 

con1o val idos pan1. a Jn atri cul a. 

t u. dos de approv&ção en1 todas 

expedi elos por col l eg-ios mantidos 

nos i nsti tu tos el e 

as mn.terias elo 

pelos governos 

ensino s uperior 

curso gyn1nasial, 

estacluaes? Por· 

os att~ iJ-

quando 

que fis-
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caHzar a União Laes institutos'? Por que esse o nus?_ ='J~to LPTão os Bstados Capa

c idade, idon eidade para n1anter taes inst itutos? .A ·união ter á. rna i s nloraliclacle 

que cl les? Pócl e-se attr ibuir aos Estados o intuito ele lu<:>ro, o p en sam ento ele 

q u ere r en1 Jn~rcaclejar com o e nsino? 

O SR . .A N'l'ONJO :\10N1Z: - Co1n certeza a ex igenci a d a fiscali~açf\o é riloli

vacla pela n ecess idade ele es tabel ecer uniformidade n os diversos inslilulos fecleraes 

e estacl uaes. 

O SR. JoAQUJM Ozomo: - P erdão. A r eforma não teve o in t ui to ele esta

belecer um typo pa1·a os institutos secunda rias n1anticloR lJelos governos esla

cluaes; si o leg· is lador tivesse tido esse intuito, teria estaL1elec ido as r eg-ras 11ara 

a equipar ação, a exen1plo do qu e fez para as acaden1 ias superiores. 

O SR. GNr<VASJO F I ORAVANTJ : - M as o typo subsi ste : é o Colleo· io I eclro U. 

Dahí deco rre a n ecess idade ela fi scalização, para vêr si o~ insti tu tos dos B stados 

estão cl·e accôrclo com esse coile ·i o. 

O SR. JoAQU IM OZOHJO : - Não pensou o legislador em esta.b lccer esse typo, 

e tanto ass im, qu e, no paragTapho unico elo art. 78 es tabeleceu: ~~!\os Bstados 

onde não houver g·.\' 111nasio n1anticlo p elo Governo, as con gregaç:ões elos institutos 

superior es equiparados aos off ic i aes poden1 or g·an izar co tnJn issões el e exan1 ina

clores tlo curso g-ymnasial, pres i cl icla por um professor cl ~l faculdade." 

E é Jogi co, Sr. Presidente, qu e n ão pensasse em e·stabelecer esse typo, por 

desn ecessario, pois o typo desses in stitutos secu ndar ias é um unico. 

1'\ão se i de co'll egio qu e não tenha n1a·is ou n1enos o mesmo prograJTin1a; 

as mate r ias el e estudo são as m esmas. A differ en ça será apenas el e ordem ele 

estudo dessas m ater ias, d e n1ethodo; or a, cre io que a União não pretenderá 

impôr'aos Estados até os m ethocl os el e ensino .. . 

Depois, con1o d i sse. essa interfer enci a da União nos Bstados parece-n1e in

conven iente até, pela situação de d esconfia n ça que crea en t re a U ni ão e os 

Estados. 

O Sn. DOMINGOS om FIGUE II<EDO: - A inten ·en ção ela U nião é sempre salu tar. 

Quanto 1nais elln in terv ier, n1a i s o ensino Jn elhorar á. O que eu censuro na r e

forma é n egcü: aos institutos p articu lares a equ iparação, quando sa ti s faça1n as 

forn1a licla d es necessari as. 

O SR. J OAQU IM Ozonro: - A in ter venção da U nião na v iela dos E stados é 

sempre ruinosa e eleve se limitar aos casos cons titu cionaes, aos serv i ços federa.ês . 

O SR. ILDEPONSO PINTO: - Apo iado. A fiscalização elo Estado é sem r r e illu

sor ia. E n1 a lgtnnas escol as elo Rio G r a nde, posso affirmar qu e o f i scal l irnita-se 

en1 r egTa g·eral a ass ig·nar as p r ovas esc ..- iptas e a não fi scali~ar os exru11es ; 

limi ta-se a méra forma l icl a cl e. 

O SR. DOMJNGOS om FIGUIJ:LREDO: - 1] ' uma f a lta el e respeito á l ei. qu e nã<l 

]Jóde set·vir el e argurnento. E não é sô quanto ao ensino qt1 e se dá essa falta de 

r espeito á. lei , ê quanto a tudo o 1na i s no B r asil. E ntreta n to, o t·enl eclio n rt.o 

ê supprim i r a ex. ig-en cia ; o rern edio ê f a zer cun1prir a l ei. ( TTOCct?n-sc apCf'rtcs.) 

O SR. J OAQU IM OzoRJO : - Não sei si a Catnar a j á has ia rneditado nessa 

minh a obser vaçi:i o, mas Yejo que está re fl ectinclo .. . 
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O Sn. lLDI,.·nNso T'J :-<To: - Com lodo cab imen to. 

0 Sr: .. ]OS8 A. GUSTO E OUTROS: - Apoiado. 

O SR. DvM 1 NG03 DE FJGUEIIUlDO: - A interven~ão só se clá qua nclo os "l!:stados 

solicilRrem. 

O SR .. ) OAQUJM Ozonro: - ·Mas, os Eslaclos são forçados a sol i c i tar tal 

interferencia. sob pena elos atteslaclos exped idos pelos institutos po1· ell es mfl.n

ticlos não terem valimenlo. 

Porventu ra o: Governos rlos Estados de S. 'Paulo, Minas. P e rnambuco. Bahia, 

para não c itai' os dern a is, precisar ão de fiscal para os in stitu tos secundarias por 

e ll cs creaclos e m an tidos? 

Qual o funcl an1ento dessa exig·encia? E' r\ a cl a n1ais n ada menos qtte negar...: 

lhes a i<lone icl acl e, e em nome cl elles eu pr otesto. (ilpoic"los.) 

Deixe a r eform a oa institu tos dos Estados inteiramente li vres dessa f iseai i

za.çlo, que serf1 el e todo platon ica, serv indo tã o sóme nle para cr ar un1a atmos

pllera rle desco nfi a nça, que não el eve existir, Pln be1n elos laços que cleven1 pren

d er li. r· nião as rliffer entes unidades da Patr ia. 

ne 3 :600 é a taxa ele fiRcalização imposta ao l l:stados. quando estes já. 

t êm esse o nu s con1 os referidos institutos. Espero que a Catna ra. ponde rando, 

e liminará essa cl escabicl a inger encia ela U niã-o nos inst itutos do· l iJstados. ( Pa.nsa.) 

Organizei emenda substituti va ao a rt. 78 ela r eforn1 a. Segundo el la não ha .. 

equiJHl raç:ões ~ão vali dos para a matricula nas esco las su periores os cert ifi cados 

confe1·idos pelo Col leg io Pedro ll , pelos i nsti tutos mantidos pe!os governos esta

clu aes ( inclepenclentes ele fiscalização ela Un ião) ou por institutos mantidos por 

parti culares, es tes inspeccion aclos pelo Con selh o uperi or el e Ensino, que fisca

lizarft o=-- exa~n1 cs nestes estabele in1entos qu e se proponhan1 a concede r os re fe

ridos cerlif i caclos. Ainda m a is, a emend a esta bel ce : "§ 1. o Os que se julgaJ"0111 

h ab ilitado• em estudos secund arias não fe i tos em institutos officiaes ou ofUcia-

1izado , poder ão prestar exan1es perante co tnl11i ssão nomeada pela co ri.gregaçHo 

<la acaden1ia, con1 ass istencia d e representa nte elo Conse lho Superior elo Ensino. 

~ 2 . 0 A. ne nl1un1 candidato serã pe rnlitUcl o prestar m a is de quatro exA tn es. '' 

J'Dntr go a emend a s ubstituli va ao estudo da Cam a ra; não vejo por que 

diffieultat· o ens ino . . ~\ reforma x ige o exame c1 a dmissão para a n1atricula. 

nas acadc.:Jnias; pois beJn. pot· qu e nfto acce_itar C?S certifi cados experlidos Pi!los 

institutos particulares. cujos exames forem fiscalizados? 

O SR. D01\'IJ NGOS DB 'PJGUEIRF:OO: - Ahi V. Ex. te n1 razão. 

O (:overno dev ia exer cer fiscal ização r_ig·ol'osa sobre esses inst itulos e eon

sentir na va lidade de seus exa m es. 

O SR . .Tosl!: AUGUSTO : - A l ei Ri vadavia tem sido m als inada; entretanto, 

os in ~Utu tos secun da rias a u gn1enta r an1 de nun1ero. No tneu Estado por exen1plo. 

O SR . .TOAQTJTM OzORIO: - Cons idero minh a emenda mais liberal elo que a 

re fOI'nla; qu en1 nã o pócle conscg·uir o n1a is deve esfo rGar -se por obter algtnna 

co usa. 
O SR. lLoii;r-o:-;rso ·p iN T O: - ~fui to n1ais. 

O Sn . .TOAQli l l\1 OzORTO : - D emRis, ell a at tende aquel le moços qu e não 
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hajam f1·equentado es tabel ecim~nto~ officiaes e officializatlos. mas, qu , entre

tanto, então, pelo estudo com m estres particulares, pela apren dizagtm nos gotbi

net ~. habilitados ao ing r esso en1 qu a lqu.er acaden1 ia superi or. 

]!; note-se que a fi scalização de que cog i ta a em enda não é J)trmanente 

junto aos institutos particulares; na época dos e.xan1 es e sen1pre que o Conselho 

Supel"ior entend a inspeccionar taes in stitutos, non1ear á. un1 in spector em cum

rni ssão, a exeinplo do que se procede nas repa rtições de F a ze nda , e neste ponto 

não m e afasto do pensamento governamenta l. 

Mas, S1·. P r esidente, tenho chegado ao ponto m a is ai:>S lll'do da r eforma. 

J)iz o an . 25: •· :\'ão será E:quipara da ãs officiaes acaclem ias que funccion 

em cidades de m enos de cem mil ha!Jiümtes, salvo si es ta fô1· Cap i tal de Estado 

u~ 1nals cte un1 Jnilhào de ha bitantes e o instituto fôr forten1ente subvenclonanv 

pelo g·overno reg·ional." 

Além de inconveniente, ta l tex to se me afigu ra inco nslituciona l. I.D1n virtude 

delle, não só os particul-ares, ma s os "pt·oprios E stados fi ca1n in1pecliclos tle funtl<.tr 

acadetni as! 

Treze Estados ela Hepublica não poderão pensar em te1· tal inicia ti va! e, são 

el les, os Estados ele Amazonas, M:a1·anhão, Piauhy, Ceará, Hio G r a nde do Nurte, 

Par·ah~vba, Alag·ôas, S rgipe, Espirito Santo, Paraná., Santa Catha rin a . Goyaz,. 

:Matto Grosso ·! 

Nenhuma elas cidades ou cap itaes destes Estados tem cem m il habitantes, 

e nenhum destes Estados tem um milhão ele habitantes! 

Acho isto inco nceb ive l. 'J'aes Estados podem elabora r su a Con s titui ~:ío, suas 

le is o rg·an i ca~. lançat· em prestimos, entl·etanto não poden1 estabelecer UITla acadCinia 

superior! 

V. Ex. p6cle in1agina1· disposição n1ais atlenta toria da aulononlia. Uos 

Bslados? 

O SR. CALDAS FJLHO: - V. E". pôde offerecer um substitu t ivo a eRte artigo. 

O SR . .JOAQUIM OzoRIO : - Suppl'ima-se o art. 25, cujo criterio é erroneo, 

injustificavel, les ivo dos inter esses dos Estados. 

li:stou ce rto de q ue se formará nesta Camara uma co llig·ação dos repreRen

taiHes desses 16 gstados para destrui r tal texto. (il?JOi orlos.) 

A prevalecer, porém, o c1·iterio da popula~ão para a ex istencia d ac·,demi:>s, 

não seja tão gTande o rigor, par a. as F acul clades de ['harmacia e Odontologia, 

C)ue, diversas funccionam em c idades ele 30 e <JO mil h a l itantes , 1·egularmente 

e com · proveito. Em Pelotas, por ex emplo, no H io Grande elo Sul, ex istem insti

tutos clessa natu r eza. e não vejo razão para fechai-os. Pelot~s (a c idade). ten-. 

40 . 000 h abitantes; é um m eio intell ec tual acleanlado, séde de um vasto e clistin

cto corpo medico, séde de uma Academ ia el e Commer cio e de uma ·Jõ;scola de 

Agronomia, institutos superiores r econhecidos pelo Governo l<'ederal. 

Po r que cercear o seu funcciona1nento? 

Pelo tas r ecebe estudantes de todo o sul do Esta do para os institutos que 

mantêm. Mais el e 40 c lientes v isitam a cli nica el e odonto log ia dia ri am ente. O corpo 

docente das Faculclaclt>s de Pharmacia e Oclonto'ogia é ca paz e iclont>o. e. sobr -
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tudo desinteressado, pois chegan1 H desistir elos honorarios para a. acqu isiçlo .. 

de materi a l escolar e engrand ecimento elas faculdade·. 

E, para não par cer qu e exagero, cit!'rei o t•elatorio que ao J nstituto Oswaldo 

Crux apresentou em 30 de Novembro de 1914 o Dr. Arthur ::-<eiva, quando esteve 

m Pelotas. incumbido ele estudar o meio para a installação ele uma filial desse 

notfl.vel instituto. 

IIJscreveu o sabia joven brasil it'O, nest~ hora en1 Buenos Aires, cliriglndo 

com honra para o Brasil, a secção de zoologia elo Instituto Bacteriologico dá 

Capital a r g·en tina. ser Pelotas ''un1 centro de elevado nivel scientifico ... e, por

tanto, digno ela fundação ela filial projectacla. 

A 'União. longe el e afrouxar os laços qu e a ligam aos Estado , eleve pro

curar estr eital"os. certa ele que só por uma solidariedade e respeito aos direito 

e franquias e~tad uaes, poderá se manter a inclissolubilicl ade. tão necessaria, el e 

qnc cogita o t x to consti tucional. U tpoiculo s. ) 

Nada de peias, de ingerencias ind bitas, para que se aperten1 sempt·e os 

élo. rla grande carlêa. (A11oiaclos.) 

J<;stabelece o paragTapho unico do art. 78 que os exames prestados perante 

acad9n1ias, nos JDstaclo.s onde não houver gymnasios estaduaes, són1ente serão 
.validos ]Jerante a academia que os instituiu . Não vejo motivo para semelhante 

restric<;ão. tanto mais qu o art. lOH permitte a tt·ansferencia de uma academi a 

para outra. 

Por qtte não acceitar a validade ele taes exames. si feitos perante uma aca

denlia equiparad a. su j eita a fiscalização governan1ental? 

O Sn. BAHBOSA RODRIGUES: - h que não medeam oito dias entr e o exame 

vostibuiar e a rnatr icula. Não é curial que alguem faça exame ves tibul ar en1 

umn. academi a. pe:n·a se n1atricular e 1n outra, ele outro ID tado. 

O SR. J'osf.: AUGUSTo: - O facto é possível. 

O SR . .TOAQlJJM OzORIO: - Perfeitamente possível, por tal ou qual circum

stall!'i a ele occas ião. (H a clive>·sos npcl?'tes. ) 

Mas ha ai n,la outro ponto que m er ece erios r epa1·os. Hefiro-me ao a1·t. 113 

ela reforma. 

Alleg-arn os seus a deptos que ella consag-ra a ::tutonon1i a clidacUca e adlni

nistrativa; o art igo citado. entretanto. é a prova ele que tal autonomia não existe. 

Bis ·o que ell e prescreve: 

"Os élirectores são nomeados li v r emente pelo Presidente il a Repuhlica, den

tre os professores catheclraticos effeclivos ou jubilados, Lle cacl>1 instituto. e são 

demissíveis acl nul:um··! 

Onde a autonomia das escolas? 

Ha· cerca c1 O annos. em f :!2. os estad istas oa regencia. concediam ás 

faculdades a attribuição de eleg· ,. seus directores por um período triennal. em 

lista triplice, á escol ha do Governo; nem essa regalia, entr etanto, concede a 

reforn1a. Passnrão os clirectores a ser pessoas cl sua 'livre nomeação e demissão! 

Por que esRa ingerencia official? A. J"ei Organica ele 5 ele Abril ele 1911 clava 

ú.s fa ulclacles o direito ele elegerem o seu clirector; e, não sei que esse regimen 



- 588 -

.tenha produzido males. Por que allPral-o, cles[erinclo tão profundo golpe na aut:o

nomia elas congt·egações? (rlpoiculos.) 

Sómenle ele clous em clous annos poderão as congTegações a lterar o r eg· im<'nlo 

interno
1 

cleterrnina a 1·efon11a. no art. 71. Por que essa reslri ·ção? 1'\ão seria 

111 ais logico e conveniente deixar ás congregaQões o arbítrio na época dessa re

forma? j or que de clous en1 dous annos e não de quatro en1 quatro? l"ião coTn

J)J'ehendo esse novo ataque á a utonomi a cla.s congreg·ações, n en1 vejo 11ara ellc 

explicação. 

O SR. PHESIDENTE:- Lernbro a V . .l~x. que a hora está a. Le rn1inar. 

O SI~. JoAQUJM Ozomo: - Organizei out~·as en1endas. cuja. justificati va re

salta de sua leitura e exan1e; a lgun1as de fôrma, cotno por· ex tnplo as émendas 

ao art. 15, Jeltras a. b e cl, e ao art. 53. Diz este: ·• Será professo r honorario um 

homen1 de exce11Ciona I competencia prof issiona l, etc ... . ~~ Nfto tne iJnpressiona bcn1 

tal reclacção. 

Dig·a-se ele preferencia: "Será considerado professoT honorario o profissional 

que. pela sua ex.c('pcional con1pet ncia e an1o r ao 111agister io, · n1 recer es~e ULulo 

nelo voto ele elous terços ela congreg-ação." 

Achou necessaria a suppressão no art. 57 elas expressõ s finaes: '·Salvo si 

provar haver concedido a estes a frequencia gratuita. " Ao professor devr> f:.er 

vedado manter no ecl ificio ela academia ou fóra clel le cur o particular ela cadeira 

que lecciona, sob qualquer pretexto. Pócle succecler, o que já succecleu em um:1. 

ele nossas academ ias, o facto do professor manter cur.so, sob o aspecto gTatuito, 

e, no en1lanlo, ser ren1unerado! Não se deve permittir a entrada para fraude. 

Omissões encontre i na r eforma : não diz quem o substituto elo presidente elo 

Co nselho Supe•·ior de Ensino; nem l he attri bue a faculdade el e elaborar o regi

mento interno. T erá o intuito o l eg-islado r ele dar tal attribuição ao Ministro do 

Jntei·ior? 

Proponho o accrescimo de dispositivos que J~eputo a ltun1 nte con\·enicnles, 

consoan te o pensatnento, sustentado, de dar inteira autonon1ia ás cong-regações e 

poder deliberativo ao Conselho Superior. Assim. mando >J.Ccrescentar este texto: 

"A.s cong-regaQões elos institutos ele ensino, por força ela autonomia didaclica 

e administrativa que lhes é confer ida, ficam com a l i berclacle plena ele organizar 

o pr.og-ram1na elas 1naterias de ensino ou r eforn1ar as disposiGões regula1nentarcs 

em v igor e inherentes á intima economia delles." 

Conceder-lhes o direito ele propõr ao Consel ho Superior a creac;ão. suppreRRilo 

ou transformaç>lO ele cacleira.s ; e es tabeleço: O Conselho Superior ele Bnsino sub

stituirá a funcc:ão fiscal, disciplinar e peclag-og·ica do Estado. " 

Aos arts. 80 e 81 apr esento a seguinte emenda.: "O exam e ele arl •ni ~Rão 

constará de prova escritJta em vernaculo, que revele a cultun_l. tnental do candi

dato, e ele uma prova o•·al sobre linguas e sciencias, conforme fõr r egulado no 

regimento interno <las faculd ades. com appmvação elo Conselho Superior.·· 

Entendo que ás congTegações ê que eleve cab r r egu lar a materi <'l . rli><er 

quaes as n1atet·ias para exam e, ben1 con1o cletern1 inar os l ivros. (Pausa.) 

En1fi1n, Sr. Presidente. minha ultima cn1 enda ê r elativa á instrucção n1ilit'a.r 

nos institu tos de en~ino uperior ou fundamental. officiaes. equipa r ados ou inRl)e-
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ccionados. Torno essa jnslrucção obr ig-alori.a. Folgo ein vt}r que tal n1 edida , pro

posta em 5 do co rrente, enco ntrou em S. l'a ulo forte justi[icativa na formo~a 

ora~:lo ele Olavo Bil ac, proferid a r ecentem ente naquel le E stado. 

con1 effeito, Sr. Presidente, é prec iso educar civ icainenle a n1ocicl acle. O en

sino n1ilitar na s esco las terá "'T a n cle effei to : não só prepara r {t. a ju ventude lHtl':..L 

a Ucfesa nacional con1o d ar-lhe-ha disc iplin a, p ela forn1ação do car aetc l". 

(Apoi,.do8 .) 

Era o qu e tinha a dizer, S r. Presid e nte. E, tern1ina nd o . peço a V . Bx.. que 

f aça inclu ir a nnexo a est e d i scurso, a brilha nte a.ll ocução c1 Dilac, pro[erida n a 

acadcn1ia paulista, po i !:) 1nelhor justificativa não encontra a. enlen (l a que t i ve a 

honra de apresenta r sobre a obr igatori edade da instrucção c i v ica nas escoh•s. 

(11 / uilo bem>· 1/luito bem . O orado1· é <,b,:oç(((LO e 01t111 Jl1" im e11IWLo . J 

Documentos a qu e se r efer e o orador : 

PELO SEH VI ÇO !\J II...ITAR OBH ICATOI:JO 

:\a man ife tação que lhe foi f ei ta na ca lemia de Dit·e i to ele S. Paulo, o 

Sr. Oi avo Bil ac pronunciou o seguin te discurso: 

"Ser-n1e-h ia fac il , para agradecet· a v ossa cari nhosa r ecepção, iJnprovi zar 

a lg-un1as phrases de brilho fug·az, que n1orr essem aqui ao nascet·, nntsica seru 

idéas, f uti l e amay el cortezia, sem fundo e· sem éco. M as quiz dar a lgum a vida , 

Jnais calor e duraçfto ás n1inhas palavras, escr evi-as para que ell is, confi adas 

agora aos Yossos ouv idos e ás vossas a ln1as, possam estender-se a ouvidos distan

tes e a a lmas a fastadas, a todos os brasil eiros de vossa ida de, crescendo, estu

d ando. sonhando, den tro do immen so e quieto coração do Brasil. 

O momento não quer discurso.s úcos e retumbantes, sonorida des entontece

doras, rolando na esterilida de do vacuo. O que se ex ige agora é a simplicidad e 

de itl éas fot·tes en1 1)ale:"t"vras c la t·as, CJUe, na sua dura tri steza, t enl1 am, co n1 

r vo l la, un1 eslimulo par a a esperan ça, para a crença e para o h eroisn1o. ~\Jão 

podeis, taiYez, perceber com perfeita con c ienc ia a g r a \"iclad e da nossa si tua<;üo 

m o t·al. Vive is em un1a. r ica 1ne tropol e, entre o sorri so e a gala d a viela. cul ta:: 

e não podeis entrever o chãos, a confu são .os p erig·os que enc hen1 toda a nossa. 

niara\·ilhosa inconsciente PatriR. l'\a juventude tudo ê graça e facilidade. espo,l -

tane idacle e embevec in1en to: un1 a pureza natura l, qu e do intimo se transborda pa r a 

o exterior em Yéos illu so rios, un1 fascínio proprio, que se espalha sobr e o ambiente 

e embelleza o eRpectaculo da v iela r eal ... M as ê fo r ça qu e, a ntes elo tempo rl evi do, 

alg u cJn cruel111 ente vos a rnlnqu e el a paz e elo arroubo. \ Têd e que, na l~uropa, 

hoje, q u ando a g-uerra abr e di a rian1 ente largos clar os nas f il eiras dos conlb:.lten

tes os governo cha 1nan1 ás ar1n as as mais novas c lasses dos exercitas, as pha.

langes dos adol escentes, r eserva f u lgente el a prin1ave•·a naciona l ; a qui, outt·a 

desg-rnç;r~ n1a i s lriste opprime o p a iz e outra 1norte p or escasseia os filhos vali

elos - '-1 SgTa~a el e caracter e 11101te n1oral ; e jã que os varões, incapazes ou 

indiffe1·entes deixa m o Brasil devas tado sem g uerra e caduco an tes el a velhice 

- venham ao campo os eph ebos, em que o ardor sagrado ontraba lance a l nex~ 

pericnc!a e en1 que o ímpeto el a fé su ppra. a inl tnatul'iclacle elos annos! 
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Kão YOS deixeis c1 slumbmdos do magnifico progresso desta cidade e deste 

Bsta.do: S. Paulo n ão é todo o B rasif ; e a ve1·cl a de ira g;rancl za ~ e un1 paiz nJ n 

é a su a riqueza. Por outro lado, não in1ag·ineis que o que tne assusta não é o 

desconforto, a. falta ele dinh iro, a. fa. lta. ele trabalho org·a.nizaclo e produclivo 

11 a n1 aio 1· p a rte da Un i rLo . ncn1 o 0nus fornlid a \·eJ elas div idas oppri1nindo o noRso 

futuro. Ainda ha rnuita ventura e di g nidade na s casas en1 CJ Ue não ha nluitt> 

pão; mas nada h a . qu a ndo não ha o a n1or e org·ulho. 

O qu e me a n1 eclronta é a ming·u a ele id eal que nos abate. Sen1 idea l. não h a 

nobreza de a ln1a ; sern nob1·eza c1 a lma, não h a cl esi nt r esse; ·e tn des in tcress 

não h a cohesão ; sem coh esão. não ha Patria. 

U tna onda desmoralizadora ele desa nimo aYassa la todas as al nHlS. X ão ha e n1 

cada al n1a a scentelha cr eaclo r a . qu é a con sci encia el a. força e da bondarle; 

e de. a lm a. para a lma não h a uma corrente el e sol i da •·i eelael e, el e cr ença commum 

e- de enthus ia.sn1o que con g r egu e todo o novo em uma rn esn1a asp iração. Hoje, a 

indiffer ença, é a l e i n1or al; o inter esse propr io é o uni co incentiYo. O ·' arr evis1no" 

- hed iondo estr angeirisn1o com qu e se exprime un1a enfern1idade a ind a mais h e

dion ~a.-· epide1nia n1cHal. que tende a transformar-se e a enraizar- e corno ende

mia. envenena todo o or g-anismo soci a l e 1nata todos os g·e rn1 ens da dedicação e d!l.. 

fé; cada un1 quer gozar e v i vet· so:dnho, e c t·escer. properar, bril h ar. enTiquec ,. 

.depressa. sej a como fi\ r. através ele todas as trahições; por ci ma el e todos os 

cscrupulos. Ass irn, a cotnn1unhão (l esfaz- se, transfonna-se en1 acatnpalnPnto 

barba ro - 'e mercena.•·io, governa do pelo conflic to elas cob iças indh·ieluaes. E O'! 

politicos profissiona.es, pastores eg-o istas do r ebanho tresmalhado, n;~cla fazem 

para irnpedir a rlispeTsão; e. quando não se ap t·ov itan1 do r egabofe ge n eralizado, 

c qu ando não se locupl tam in1ita nclo a g ul a con1mun1. a penas se co ntentan1 co n1 

a pa.ssiYa e riclicula. vaid ade elo mando Cicticio ... 

JCsse é o espectaculo que nos deparam a.s classes cultas. As outrfl s. a-8 mais 

humildes can1ach1R populares, n1antidas na n1ais bruta ig-nol'ancia. nlostr·-un só 

inercia, a pathi a , super sti ção. absoluta pt·ivaçã o de co n sc ien c i a. Nos rudes sertões, 

os honlE:ns não · são brasileiros. nen1 ao tnenos são vel'cladeiros hon1ens : são Yi 

ventes seJn alma. Cl'eadora e livre. como as f é t·as, con1o os in ecto._, como ab 

:u·,·or es. A maior extensão elo territorio estft povoada rle analphabetos: a instru

cção primaria, entregue ao pode r dos g·oven1os locaes, é 1nuitas vezes. apenas, 

un1a das rocl-as da engrenag-en1 eleitoral ele ca n1panario. l 1111 elos instrun1entos 

<la. m a •·oteint pol itica. Quanto á in strucção profiss ional ~ essa.. na m aior parte 

dos Estados ela l nião, ê um mitho, uma fabula, uma fi cção. L embra e- \·os q u e, 

s i a escrav idã o foi un1 critne hediondo, não foi n1enos eslupido o critne pr:1.tica.do 

pela imp•·evidenc ia e pela. imbeciliclacle elos leg·i slaclore .. cl an clo aos esc•·avizaclos 

a pena s a liberdade, sen1 lhes dar o ens ino. o car·inho, o a mparo, a organização do 

trahalho, a capacidAde tnateri a l e tnora] para. o exercí c io d a dig nidad e civicn ... 

Qu e se tem feito, que se está fazendo p ar a a. def init iva consti tuição r1a 

nossa nacionalidade? Nada. 

Os immig-r antes etu ·opeus m a ntêm aqui a sua lingua e os seu s cos tumes. 

Outros idiomas e outr as tracli<:ões deitAm r a izes, fixam-se na tena, v içam . pros

P<'nun. E a nossA ling·ua f _n ece, o nosso passado apag·a-se . . . 
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Ha cinco annos. houve urn r ebate ancio~o e febril. )Ja tribuna e na itn

Jlrensa, vibrou u1n alto chamamento, un1 toqu e de alanna a tod as as ener g ias 

adonneciclas. E tnna le i a pontou á nossa esperança o entre luzir ele un1a pro

nlcssa ele saln:1Ção: a lei do Sorteio 1nilila r , si não a providencia compl eta do 

servi<:!O n1il itar obrig·atorio, ao menos um ensaio salutar, o pritTteiro pa.sso para 

a convHicscença e para a cura. Então, como a inda hoje, eu co nsiderava que 

er a esse o unico provi~l enc i a l r em edio par a o nosso definhan1ento. 1'\unca fu i, 

não sou, ne1n serei um militari sta. E nàó tenho m edo elo tnilita r ismo polili co. 

O melhor m eio para combater a possivel supremacia da casta militar é ju sta 

mente a militariza\:àO de todos os civis: a es tJ·i docracia é imposs i vel quando todos 

o~ cidadãos são ·oldados. Que é o serv iço militar g neralizado? E' o triumr.ho 

completo da cl e1nocracia; o nivela rn ento das classes; a escola da ord 1n, da 

disciJJiina, el a cohesão; o laboratorio el a dignidade propria e do palJ·io li smo. 

];}' a instru cção prin1aria obrigatoria. ê a educação civ ica obrigatoria, ê o asseio 

obrigatorio, a l1yg iene obrig·atoria, a reg-eneração mu scu la r e psychica obr iga

toria .. As cidttcles estão cheias de ociosos descalços, rn a ltrapilhos, inin1igos da. 

carta de .. a hc'· e do banho, - animaes brutos lJUe el e homens têm apenas a 

apparencia e a ntalda de. Pan:L esses rebotalhos ela sociedade a case rna. seria 

a salvac;:ào . . :--\ casern a é un1 filtro aclnliravel, en1 que os hon1e ns se depura rn c 

apuran1; clolla sah it·i am conscientes, d ignos, brasileiros, esses infclb:es sen1 con

sciencin, sen1 dig·niclade, se1n patria, que con stitue a. massa atnorp.ha. e tri ste 

da nossa rnulliclão . . . Mas na da se fez. O mesn1o home1n , o rn esmo n1ar echa l, 

que, quando 1\Ii n istro ela Guerra, pt·omoveu esse movin1ento salutar etn favor 

<la na~ional id acle . - no dia em que sub iu a o supr etno poder, foi o prin1eiro a 

esquecer a !'ua creac;ão. deixando ·a morta no berço. E hoje, depois de um quo.

triennio de lu las csler eis e de politicagem sen1 Inor a l, - o problen1a tcrri vel 

pe1 n1anere sen1 sol ução: tnna terra opulenta em que n1uita gente 1norre de fotne, 

11m paiz sen1 nn cionalida de, un1a Patria em que se não conh ece o patri0tismo .... 

J\.Ioços el e S. Paulo, estuda ntes ele di r eito, sêde tambem os ,estudantes e os 

pioneiros elo ideal brasileiro! Uni-vos a Leclos os moços e es tudantes de loclo 

o Brasil: en1 um exercito a d1niravel, se 1·eis os esco teiros da nossa fé! 

O Brasil não padece a pen as da f alta. ele dinheiro: padece e so ffre da falb 

d-e crenqa. e de espe ra nça. O agonizante não qu er l110lTer< qu er v iver, salvar-se, 

reverdece r, r eflorescer. •·eJ;>entar em nova e fecunda fructificação. Dae-lhe os ,·ossos 

l.JnH:os. clae-lhe as vossas almas, dae-lhe a vossa generosidade e o vosso sacri

ficio! ~'\'ão aspcreis o dia em qu deixando esta casa iniciardes a vossa effectiva 

existencia cívi ca, para o trabal ho publico, para a ag-itação social. para ·1 politica. 

'l'n1.1.Jalhae, vibrne, protestae, desde j á ! Pmleslae, com o desinteresse. com a 

convicção, con1 a r enu ncia. com a poesia, - contra a n1esqui nha ria 1 contra o 

ego:sn1o, cont1·a o "a1Tivisn1o ·• , contra a baixeza da indiffer ença ! 

Desta ve lha casa, el e entre es t es sagrados mur os que esplenclem de tmclições 

Ycneran llas, deste quasi secular vh·eiro el e tribunos e de poet s - daqui sahi ram. 

en1 rajadas el e h rois1no, en1 in1petos de en thu.siasmo, as duas campanhas ~:lo

Tiosas que foram cor ôadas pela victoria ela Aboli ção e ela Republica. Estr uja 
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de novo a casa! estren1eçatn de novo os Tnuros! e ele novo palpite c resôe o <:t\'iario 

canóro, cheio de.- hyn1nos de con1hate e ele g-org·eios de bondade! InauguraeJ 

moços do S. raulo, a nova catnpanha! 

ret·to ele vós, entr e vós, o corneço ela lllÍil.h ::t ve lhice, tocado ela gTaça nlila

gTosa da vossa n1ocidalle. tern go tn c5s verdes, feiticeiros rebentos de resurreição. 

Escuta e acolhe a revolta e a esperança do n1eu outon1no, 6 prirnaYer~ ela 

'1nini1a terl'a! lDtn n1archa v iclot·iosa, 6 n1eus irn1ãos, - para o ideal!" 

J?eça patriotica de alto valor, invejave l peça littera ria - a e!oqunlf: oração 

de Hilac, que ê utn forte manifesto nacionalista . il111 ressionou, n1ag·netizou (ê 

este ben1 o tet·mo) o nun1eroso auditol"io, que p r orompeu, ás ulti1nas pal~txras do 

])octa. en1 delirantes e prolongadas accl an1ações. 

BENEDlClTE! 0/ão se podendo furtar aos. insistentes pedidos elos estudantes. 

Olavo lJ i lac assomou de novo á tribun;,;L e, ele novo acclatnadissimo, diss~ dos 

seus tnais adn1iraveis sonetos - o "Bened icite! '' - 11n1a verdadeira joia ele arte. 

Olavo Bi!ac retirou-se ela Academia pouco antes das 15 horas. deixando em 

todos OR espíritos a sug-gestão forte elas suas palavras de patriota e a sonoridncle 

sen1 par das suas palavras tnaviosas ele poeta. 

O Sr. Hosannah de Oliveira: - 0/ão liveRse eu conhecimento do es

piJ·ito a ltamente con ciliador e profundamente hostil a Yio l en c ias elo eminente 

~::· F residente da Hepublica; não soubesse quão grande e sincero é o seu sen

tilnento religioso, c o Beu respeito á mais nobre e elevada das liberdades - qual 

n, da eonsciencin; não fosse testen1unha elo patJ·iotisnlo con1 que S. Ex . . neste 

n1on1<ntr de terTivei.s an gustias para nossa patria, tem procurado hannonizar 

o~, espíritos, cal n1ar as paixües. erguendo como l etnma de seu Governo o pril'l

cip io eterno da ju :=:ti ça. ha tnuito ter i a subido a esta tri buna para prote~tar ener·

;.deaJnPntc contr a o principio contido no a1·t. 24 da r eforn1a do ensino. sujeita n. 
a.}lreciaçi'io desta Camara. 

Sim, Sr. Presidente, desde 'L procla.ma<:rto da R epubli ca., pela primeint vez 

é apn~:.;<·ntada ao Congresso uma medida governarnen taJ. ferindo dir cta1nente a 

coP~e i enc i ~: catholica_ 'rêrn. aq ui, sido apresentados p1·ojectos varias hostis aos 

s:llutarcs fi r incipios da Igreja: n1as esses projectoR, r ept· senta.van1 o pensar in

d\Yi<lual do Deputado. e para honra elo Governo r epubli cano, fiel ao nosso pacto 

r,uHi:::nH•HtaJ, nem um só t eve o Reu assentin1ento, o seu apo io l\Ias. coJn pezar 

o t1igo, i'oj o Governo quem d sta vez veio trazer ao 'ongr esso unut proposta 

q11c IP':antou o protesto unanime elo e11iscopaclo brasi l eiro, desse episcopado que 

é urra h~)nra e uma gJ01·ia para o Brasil e que na phrase do saudosisrhno Sr . 

Nu11cio Aposto li o D. BaQ'ona, nclo e'llconh·a sn1J e1·io1· 111 pa.iz ct-l.Q'H1n elo Jnu.ndo 

7J ela sua illusl?'(tçiio, 7Jelo sell zelo, 1Jelo sen JUtt?·iotismo. 1JO?' s1ws a/t(tS t·i•·tudes. 
t Apoinclo~.) 
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Es~r·s protestos r speHosof.:., setn duvida, n1as vib t·antes de cuerg ia, acham· 

S.:! ru hJi c:aclos na· inlpt·ensa; a lg-u ns co nstan1 j á dos ... A .. nnaes ·· da Can1ara, e eu 

t)(·~:ü penn.issão para junta r an n1eu discurso os dos em inentes Srs. Arcebispo do 

l ·ar[L c Bispo do l\tla t·anhão, e a part referente á C:rise elo 61/Si no, ela admirave l 

()a,-1" Pus lontl do v ir t uoso e illu s tre Sr. r~rcebispo tle l,orto Aleg r e sobre ~1 

Ci'"iet f 'uHteni]Jora-'Hea . 

Co··ll •ecen clo, como di sse, os sen timentos e o car acter do Sr . Presiden te ela 

H.erublica, fedo-me, fo rtemente, a apresentação de un1a 1ned ida governamenta l , 

J'rr-ncamente hosti l á consciencia catholi ca . 

Resolv i procurar S, J,;x, para levar c p•·otesto do eminente Sr. Arcebispo do 

.1 ·a··~t . D. Santino, e ou v il -o sobr e es. e já. celeb re artigo 24 . 

Dis>-t-me S. Ex. qu e hav ia s i el o mal interpretado o pensamento ela lei; ele 

f'l'>rm ~. z.lguma pa ssara em s ua m e nte a tacar a I g r eja Cathol ica ou qu a lquer ou

tra n~P;...:ião, pois, em seu Governo qu ri a o mflximo r espeito ao p1·incipio consU

t nc~onu i, quP c.a rante a plena liberdad de consciencia e prohibe seja a1guem 

l>•..:· J Sf'~ uil1o por causa de reli gião. 

:.vt u;[o embo1·a a solemne al'f' innação de S. Ex., nós catho licos. não pode

mos cl.eixar de interpretar o a rt. 2 ·1, tal como ell e se r eYela em sua le tt•·a ex

IJI'c'dE'a e como tlecon·e ela exposição el e motivos do illu st1·e Sr. M inis tro da .Jus-

~ .. ç a. 

Se eu mP quizesse servil· el e uma phrase do Sr. M inistro . quando disse ter 

a ··lei ül'gan ica l ' arma do un1 (l'J'(lil em que cahiran1 os equ ipa rados, eu affirmaria 

~E-r o art. 2-l um cr.rclil á. boa fê dos catholicos; u rn laço corn que o G-over no se 

a1·ntou pa1·a p;arrotear os co11 eg-ios, l'i cando co n1 a Jibet·dade de equiparar os 

cc 11t.'g ios que enten desse proteger. 

C'han1o a attenção da Camara para o dispositivo do a r·t. 24: Ne11 h nm es

lnbe l c:irnento de insl'1'1t.CfJfÍo secnn rlal'ia ~ 1nantido 1JOi' pa1·tioula1·es COM I N TENTO 

"'DE J,t·r· ,~O QU OE PROPACA!':DA .PH ILOSOPH !CA ;)F RELlGfOS.A . J)OllC1'CÍ S81' eqwi }J(l1'CHlO 

<lO I 'o /l c!fio P ed?·o I I. 

KOs, qu e somos elo tempo em que se estuclaYa log ica, qu e conclu são devemos 

I 'r:cr'.' Sómente esta: JJÓcle ser equipu,·a!lo no Gym11asio Ped>·o Il o estabel eci

rueu lo rle ins tru.cçclo secgnclcu·ict. 1na.nUdo }Jor 1Jct1·1.icu.la,,·es, QUE NÃO T IVEJR 

iu/r>ll lo <le l11c1·o 011 ele Jl?'O ]J <t[lnnrl[< philosophica ou ?'e l i{liosn. 

lJescie que a lei exclue d a equipa r ac::ão tão sóm•mte os coll<>gios que têm tal 

int.·nto & log-ico concluir, n em póde ser de outr a fôr ma, que os que não t êm esse 

intc·nto r:ode1n ser equipa ra dos. Log-o, a inda conclui mos. a le i não ten1 por fin1 

rombal<;r, prohibir a equipa r ação. mas tão sómente impedi r que sejam equipa 

radt.~ os coll eg ios qu e tên1 como fim. como in tento. co1no meta - o lucro ou a 

Jlrop>c:.:nncla philosoph ica ou r ei i;ziosa. Os outros podem ser equipa r a dos. 

~Jas, pe1·gunto eu. e1n prin1 í ro lagar. quaes são esses collegios que a lei 

considera com intento ele lucro? São, pon·entura, aq uelles qu e vizam um lucro 

razoa vel, honesto. corresponden te ao traoalho? N inguem o d irá , pois a le i ser ia 

ahsu rda, comprehencleria os proprios co iJ egios do Governo, onde os pr ofessor es 



-594-

são pagos. auf rindo lucros de seu lrabcllho e o Governo cobra ll1ntriculas é 

outras taxas, obtendo assin1 lucros. 
A lei só se pOde referit· neste caso aos lucros in1n1oraes: a venda de diplomas, 

0 t 1·afico coin cei·tificaclos e outros art i fíc ios in1n1oraes ele que lan çaran1 rnão 

certos colleg-ios, dirigidos por hom ns setn escrupulo. 111;.1~ que o Governo conh·..:oce 

e sabe quaes são. 

A sim. S1· . .Presidente, pelo art. 24 f ica o Governo ar marlo ele um poclor 

cliscdcionario. sem lin1ites. para equipara r os collegios que ben1 entender. O col

legio A, dil'ia o lVIin istro, deve ser equiparado -r- porque não tem o intento elo 

1ucr<)1 nem a propaganda p hi lo~oph ica ou relig- iosa; o collegio D não pócle ser 

equiparado porque tem por fim a propaganda re ligiosa. Tudo dependerá elas 

s~·mpathias qu~ o i\Iinistro tiver por ~ste ou aquelle collegio: clepenclerã .. . (ha 

uma palavra hoje commummente empregada e da qual vou me servir) ... clepen-

clerá elos )Jistolões. O que ti\•er maiqrcs. mais fortes pistolões obterá equiparação, 

os outros nada consegui rã o. 

Para provar, SI". Presicl nle. v isar o art. 2-l principalmente os colleg·ios c ~.L

tholicos, ha\·er o intuilo de feril -os, lle antliquilal-os, recorra1nos ÍL expo ição 

ele moti vos elo Sr. Ministro elo Interior. 

Diz S. Bx. "Tinha.mos outr'ora. os exarnes g-eraes de preparatorios. cotn o 

inconveniente ele prestaren1 os audazes proteg-idos dez ex.an1es ele uma \·ez. 

Em vez de prol1ibir a accutnulação, introduziu -se o curso g ,vmnasia.l. 

Desmoralizou-se este com a procl ig·aliclacle das equiparações. 

A 1J1'in.cip1o. CONTRA O ESPlRITO DA CONSTJTUIÇÃO. cle1·aut O p1·esf igio de i.nsti

tntos offici.aes a collegios clesti?lctdos cí po·opctganrla o·eligi.osa. 

Nflo foi ainda o 1naior 1nal ; porque os sacerdotes, presos pela disciplina e 

pela moral Christà. ENSTNAVAM BEM: A MOCIDADE BRASlLElR-<\.." 

Graças a. D us que o Sr. M i nistro ainch reconh ece e proclame< esta verdade : 

OS COLLEGIOS CA'J'HOLJCOS ENSI:"lAVAM BEM A 1\ IOCJDAOB .BRAS-ILEIRA! ]_~' uma COn

fissão espontanea. insuspeita e por conseg·uinte digna de ser registrada! 

Mas ahi temos, tambem, outra affirmação. que vem provar v isar o art. 24 

especialmente os collegios catholicos. Veja bem a Camara, ouçam e traduzam 

ao pé ela lettra os Srs. Deputados: a. principio . contra o espírito ela Constituição, 

flent.111 o po·estigio de institutos ofjici.<tes a col!cgios cleslinculos I'Í 1J!'OJW[Jmtcla o·eN
giosa,·· f 

Quaes foram ess s collegios equ i par ados destinado· á propaganda religiosa, 

no pensar elo Sr. Min istro? 

Ahi estão: Anchieta, S. 'Luiz de Itú. Mosteiro de S. Bento. Caraça, Silo 

Vicente, todos aquelles. emfim, que ensinctvm}l be111 ct mociclade bra.sileirct. Todos. 

os collegios catholicos que primam pe;la seriedade. pela discipl ina. pela ~olida 

educaQão que tlão á mocidade - são excluiclos ela equiparação pelo at·t. 24 

que os v i sou e~pecialmente: Süo collegios de po·opagancl.ct .-eligiosn no dizer do 

Sr. M i n istro. 

Pensamento mais claro, mais evidente não põcle haver. 

Xão vPjo. no emtanto, Sr. Presidente, ~m nosso pacto fundamental, um 
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~·í arligo (interprete-se como quizcr) que pr·ohiba a quem quer que seja de 

ensinar: seja congTegação religiosa, sejan1 particulat·es. Onde S. Ex. encontrou 

- prohibir o espírito de nossa Constituição equipar·ar os collegios catholicos? 

M as para o pi'Oprio Sr. Ministro este - a equ iparação dos colleg·ios de propa

g·ancl a religiosa - 'Hiiv foi o mcL'ior 1Hltl ~· - e ra un1 mal, não foi. pot·én1, o 1naio1· 

o rnai oT mal veio depois. 

u 7,em.e1'itlcule, accrescenta S. Ex., en1 sua expos ição de n1otivos, seria dar 

igual regalia aos col!egios fundRdos com o intuito de lucro immediato, e assim 

aconteceu. 

Puzeram-se em almoeda os titulas de bacharel em lettras, de dircctores ganha

ram conclescendencia ou a venal idade de 8011<11/CIS fctbulosas." 

Ji:' a vercla de. Estes factos, por m, se passaram não nos collegios catholicos : 

esses ed11CCI1>a?H bem c• mociclacle 6rctsileiru, mas nos collegios leigos, ele onde o 

principio religioso era banido; nos collegios fundados segundo o espírito da 

Constituição - na phrase do !Ilustre l\Iinisn o - sem Deus e sem moral. 

E quem é culpado desse descalab1o, desse aviltamento dos equiparados? 

O Governo e sómente o Governo. Si os collegios catholicos resistiram ao 

descalabro geral , ao anniquilamento do ensino - foi devido il. sua disciplina, foi 

devido ao alto sentimento do de,·er, Inspirado pelo pensamento do Alto - quê 

nelles predomina. 

Vou citar factos que conr it·mam o que acabo de dizer. 

O collegio Anchieta, não preciso demonstrai-o pot·quc estâ. na consciencia 

de todos - é um collegio modelar - quer pela sua disciplina, quer pela sua mora

lidade, pela educação completa, integral que dá aos a!umnos, pôde servir de 

padrão aos demais, mesmo aos ofrioiaes. (A7Joiaclos.) 

Pois bem, foi nessil collegio reprovado um a!umno por ter a nota - O - na 

prova escripta e - 1 - na ot•al. O pae do alumno reprovado recorreu para o 

Ministro. Este deu provimento ao recurso e mandou ao reitor do .-\nch!eta, um 

aviso ou causa que o valha, declarando que o a!umno tendo zero na escriptn., 

e um na oral devia ser approvado. 

O SR. BARBOSA LIMA : - Esse moço corre o risco ele vir a ser ).Iinistro do 

Interior em nossa Republica. (Riso . ) 

O SR. JERONYMO MoNTEmo: - 'l'em muitas probabilidades. 

O SR. HOSANNAH DE OLIVEIRA: - Cut·sava o Ct:illegio S. Vicente, em Petro

polis, col l eg-io dirigido com gT ande profioiencia pelos Conegos Premonstraten ses, 

moço filho ele pessoa a ltamente collocacla. A Camara bem comprehende que não 

elevo leolinat· nome. Estava no 3• a11110. quando teve offerecim.ento ele um bom em

preg·o. Precis.ava obter immecliatamente a sua car ta de bacharel em lettras. Não 

podia alcançai-a no Collegio ele S. Vicente. oollegio catho lico, dirigido por uma con

g r egação r eligiosa. Sahiu e nesta Capital obteve o seu cleside1·atum, sendo nesse 

mesmo anno empreg·ado com oitocentos mil r éis mensaes de ordenado. Era um 

menor el e 15 a 16 annos. 

O SR. BARBOSA LIMA: - :\'ão foi nomeado fiscal de collegio? Conheço pelo 

menos um caso de fi scal nessas condições. 



O Sn:. HOSAN);'AH DE 0LJVEJHA: - Eis dous factos que pro\·anl exhulJerante

mente a acção desmoralizadora do Governo. 

Vou narrar ainda utn facto n1ais frizante, si possivel, para que a Can1ara 

julgue com seg.-urança quão enorme é a responsabilidade elo Governo na desmo

ralização do ensino. 

A Camara recorda-se dos celeb •·es exames de .~Iadure.:a. 

O director de um collegio de JJetropolis, equiparado e qu e g·ozava lla maxima 

protecção do g·overno municipal, estadual federal - pot· ser mais do que leigo, 

pois era dirigido por um padre apostata, obteve o privilegio ele proceder a esses 

exames. Pois bem, o director desse collegio fez em dous ou ll"es mezes, de setenta 

a oitenta contos de réis, approvando os candidatos que se apresentavam, desde 

que pagavam a taxa de seiscentos ou setecentos mil réis. 

Um dos meus typographos (Linha eu >ntão um jornal) pediu-me licença para 

aproveitar a occasião de fazer Uln11JeJn xan1e de mac.lu?'eza ... 

o SR. JOAQUJM DE s .• LLES:- Y. Ex. dt>u licença? 

O SR. HOSANNAH DE 0LJVElllA: -Não podia prohibit·. 

O SR. B.,HBOSA LihiA: - A receita foi ele oitenta e tantos contos? A Com

missão de Finanças actual podia pedir o auxi lio desse patricia, que, nas apcrturas 

em que nos encont t·amos, e1·a bem capaz de equil ibra•· os orçamentos. (Risos.) 

O SR. HoSANNAH DE OLIVEIRA: - Deante de tanto e ·candalo procurei o· 

1\llnistro do Interior e relátei o que se estava passando em r etropoli s, solicitando 

providencias immediatas. O Ministro ponderou-me nada poder fazer por ser o 

director prott>gido do Sr. Presidente da Republica! 

O SR. BARBOSA LJMA: - Estâ. s vendo que isso nãv foi no quadriennio dos 

não pr parados; devia ter sido em outro quadriennio. 

O Sn. RosAN.'AH DE OLI\'EIRA: - Estou fatig·ando aos honrados collegas 

(não apoiados geraes) que com tanta benevolencia me estão ou\•indo, mas bem 

compi·ehenclem que preciso provar com factos ser o Governo o principal, sinão 

o unico culpado da desmoralização do ensino, elo desc t·edito a que chegaram os 

equiparados. Elle conhecia, elle sa i.Ji a, ah i está o consciencioso relator-ia do 

Sr. Dunshee de Abranches, quaes os collegios leigos que vendiam diplomas, que 

faziam mercancia com certificados; não tinha, porém, a coragem de cumprir o 

seu dever. E é ainda por este motivo que se quer dar um golpe geral, acabando 

com os equiparados. 

Até dos collegios officiaes sahiram diplomas falsos. vend idos a candidatos ... 

SR. BARBOSA LTMA : - Apoiado. 

O S!l. HoSANl>AH DE OLJV~llRA: - O Sr. :l'finislro da 1\J'u·inha póde dizer 

qual o motivo quP o determinou a annullar os concur. os para pt·atÍcos ou pilotos 

em diversos Estados e a cas ar as cartas concedidas. 

S. Ex. teve prova provada, evidente, de serem falsos os certificados com que 

os concutTe11les se apresentaram a exatn e. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Officializar não é moralizar. 

O SR. HOSANNAH DE 0LTVE1RA: - V. Ex. diz a verdade. Era o que eu ia 
clizer em outros termos. 



-597 -

A !ei, t~or n1elhor que seja, desde que fõr n1al ex.ecutada, será a pe ior das 

leis; uma lei má poderá produzir grandes beneficios executada por um homem 

criterioso, energico, prudente, justo. 

O SR. JOAQUrM DE SALLE3: - Houve um Ministro do Inter ior que suspendeu 

o examinador no Collegio Pedro Il. por ter tnova mattlrial de que ahi se ven

dianl exan1es. Mandou un1 offic ia l ele gabinete, que era bacharel. prestar exa1ne 

de certa materia, e o bacharel comprou o exame por 300$. Ahi está a prova de 

que nos col legios officiaes se dão os mesmos escamlalos. Xo Estado ele Al agOas, 

de uma só feita, prestaram exame tlous mil e tantos cand idatos e nenhum foi 

Tepl'Ovado em nenhuma materia. U m mocinho de 12 a nnos fez o exame de madu

?·ez a, isto é, ele todas as materias. 

O SR. BARBOSA LIMA: - E' excesso ele gen ial idade. 

O SR. H OSANNAH DE ÜLTVEfHA: Si V. Ex. quizer en lrar nestes escandalos, 

basta olhar pa1·a o que se passa \·a no Rio Grande elo Norte. na Parahyba e em 

outros Estados, de cujas bancas o[ficiaes, note a Cam a r a que eu digo bancas 

o!ficiaes de exames. os estudantes vadios traziam certificados para a matricula 

nas escolas superior es. 

O SR. JOAQUHJ DE SALLE1 : - 'l'ambem de muito perto - de :.lictheroy. 

O Sa. H osANNAH DE OLf\'ErRA: - PerfeitamentE!, de :.lictheroy. Podia até 

Citar nomes ... 

O Sa. JOAQUIM DD SALLES: - Até se en contram muitos certifi cados ass ig ná

dos em branco, para set·em enchidos no momento opportuno. 

O SR. JERONYMO liiONTElRO: - Sei que lá no regimen da actu al r eforma se 

pt·eparam diver sós estudantes do Rio de Ja n eiro,- para irem bu scar certificados dos 

exam es nos collegios officiaes dos Estados, contando com a benevolencia dos 

examinadores dahi. 

O SR. H oSANNAH LJE OLI VEliRA: - :./em podem deixar de contar. Qu a l o 

mei o que tem o Governo da União, para fiscalizar os exames nos Estados, onde 

predomina, manda, Impera a politicagem? 

O SR. JOAQUIM DI~ SALLES: - Aqui m esmo, havia examinadores natos, que 

tinham cursos particulares. r endendo cinco e sete contos. 

O SR. HOSANNAH DE OLIVEIRA: - A conclusão a que eu queria chegar , de 

toda esta exposição el e facto3 verdadeiros, incontestes, é a seguinte: porque o 

G'overno n ão sabe ou não qu er cumprir com o seu dever. porque o Governo tem 

medo de agit· contra taes e determinados co ll eg·ios, que o Governo conhece, inclu

sive collegios officiaes. em que se vendiam diplomas e certificados, se m ercan

tilizava o ensino, se tna.tava o estimulo, pois esses rapazes Yinham concorrer com 

os estuda ntes que h aviam conqui stado seus diplomas :í custa de esfo r ços, de 

estudos; porqu e, r epito, o Govet·no não sabe cumprir o seu dever, é preciso acabar 

com os equipar ados. mesmo e principalmente com aquelles que - segundv a 

confissão do Ministro - e<l11 cavwn bem a mocida d e .brasile h·a . collegios qu e têm 

prestado seniços r elevanlissimos ã nossa patr·ia. 

O SR. JOAQUIM DE SALI.ES; - Muitos desses col legios religiosos, porque não 

facilitavam seus exames, foram obrig·ados a f e_char por f alta de alumnos; ao 
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passo que os que n1ercan U iizu.van1 o ensino, tin han1 venl adei t'a. plethor a de al u

mnos, e se desdobravam em rres e quatro. Collegios havi a qu e t inham a séde 

aqui, com filiaes em Xictheroy, em Petropolis, ao passo que muito collegios el e 

padres, e entre elle o de caraça. foram obr ig·ados a fechar, por falta de 

alumnos. 

o SR. HOSAXNAH DE OLIVECRA: - 'ffira a este facto que ia refer i r -me .. Co l 

legios de renome, com mais ele 60 e 80 annos de existencia, que v iram passar 

em seus bancos e prepararam g·erações ele homens illustr es, que figuraram e 

estão figurando não só no scenario llOiitico ele no~sa Patri a, como em todos 013 
ramos ela sclencia humana, collegios como o de Caraça, a 4ue ·meu illusti·ado 

collega se acaba de referii·, que vê alumnos seus, representando com brilho nesta 

Casa o grande Estado de Minas, depois de t~;r preparado uma geração <.le ho

mens illustres desse florescente Estado. collegio que contava na média 500 alu

mnos por anno, assistiu o debandar elas crianças, em busca dos mercados de 

exames, onde podiam obter diplomas e certificados em troca de moeda sonante. 

O collegio de Itú, que contava na média, tambem, 500 alumnos por an'no e 

que vae completar 50 a1mos de exlstencia ... 

O SR. PASSOS DEI MIRANDA: - Vae fazer meio seculo em 1918. 

O SR. HORAXXAII DE 0LTVE1RA: - Vin reduzido o numero de seus alumnos, 

porque não quiz desmoralizar-se, facilitando examQs. 

O Sn. JoAQUIM DE SALLEIS: - Pergunte Y. Ex. ao Sr. Passos ele Mii·anda 

si os exames no collegio ele ltú eram Cace is. 

O SH. HOSANNAH DE OLIVErRA: - O de Nova Friburgo, cuja méd ia era ele 

400 alumnos. de onde, mesmo agora, vimos os seus alumnos alcançarem o premio 

de viagem e o primeiro Jogar nas escolas superiores, soffreu iclentica deserção, 

por não podei' concorrer com os pregoeiros de exame a tan to por g •·úo. 

O SH. PAssos DE ~!RA)IDA: - Dou testemunho, ]JO I'que conheço bem o Col

leglo Anchieta, ele que no tempo elos exames parcella<los estabelecidos ao lauo 

do curso seriado e elo famoso exame de madtll'eza, que nunca s realizou de 

facto, vinham dalli os alumnos no 3° anno, pediam o exame final do 5o elo Gymna

sio Nacional, e eram approvados. tres mezes depois elo apJ rova clos no ao em 

FrÍburgo, onde precisariam ele mais dous annos para chegar a esse resultado. 

O SR. HOSAN)IAH DE OLIVEIHA' - E no emtanto o i ilustrado Depu tado pela 

Bahia, Dr .. Toão Mangabeira, accusou - nos a nós os defenso r es da equ iparação, 

de batermo-nos sóm nte pelos cxwnes. Não, Sr. P•·esidente, o alumnos el os col

legios catholicos não temem fazer os seus exames P<'•·ante qualque1· banca official; 

disso têm elles dado milhares de provas. Xós nos batemos pela liberdade de 

ensino; nós queremos que os collegios catholicos, que são, com ju t i ça, procla

mados como os primeiros para a instrucção, para a educação ela m ocidade, não 

sej am asph yxiados, mortos pela concurrencia desleal dos gymnasios of f iciae.s, que 

par a si attrahirão os alumnos, não só p las Yantagens que ahi lhes são offerecidas 

com a média de notas, mas pela facilidade ele tel'em como exam inadores os seu s 

proprios prof essor es e pela economia para as fam ilias tu e não ter ão el e vêr 
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augmentadas as despezas com o transporte dos alumnos e seu sustento na~ 

capitaes. 

O eminente Relator do parecer, o meu illustre amigo Dr. Augusto ele :freitas. 

que rendo confirmar as affirmações do Ministro elo Interior, disse ser a campa

nha movida contra o art. 24 da Lei, movida pelos - jesniL«s me<tTei?'OS! Quem 

sr<o esses jesnita.s J>WLTe·iros f 

São os Bispos Brasileiros que em sua unanimidade levantaram protesto 

contra este malfadado a rtig·o? São todos os catholicos que cerraram fileiras em 

tot·no do Episcopado, dos seus chefes natos e respeitados? Si são estes os jestdtcts 

?JWt?·ei?'os eu tenho a honra, eu me glorio ele formar entr e elles; porque, Sr. Pre

Csidente, sejam quaes forem as consequencias, sejam quaes forem os sacrifícios 

teu estarei ao lado do Episcopado Brasile iro, sempre que se tratar da defeza da 

consciencia catholica. 

Mas, sem duvida quiz S: Ex. t·eferir-se á benemerita Companh ia de Jesus 

que dirige actualmente quatro collegios - Itú erri S. Paulo, S . Leopoldo no 

Rio Grande, S. Ignacío nesta Capital e Anchiteta em Friburgo. Mas estes je· 

'suitas são os continuadores de Anchieta, ele Nobrega, ele Vieira, de todos esses 

apostolos a quem o Brasil tudo eleve, desde a instrucção e sua civi lização, até 

a sua constituição como nação indepe ndente. E os seus collegios não temem 

o con fron.to, mesmo com os modelares officiae.s. Com o direito que o nosso 

pacto fundarnenlal lhes garante vieratn, não nLaf1·ei·ra1nente, n1as publica, franca, 

lealmente lrazer a sua representação ao Congr esso Nacional , demonstrando .:L 

injustiça que soffrem, e o direito que lhes assiste . Essa representação eu a 

publicarei, como um docume-to honroso, no f ll1al do m eu discurso. 

Ahi, nesse documento, ver'á a Camara que os jesttite<s ?IWt?·ei?·os não temem 

a fiscalização, a ntes a solicitam séria, energica e incorruptível. 

"Escolhwm-se c0111 o mn.:cinto ?'Í[JO'I' os fiscaes: não os nomeanclo 1JO'I' e'IH LJ en l! O, 

mns ntten<lcuao ás lwbilitações qne o ccL?'YO ?'eqtte?'; trcms/e?·inao-os f>·eqnente .. 

mente dC' tt 1n ouL?'O f/1/117?te~sio .: dentitli?lcLo-os á m·intei?'Ct m·o·vcL eLe 'iiL/ideli
clacle on de falta ele ,·elatol'ios sé1·ios e /ttncle<llt entctclos." 

Quem assim falia ao Parlamento Nacional não tem receio, não teme ser 

confundido na justa confiança que goza elos pais ele família. 

Seria para admirar que em 11ma discussão sobre ensino não fossem os je

suilas mestres exlraordinarios, mimoseaclos com e!)itheto injurioso. 

São elles os eternos calumni aclos da Historia. Não ela Historia verdadeira, 

sã, narrada por escl'iptores que honrain a verdade. n1as dessa hi stor ia phantas· 

tica, cr<;>acla e dirigida pela paixão, pelo oclio aos destemidos defensores ela 
Tg reja. 

O actual Sr. Ministro ela Fazenda, o Dr. Pancliá Calogeras, que não é 

suspeito de jesuitismo assim se rel'ere á Companh ia ele Jesus: "Não ha talvez 

exemplo mais flagrante ele injustiça coll ctiva elo que a reputação opprobrios!t 

dos jesuitas. Feitas to elas as reser vas :;obre seus methodos ele disciplina e surL 

eusuistica, não haveria exagere;> em çli:oer que elles são os !5' ''an cl es calumniadQs 
ela historia •· . 
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Depois de mostrar os grandes beneficios prestados á I gr eja e á sociedade 

'pela Companhia, pergunta: "Diante de tão grande benemerencia para a Igreja 

e tambein para o pens[l.mento social, como explicar os oclios leigos e relig iosos 

que a Companhia desperta a ponto de seu nome ser co r rentemente usado como 

synonymo d E' hypocrisia, astucia malfazeja, ganancia e talta de escrurllllos? '' 

E' que os seus inimigos não recuan1 ante as 1nais v is caJun1nias, as mai::s 

.torpes injurias. Ko Brasil, porém, mais do que em qualquer ou.t r a pa1·te elo mun

do, a celebre Companhia de J esus só pó de ter hymnos ele louvor . 

E para que fique nos annaes do Congresso, j unto ao 1neu discu1·so a. sc

,guinte moção, apresentada e approvada unanimemente, no pr im iro Cong1·esso 

ele Historia Nacional, r eunido n es ta Capital em 7 ele Setembro ele 1914: 

1.° Consider ando <Jue o nome ela Companhia ele J esus se acha inclissoluve:

mente ligado á H istoria do Bntsil e el e modo tão estr e ito, que relembrar os seus 

fastos é assignalar ao mesmo tempo os extraord inarios serviços que na triplice 

missão humanitaria, pqli tica e socia l prestar am os jesuitas ao paiz, durante mai~ 

d e clous seculos, e ,·angelizanclo a tribus selvagens, salvaguardando o pr incipio 

,da moralidade, e~n f ace ela corrupção e execravel cobiça elos colonos, alimentando 

a chan1n1a do patrioli 1110 1 que repell iu as invasões extrangei n.:~s, concorrendJ 

€fficazm ente pa1·a a conservação ela unidade e integridade ela Nação e cliffun 

clinclo por tod a parte a cultura intellec lual que pr e parou o surto brilhante ela 

nossa litteratura ; 

2.° Cons iderando que escrip.lores j esuítas fora m elos primeiros que elabo

raram com as clescrLpções chorograpmicas, as biographias e as chronicas mo

nasticas, elementos primorcliaes em que se baseia o estudo ela geographia, ela 

historia e ela ethnographia elo Brasil; 

3.° Considerando que a co mmemoração ele lodos esses grandes fei tos tem 

lugar precizamente no anno cenlenario do res tabelecimento c rehabililação d:L 

Companhia ele J esus pe lo decreto elo Summo rontifice l'io Vll (7 ele Agost0 
c1 e1814) . 

R e oiYe consignar na acla cl sua ultima sessão plena um voto de conten

tamento pela recorda~ão desse aclo el e ju s tiça que "sol!;;nne e juridica m e nl·' 

'r es tituiu ao SPU prj1neiro ser a i Ilustre sociedade a quem deve. o Brasi l tão de-

noclados e effi cazes oiJJ·eiros cl sua grandeza ele sua c i vil izac:ão ., . 

E' um documento hon racli ssimo, partindo principalmente dessa illuslre aa
sembléa. 

Pertenço, Sr. Pres id ente, ,-, êp:~ca d'ouf1··ont tlos e.rtl111 Cs gentes de JWCJJOT'I · 

lo1'ios, com o i11cou t:enicnl e ele ]J1'cstcwc1n os ctncla.::::es prot egidos ele.: c.r:nm,cs elo; 

1t.1na. ver.;) con1o nos diz o Ministro do Inte dor en1 sua exposição de motivos 

FJz os meus cle7. exames en1 Pernan1buco . Então não h a viarn h ancas de exan1c 
no Pará . 

. Aqui na Camara vejo collegas que lan1ben1 przs taran1 os de z cx~unes de 

um a vez. como o hoPrado Deputado Po•· :11inas . Dr. Mascarenhas. a lumno cl'l 

Caraça . Tive a dila ele estu da r no Seminario elo Pará , sob a diJ·ecç§.o elo sabiJ 

e virtuoso Bispo D. Antonio ele Macecl9 Costa, um d9s brasileiros mais illustrc;-~ 
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e que serviços ines timavels prestou á r eligião e á Patria e cujo nome eu pro

nuncio sempre com saud9-des e veneração. Era, e~tão, um collegio que r ivalizava 

com os m ais celebr es, m esmo Córa do Brasil. Ahi conheci estudantes de fa

mílias distinctas de Goyaz, da Bahi a, do Cear á, do Rio Grande do Norte e 

outros E s tados, qu e procuravam o Seminario do Pará, onde a educação era so

Iida e perfe ita . Rapidamente posso cit,..r os nomes de Serzedello Cor rêa, Nintl. 

Ribeiro, Marcos Cavalcan ti , Agostinho dos Re is, Carlos de Novaes, Macedo Costa, 

.Justino França e tantos outros que ahi estão fig·m-ando em nosso primeiro plano 

social. 

Lá tínhamos o curso compl eto em seis annos das m aterias que hoje a ppa .. 

r ecem no en s ino gymnasia l: physica, chlmica , historia natural, mathematicas, 

la tim (5 annos), grego (3 annos), etc. Fiz os meus exames, com vaidade o 

digo, sem protecção, sem p istolões. Logo após os primeiros exames fui con

vi dado para professor el e um dos m ais acr editados co llegios do Recife e tenho 

l::liscipulos aqui na Camara, entre meus distinctos co llegas e, posso lembrar 

tambem o nome do Dr. L una Freire, da Saude Publica, q ue fo i um dos meus 

n1a is distinctos a lun1nos . 

Perclôe-me a. Camara esta digressão . Precizava fazel-a para chegar a9 

ponto que visava . Ao lado elos a lumnos distinctos, que realmente estudavam, 

chegavam ao co llegio, trazidos por ' seus pais, senhores de engen h o, latagões ele 

ló a 16 a nnos, mal sabendo um pouco de portuguez e que desejavam se pre

par ar para os exames rapidamente. Desejavam no prim eiro anno t irar latim. 

h isto ri a, francez, arithme ti ca, a lgeb r a e geometria. (Risos. 

Eramos obriga,clos a prepar a r esses prodígios para os exames nas banc<LS 

officiaes . Principa lmente o latim e ra facil. 

O SR. BARBOSA L IMA: - E' grave . 

O SR. I-IoSANN A H DE OLIVEIRA: - V. Ex. v a i ver o methoclo. Par a a p1·ova. 

escri p ta elles arr anjavam-se com a collct - Par a a prova oral Em geral esta 

se fazia sobre as Odes ele Horacio ou a 'Eneid a ele Virgilio. A traclucção er a 

prepa1·ada em cada od<> . até o primeiro ponto . O examin ador nunca passava 

adiante. Para a m edição elos ver sos o examina ndo tinha o seu livro preparado, 

com os s ignacs b1·eves e longos e não se e nganava com os cla t'ilos e Úponcleos. 

E a approvação er a certa e muitas ve zes com distincção. conl'onn e a força po .. 

l;ti ca do pcd c1n <l ] ;Jmno. 

O SR. BARBOSA LlMA: - Ensino offic ia l, bancas o[[iciaes. 

O SR. 1-IOSAN'NAH DE OLIVEIRA : - Diz V . E x. muito bem: ; n~;I•O offlciA I. 

bancas officiaes. 

E' possível, S1·. P r es ide nte, que esta r eforma incongruente, que nos faz 

ret1·ogradar, venha trazer a salvação do ens ino publico qua: tclo o Governo não 

tem confiança em seus fiscaes . Com effeito, se o Gove rno confi:J.,sse nos f i sca ~ s 

por ell e nomeados, saber ia quaes os coll egios onde o ensino é p er feito e qu~es 

0 '3 n1et·can tis. 

O !:)R. PMSOS Pll: lVIlJ<ANDA; ~ Não tem ! iscaes honestQs para os ~stab~leci 
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mentos particulares secundar ias, mas para os co ll eg-los offic iacs elos Estado~ 

esses fiscaes são honeslissimos . Isto já se sabe préviamente. 

0 SR. HOSANNAH DE OLIVEIRA: - Que log-ica a desta reforma! 

Note a Camara - O Ministro em sua exposição el e motivos nar ra fac to:; 

escandalosos passados nas faculdades officiaes, nrus academias eslipendiadas 

pelo Governo ou nas livres, hoje reconhecidas e equiparadas officiaes . Eu vo1: 

lêr para bem frizar as accusações do illustre Sr. Ministro do Interior: 

"Quanto ao ensino. os factos demonstr am que se avançou demais. 

Esta ac.ademia distribui" entre os lentes as taxas outr'ora recolhidas ao 

Thesouro, e não n1ais comprou utn apparelho, não concertou un1 banco, nà:t 

reparou uma parede; aquella desviou as verbas destinadas á maternidade an

nexa, desbaratando-as em obras sumpluarias. 

Em um instituto o clirector comparecia para almoçar uma a duas veze" 

por mez; e lá encontraram o pro jecto, encommenclado a um architeclo, de uma 

·casa para o secretario, ele outra para o sub -secretario. e ele terceira para pessoa 

intimamente lig-ada a um destes clous funccionarios de um estabelecimento cujas 

rendas decresceram 66 o lo em quatro annos. 

Professor ele cadeira estudada em var ios annos, reprovava lodos os exam!

nandos elo primeiro, afim de não ter alumnos no segundo; clous outros não da

vam aula, e pagavam 200$ a estudantf's para· os substituírem . 

Assistentes _pediam ao professor para os declarar incompatíveis com ell'l, 

porque ficavam em disponibilidade percebendo vencimentos sem prestar se!"
viços . 

Houve lentes que deram dez aulas por annó. 

Pomposos e vastos PI'OgTamma~ encontrava o visitante;· porém não eram 

ensinados em aula sinão os pnnlos elos intern1inaveis proleg-omenos. 

A ling-ua porlug-ueza foi impatriotlcamenle atirada para terreno secundado, 

verificando-se o seu conhecimento pela csCI'iJ)la dos !)ontos, decorados. ele Jogica 
e de hisloria uni versa I . 

Estudantes de medicina, já approvaclos em physica, ao fazerem uso do ther 

mometro pela primeira vez. punham na axilla do doente a parte de lg-ada do 

instrumento, deixando a descoberto a cuba elo m"-rcurio. 

Desopilantcs os erros de orthog-raphia nos trabalhos escriplos de acacle
micos!" 

"Em resumo, dlz o Ministro, a lguns lcnlcs enriquccen1, ctnquanto . um as

pecto de miseda e de abandono, sorprehende e entristece os que visitam os insti
tutos . " 

Ha ?tnw "nica cxccpçüo, 6 o proprio Ministro quem o diz, é a Faculdade
de Direito ele S. Paulo. 

Depois dest~ carg-a a fundo contra os inslitulos de e nsino su~1cdor, qual a 

conclu são a GSperar? 

O Ministro ePlePdeu ser necessario acabar com a equiparação dos co ll eg-io•.< 

çle ensino secunçlario, porque alguns vendiam dlj)lomas, e de lenn inou a equipa .. 
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ração das academias livres ás academias offlclaes, onde S. Ex. encon tra uma 

unica excepção ao decalabro geral! 

E' logico, é congruente e dá uma idéa perfeita do que vai ser esta r e

forma. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Com relação ao ensino superior, houve este novo 

conceito, que, inco ntestavelmente, é orig·ina l: que a cidade de 100 mil habitantes 

tem mais capacidade para possuir uma escola ele dire ito, do que uma cidade 

que tenha 50 mil almas. 

O SR. PAssos DE MIRANDA:- Então deixariam ele existir muitas das uni

versidades da Allemanha e da Suissa . 

0 SR. HOSANNAH DE OLIVEIRA: Quando exactamente são escolhidas para 

sécle dos grandes institutos universitarios as pequenas cidades, por não encon

tr arem os estudantes ahi as clistracções elos granel s centros. 

O SR. PAssos DE MIRANDA: - A preoccupação é formar uoutores com o 

urbanismo absorvente e abandono dos campos. 

O SR. HosAN NAH DE OLIVEIRA: - Apresentei, Sr. Presidente . uma emenda 

a este projecto, uma unica. Não procurei offereoer outras, porque pareceu-m•: 

~er inutil; n1as esta se 111e a fi g-u rou necessaria, por ser revoltante, impatriolico ... 

o pri ncipio estabelecido no art. 79. 

"O candidato que· tiver certificado de curso completo el e gymnasio extrau

gelro, authenticaclo, pela mais alta autoridade consular brasileira da cidade onde. 

o instituto funcciona, e acompanhado de prova oCficial de que o titulo exhibid., 

er a acceito pelas academias do paiz, póde inscrever-se para o ex ame vestibu lar." 

O SR. PAssos DE MIRANDA: - Queira D eus que o nobre Relator leia o dis

curso de V. Ex. porque, toquei nesse a r t. . 79 e S. Ex. não clisse uma palavra, 

não fez a mais ligeil·a modificação no artigo . 

O SR. HOSANNAH oE OLIVEIRA: - Ora, Sr. Presidente, h a collegios nacionae' 

'cujos certificados são acceitos em universidades extrangei ras. O co llegio de rova 

FrilJurgo , por exemp lo. "O colleg·io Anchieta, diz o superior desse es tabelecimento 

de ensino em sua representação ao ongr esso, tem prova official ele que, m esmo 

actua lmente, os seus certificados de curso completo, são acceitos por varias uni

versidades da America do Norte (de Galveston, de S. Francisco da California, 

de T exas e de outras) e pela Universidade el e Friburgo (Sui ssa) como suffl

cientes para serem admitticlos nellas seus ex-alumnos, com dispensa de oulrQa 

exa1nes. 

Isto equivale a dizer que o cer tifi cado do Co llegio Anchieta está equipara do 

ao ex ig ido por essas universidades para a admissão dos seus nacionaes . " 

Pois bem, esse collegio, que honra o Brasil, co llegio onde são educados 0 ~ 

fi lhos das mais cl istinctas famílias de nosso paiz, emquanto vê seus certificados 

acceitos em universidades extrangeiras, não tem acceitação em nenhuma de nossas 

faculda les porque a lei não pe1·mitte . Entretanto, seja q uem [ôr , nacional ou 

extrangeiro , trazen do certif icado de um colegio extr angeiro sem se saber qual o 

ens ino que ahi é dado, é cl le aclmittido, sem outra formalidade. a exame ves

tibular, desde que prove •er esse certificado acceito pela univ rsic1ade elo paiz 
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extr .;,:,e;eiro, e tendo o ·'visto" (formalidade ess ncial) elo nosso ageut consular, 

na cidade em que funcciona o co llegio. 

O SR. BARBOSA LJ MA: - E' uma questão de contrabando . 

O SR. HOSANNAH DE OL IVJ;IRA: Achei tão injusto este a rtigo que r esolv i 

apresentar un1a en1enda. Etn vez de extrang·eiro sómenle, disse: nacional ou 

extrangei;·o. 

Não sei si o nobre R elator acceitará esta emenda, apezar de justissima como 

se tne afigura; S. Ex. ten1 recusado todas ou quasi lo elas as en1enclas. E' l'cL

zoavel que o extrang·eiro goze_ ele n1aiores vantagens. do que os nacionaes? 

Se o illustre Sr. R elator entender que a minha emenda vem ferir o plano 

elo Governo, que dá maiores rega lias aos collegios extr angeiros do que aos na

cionaes, só terei a lastimar ter !lCrdido, o 1ne1t te•m,po c o 1neu 1rttitn, e, neste 

caso, votare i, com prazer. a <>meD.da apr esentada a este projecto de reforma do 

ensino, por wn dos nossos illustrcs collegas e QUe deve ser o ultitno artigo, a n te'".; 

elo - revogan1-se as disposições en1 conlrarjo: Ficu o Govc1'no (Utt'o·rizculo n 1'e

fo7'1ncw a inslntcçcio }ntblirn. Porque. Sr . Presidente, esta r e forma é tal, que 

se to1·nou urgente dar autorização ao GoYerno para reformai-a immediata

mente. 

O SR. BAHBOSA Ll~IA: -Não se al'f lij a V. Ex. Basta rtu e mude o Ministr:> 

para que tenhamos outra reforma. Exemplo: o Ministerio da Agricultura no 

primeiro anno do 111esn1o quatriennío. \ ' . Ex. sabe que já está annunciada ~ 

autorização para o actual Ministro r ei'OJ'mar a reforma elo emi nente Sr. Calo

geras. 

O SR. I-fosAN'N'A H Dl!: ÜLIVEJRA: - Vê, portanto, V. Ex . que a cn1enda ten1 

toda a razão de ser . .Apenas faria aQcrescentar: sem o etcl-Teje1·encLwn do Co'l

gresso - por ser isso uma pi lheria de 111áo gosto. 

Fazer o Governo uma J'efornut, autorizado p0Io Cong-r sso, co1n a cond içà'J 

de ser C'sta sujeita ao seu placet, á sua r ev isão. á sua approvac:ão. e vir dizer: 

não adrnitto que o Congresso toque n es te ll l'Ojo.?cto de r e ronna, é uma rn edicla 

g overnatnental. é Ullla (!UCSlão f echada, parece-me si mplesn1011le un1 absurdo. 

Estou fatigando a· C amara (nr/o apoicuLos), mas não posso deixa1· ele da

n1onstrar, nesta occasião. que se n1 e affigura a 1nais opporluna, os cxtraordi

nari os se1·viços prestados li. causa da instrucção J1Ub lica no J rasi l pelas orclen.o; 

relig·iosas. 

Pal~a que a Camara possa avaliar qual a g·uctTa que uo .Rrasil é feita ::ti 

analphabetismo pelas ordens religiosas, basta a estatistica de uma unica ci

dade - Petropolis. Refiro-me neste momento ao en sino primario, esse CJUe devJ. c 

mereC<'l', mais especialmente ·o desvelo, a attenção , os cuidados elos poderes pu

bHcos. em um paiz ele ar.alphahetos, na phrase do Sr. Mtnistro do Interior . 

Os frar>cl,;:canos ensinam na média por anno a 600 a lumnos; os conego:; 

nremonstratenses teem uma escola "POcturna1 pralica
1 

!'requentada por n1ais dd 

70 a lumnos: as catharin.ens s, têm na média 500 a lumnas; as iJ·mãs da caridad.;, 

em escola mixta, 300 alumnas; as irmãs do Amparo. dão, em internato g r a 

tuito, educação pratica a mais ele oit nta a lumnas; assim as congregações re· 
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ligiosas dão o nsino primaria, em Petropolis, na média, a 1. 500 alumnos. E 

o Govet·no não contribüe para este ensino que é dado gratuitamente, com um 

só r eal. 

Faltam-me dados estatisticos exactos para dizer qual o numero, sem du

vida extJ~aordinario , de 1nen inos, que recebem o ensino prin1ario gratuito nas 

escolas catholicas. Mas, só os benemeritos salesianos, esses admi t·aveis disct

pu loso de Dão Bosco, ed ucam, sem duvida, a mais de dous mil meninos pobres por 

anno, em seus d iversos institutos. 

O Mosteiro de S. Bento é tão conhecido e apreciado pelos relevantes serviçor, 

prestados na educação ela mocidade brasileira, que bem podia dispensar-me de a 

ell e referir-m e . Quantos brasileiros i Ilustres, como o grande Rio Branco, se pre 

pararam nessa escola gratuita? 

Em uma memol'ia historica apresentada pelo professor Fausto Barreto, lê-se: 

"Um elos mais formosos ramos ela· tronco de Monte-Cassino é, sem debate, a 

Ordem Benedictina no Brasil, á qual el evemos altos beneficios de natureza moral 

e religiosa, além ele outros assignalados serviços sociaes. Creou em 1858 um 

grande externato para instrucçii.o gratu ita da mocidade brasileira, estabeleci

mento que satisfez a uma necessidade publica por materia tal nue logo, ; to 

•·efericlo anno. nelle se matl'icularam 380 a lumnos. contando o collegio, em 1850 

610 estudantes; em 1860, 670; e em 1861, 671; famoso estabelecimento, hoje 

transformado em Gymnasio de S. Bento." 

Convém notar nue a educação dada a es tes alumnos era completamentP 

gr atuita. 

E V. Ex., Sr .. Presidente, quer ter uma prova ela seriedade, elo rigor bent 

entendido. com que se procedia nos exames do Gymnasio de S . Bento elo Rio? 

Ainda recol'ro ao memorial do i Ilustre professor Fausto Barreto. 

"T nela exan1inado os Jivros das n1alriculas. Conservados durante n1ais de 

meio secu lo, no archivo do mosteit'o, veri fiquei ser ele 500 a lumnos a média an

nual dos inscriptos. Vejamos o resultado dos exames: 

Primeit·o anno: Inscriptos, 11 O; retíraram-se, 13 alumnos; passaram, 38; 

reprova dos, 18. 

Segundo anno: Tnscriptos, ó3; retiraram-se, 11 al umnos; passaram. 12; re

provados, 18 . 

T erceiro anno; Jnscriptos, 25; passaram, 8; 5 têm ele fazer exames tHL 

2• época; reprovados, 6 ; retiraram-se os outros. 

Quat·to anno: Tnscriptos, 14; passaram, 10; r eprovados, 3. 

Quinto anno: Inscriptos, 8; passat·am, 6. 

Sexto anno : Inscriptos, 8 ; foram todos approvaclos. 

A depuração foi sendo feita em cada anno, el e fôrma n serem approvaoos. 

no ultimo anno. os que estuda r a m , os que se tinham preparado, com esfor~o , 

nas diversas n1aterias. 

E qual o corpo docente desse importantissimo estabelecimento? Ahi <>stão 

Coronel Dr. Anton,io Arêas, Carlos de Lact, Fausto Barreto, Coronel Jos~ 
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Faustino. Xervlll de Gouvêa, Passos de Mit·anda, Thomaz Pará c outros, nom-.c. 

conhecidos de de"dicados e eminentes p1·o fesso r es . 

Mas não é tudo. Além do curso pr el iminar destinado aos a l umn s que po"' 

sua tenra idade e escas o desenvolvimento precizarem de haiJilitar-se para in '

clar cotn vantagem o c urso secundaria, I uncciona n1ais ou menos á meia en· 

costa do mosteiro, outro curso, gTatu i to, i ndependente do g-ymnasio: a Escola 

:!\'oclu1·na de S. José. 

Em 7 de Abril d• J 908. inauguraram-se as aulas com s te a lumnos, senLl" 

já em 1910. a matricula de 327 estudantes." 

E esse curso nocturno, Sr. Presidente, é fre(!uantado por soldados do Ex ~1 · 

cito, ela lllarinha e ela Gua1·da Ci vi l . 

Os alumnos são sujeitos a exercicios milita1·es, sendo seu instructor um 

alumno ela escola . arg-ento do gxercito. 

São t>stes homens. qu• 1·êm prestando sen· i(:os inolYida ,·eis á nossa patrb. 

<JUe são lidos por - jes1< il as 111al1·eiros. inimigos ela instrucção. organizando-se 

contra elles, contra seus collegios, a campanha hypocrita da actual reforma. 

Do G ymnasio de S. B nto em S. Paulo posso dizer. qu m r ece a mai:< 

plena confiança elas !amil ias. pelo brilhantismo, com que os alumnos ahi fazem 

os seus estudos. 

A média da frequencia é ele ~;;o alumnos. Este anno a matricula elevou-s-:l 

a quinh entos. 

Os clous g-ymnasios de S. Bento enio instrucção ·na média a 1. 000 alumno3 

po1· anno. 

Os salesianos em· seus diversos institutos equcam a mais de dous mil 

alumnos. 

Os jcsuilas em seus co ll e~ios: o S. Luiz, .\ nchi eta. Santo fgnacio e S. Leo

poldo educam Pa mécUa 1. 500 alunmos ror anno . Os maristas mais de mil; os 

p1· monslral nses. não incluindo ;~•s S()minarios. 500. c os hat·nabitas, 300. E; .;; 

uma slalisUca que falia bem alto em favor das ordens r~li g-iosas. em um paiz 

ele analphabelos. 

Só fallando dos ·collegios para cu1·so secundaria . não incluindo os seminarioc

e os collegios diocesanos, ahi l mos uma m dia de seis mil alumnos. por anno. 

Quando hoje se falia tanto na campaPha contr a o anal phahetismo. eu reivindicr· 

para a igreja catholica, a primazia dessa campanh a, campan h a feita com lod ·, 

a cl ecli caçãoJ con1 a cqnsciencia do cutn!JI'Ílllento de un1 clC"ver, senl o eslard~ · 

lhaGO elos faustosos r eclaJn<ls pela imprensa. 

B por que se quer esma!',"ar . matar , anniquilar e tes institutos CJU tão arl

m ira l ·ei s se 1·vi ~os estão pr estando ao Brasil? SOmente po,·quc sflo catholico'; 

Além das provas já po1· mim ap1·esentadas, tenho outras que não posso adduzir 

perante a Ca1nara. mas que posso g·ar antir, der a m a convic ão a n1in1 é a todo~ 

os catholicos ele que o art. 24 da reforma foi lançado propositalmente para pre

judica!· os institutos catholicos . 

Verdadeira loucura! Em u111 paiz de ignorantes, segundo o Ministro do l a· 
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terior, recusa-se a cooperação claquelles que ensi11am bem cí IIWcidcHle b?·asilei?·,, 

e que têm educado a mais de cem mil a lumnos. 

O SR. BARBOSA LIMA - V. Ex. encontrará R enan Hn 1J e1t jJa?·tont, entr~;~ 

nós, salva, já se \'ê, a genialidade ele Hénan - mas com o ponto el e part ida 

elas car·las elo seminario. 

0 SH. PASSOS DE MIRANDA : E' a pt·ova de c1u e essa educação não lt':tO: 

a tlejo?'>naçcio 'i?ttellecttwl a que se r ~ f2 rem os impios e os incredulos . 

O SR. HOSANNAH DE OLIVEIRA: - Tanto ê ' 'ercl acle o que dizem os illus

l t·ados collegas em seus apar tes, que esta r e l'orm a, v i sando francamc!lte f er i:· 

a con sci enc i a cathol ica, foi organizada pelo i Ilu stre Sr. Mini. tro do Interi ot·, 

qu e estu dou em um col1cg io ca lholico no Rio Grande do Sul. S. Ex. dá l ·3sle 

mlinho ele que o ensino em laes co ll'egins não alr ophi a a intêlligencia, nem nl>n:, 

a "ontade, principalmente quando se .attinge ti. cum iada elo poder, ou quando se 

quer dar arrhas ele espirito independente e ele educação moderna. 

O SR. JoAQUIM Drn SALLES:- Só con heço em S. Paulo dous co llegios dignos 

desse nome, e ambos dirigidos por ordens religiosas: o de Itú e o de S. Bento. 

"'o Collegio el e Caraça se en sinou sempre c .. m desinteresse e abn gação. Ahi, a 

proporc:ão dos não pagantes era de 60 ol o, clescle o t empo de Costa Senna e Af

fon so P nua; ultimamente o ensino era Lodo gTatu ito. 

O SR. HOSANNAH DE OLtvETRAS- Vou t erminar , Sr . Presidente, porque não 

d esejo impedir QU e se encet·re hoje a discussão desl ~ assumpto. Não o !'are;, 

sem ler uma carta ender eçado pelo reitor do Caraça ao in spectu t· do ensino em 

Minas, p ela qual se pôde avaliar da a dmit·ac;ão causada, não só pel a o t·gan izaçãu 

do en sino. como pela pensão . de 2fi$ 110r c:tcl::t alumno: 

"Exmo. Sr. Inspector Get·al - Xào s i a que desag t·adavel conlrat('mpo 

al lribuir a ina udita demot·a de vossa presadissima carta de 6 de J an eiro, qu~ 

só me ve iu ás 1nãos no 1° deste n1 ez. Seja cotno fôr, pennltta-n1e quG co n1ec3 

esta carta exprimindo-vos o r econ h ecimento que vos d vo pela delicada a t t-3nçã•J 

que tivestes a meu l·espeito, escrevenclo-n1e na n1inha ling·ua tn::tlerna, tão do _~ 

a ouv i r em terra extr a ngel r a. 

Certo de que não poderia exprimir -m e na lingua de Camões com a m esmr. 

el egan cia qn vós na de Raeine, loma1·ei a liberdade de usar um idioma q<\3 

m e é mais fam ilia t· . 

Fól g·o de ver :-t vo~sa ca1·ta, lijxn1 o . senhor, dar-n1e occasião de e nlre ler-nH~ 

comvosco da obr a Que n os é comm um a ambos. e querida entt·e lodos: a da edu 

cação el a n1oc id ade . Parece -m e que nos havemos ele facih11 2'nte entBnder. j:L 

que, sobr e os ]Jonlos essenciaes, as \'Ossas idéas são as minhas, affectan do a 

·divergenci a sómente as minucias. 'Pelo que diz t·espeito ao ensino el a litter atura 

<' das lingu as cl ass icas, forçosamente, a dstringimo-nos ao melhodo brasileiro, 

pois, se tivessemos a daptado o allem ão ou o francez, os nossos a lumnos l et·iam 

p erd ido, certam en te, os seus exam es. Mais liberdade temos p ar a as sci encias 

exactas, e os alumnos do Caraça não fazem tri ste figura nos exames da Escol ::t 

'Polytechnica. Quanto ás ar tes el e aclot·nos, muito diminuto lug·ar occupam e111 

nosso programma, m as a 11ensão elo co ll eg io q1te é cTe v inte ·e cinco m11 ?'éis men-
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scws, nos não permitte fazer face a despezas ele uma educação de luxo . Org·a

nizando o co!legio do Caraça pelo mode lo dos estabel·2cimen tos sumptuosos ela. 

America do ~'lorte ou ela Europa. seríamos obrigados a clespedi!· quasi toclos os 

cincoenta e tns c11nnw os J)Obt·es actualmente a carg·o elo Caraça, sem fallar de 

n1uitos outros, cuj as ran1ili as não poderiam sustentar d2n1asi::tdas dGspezas. 

Muitos dos nossos n1oços não conc luem o seu curso de estudos e a tnaior pa.rl1: 

clell es, voltando para o seio el e s uas famílias, achar-se-hão des ligados, fóra el e 

seu elem ento, deplorando com este r eis hcmentos os habitos el e luxo contrahidos 

no colleglo. 

A com paração que tendes a bondade de fazer entre o ara~a e o Collegio 

de Clermont, obra. prin1a dos jesuilas francez R, honra o nosso es tabe lecim ento ; 

mas. Exmo . Sr. Inspeclor Geral, nunca a nossa congregação pod erá. riva lizar 

com a .o t·d em dos j esuítas : l"alta-nos tudo J)ara isso: pessoal, aptidões, o espirilu 

proprio parlicular a essa ordern cel bre, e lan1ben1 o f'irn do nosso instituto, 

des tinado desde o principio a occupar-se especialmente das classes pobres. P e lo 

que é do pallido vulto da idade m édia, creio que pouco se mostra elo que se faz 

no Caraça . Não cuidan1os Jnais en1 restabelecer no ensino o tiro e quaclrivio do 

•q ue um general do exercito pod eri a poder affrontat· a artil h a ria Kcupp com a 

co uraça de Achilles, forjada nas officinas de Vulcano. Procuramos seg·uir o mais 

exacta1n en te possivel os progTarnrnas officiaes do Imperio e nfto trepido en1 .a.f

flnnar que es tz..n1os un1 pouco aciJna, não tanto, porérn, quanto tlesejan1os. Creio, 

Exmo. St·. Inspector Geral, Ler feito m en ção de cada um dos pontos sobre os 

. quaes tivestes a con1pl acencia de chan1ar a minha altenção ; o que, porén1, sou 

incapaz de exprimir-vos, é a g ratidão de que m e r econh eço d veclor .para corn

vosco, pelo tão benevolo intet·esse qu e vos dig naes de testemunhar a esta casa. 

Espero c1ue _nos continuare is !L vossa estima e POS honrareis cmn novas vi

sitas; cr·e io poder-vos arfirn1ar que, cacla vez que nos fizercles essa honra, ter·_ü 

o prazer de apresentar-vos a lgum m elhora m ento no ensino e no material do 

Cat·aç:l.. 

Acceitai, Exmo. Sr. Ins pector Geral, a homenagem el e perl"éll a co ns id Grs

ção com que Lenho a hom-a de ser de V . Ex. , etc .. e le. - Padre J. J . Cla

ve/in . 

Caraça , 12 de Ma io ele 1877. " 

Eis o que era já o Cat·aça em 1877 : podia set• equipat·ado ao famoso collegir, 

dos j esuítas de Cler monl. 

O Dr. Pimentel, illuslt·e homem de lellras, r e fe rindo-se ao Caraça, dizi a: 

~~~unca o Brasil, e especia ln1 ente o Estado de Minas, pode t~á. pagar a divida da 

gratidão para com os padr·es da Cong·regação de S. Vicente de Paulo. 

"Quem isto escr eve compulsou os livros de escripturação elo Car aça, e é 

t\)slemunha do estupendo des interesse e a bnegação dos lazar islas <tue educaram 

gra tuitamente a maior parte ele seus alumnos . " 

O Sr. Ministro do Inl rior Iniciou o pag·amento desta divida de grat!d l o 

f~J.zendo questão fechada da approvação do art. 24, que é o artigo e"i\ que se 
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lança o ataque descoberto, franco, co ntra os institutos catholicos . Só não v ê! 

cru em ê cêgo por vontade. 

E não ê s(nnenle o collegio cllt Caraca qu e educa g-rande ntunero de n1oç:os 

pobres. 

O col leg·io de Anchieta, en1 Nova Friburg·o, durante cada anno dava inslruc

ção a alumnos pobres no valor· de pensões de 15 :983$300 . O que r· dizer que 

·durante o .tempo ela equ iparação, d eixou úe lucrar 470:500$000 . O mesmo pro

crtlimento têm Ilú. ·s. Luiz e o co ll egio de S. Leopoldo. S. Bento, atiUi mL Ca

}Jilal, de u educação gTalu ita a gTande nun1ero de nossos nu-lis illustrcs estad istas, 

jurisconsultos e hon1ens de leltras. 

J:D is, Sr. Presid ente, demonstrado con1 dados positivos, com a1·gum cnláção 

log·ica, irrefutaYel, os grandes, os ext raordinarios serviços prestados á instrucção 

publica pelos co ll egios catholicos, dirigidos por or·dens r elig iosas. 

Contr a elles, durante o tempo ela equ iparação, como anles ou depois nenhum"' 

accusação se levantou, con1 r espei lo fi sna disciplina, n1ora1idad::, correcção r .. 

rigor nos exames. Ninguem, nem mesmo o S r. Ministr·o do Interior, os accusou 

de venal idade, de n1ercadejarem os diplon1as ou o::; cerli(icados. Elles vão Sl:'t· 

sacr iC!Caclos - porque se ·que!' eslatclccc r no Brasil o principio da escola le ig-a -

sen1 Deus, sem religião. 

Mas, oiça o Governo, o içam os homens publicas deste paiz as palavras d~ 

un1 dos 1naiores brasileiros: 11 Eu vos digo, con1 ' toda a autoridade do nH~u S:..L

g r·a do ministerio, que no meio das oscill açties, elas \'icissilucles elos t ·~mpos, no 

_n1eio dos desn1oronan1entos e ruin.as de Qne esHi che ia .a hi sloria, ha. un1a cous~ 

c1ue pern1anec , un1a causa firme, consistente, que vigora, que ten1 \~ida, cotn 

,ctu e se póde contar para o futur'o: é a r e li g·ião el e J esu s Çhristo, ensin acl~c pela 

I greja Catho lica ha vinte seculos com ass islencia elo esp il'ilo elo mesmo Christu. 

Ahi es tá a força que r es taura, ahi stá a. Corça que salva ! Vós qu .J l neles no ~ 

hombros as tremendas r·esponsaiJilades elo poder , sab is que não podeis govcrna1· 

ISós o Brasil, prccizaes, não !JOdeis prescindir, elo aux ilio da religião." 

T e nho fé na jus tiça da Camara; lenho conl'iança no Sr. Pres idente da H.·"
publica, no seu espirito ele moder·ação e que sem duvida não 11uer lançar esi.P 

1 aiz em uma lula r elig-iosa . .Basta já a anarchia que nos assoberba , .CJu e no~ 

e nlaça por todos os lados. Não consinta a Camara, não cons inta o SI'·. Presidente 

cht Hepublica, que, por· causa dos collegios le igos que a lmoedavam o ensino. sej am 

perseguidos, sejam prejucl;caclos os co llegio catholicos, que sempr e ensinm·a 111 

be·;n a mociclcule b?'Ctsilei?'a . 

Tenho dito. (Mnilo bell<; 11111i/o be111. O O?'aclO?' é muito cttllt1n·imentctclo.) 
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DOCUMENTOS A QUE SE H.EFERE: O ORADOR EM SEJU DISCUH.SO 

REPRESJ<JN'J'AÇÃO DO BISPO DO MARA)J'HÃO 

S. Luiz, G de Agosto de 1915. 

Exmo. Sr. Presidente da H.epublic'1. - Está. em discussiio no Cong1·esso 

Nacional o decreto n. ll. !)30, de 18 de Março de 1915 , que reorganiza o ens ine 

secundal'io e superior da Republica. 
I 

O art. 24 desse decreto é attentatorio da liberdade de. consciencia, que noB 

garante nosso Pacto Fundam ntal. ".:-lenhum cirlaclão brasilei!·o póde ser perse

guido pelas suas. crenças reltg·iosãs. " Ora, é un1a perseg·uição, e tuna perseguição 

a Juliano, o apostata, esse artigo que se pretende converter em lei. Perseguição 

tanto 1nais injusta, que o proprio secretario de V. Ex . , que e laborou o decreto 

reconhece, na sua exposi~ão de molivos, que os collegios 1·e!lg·iosos fo1·am quasl 

os unicos a dar bons resullados na lei de ertu iparaçflo. 

Sendo, pois, ssim. como· excluil-os systematicamente do direito natural e 

legitimo de cooperar na educação ela nussa mocidad 

Não, Exmo. Sr. Presidente, n ão pôde ser assim. 

A lei organica do ensino não pôde, sem injustiça clamorosa, excluir edn

cadores que desde mais ele um seculo vêm trabalhando na formação moral e 

lntellectual da nossa juventude. 

Como b1;asileiro que passou bons 20 annos no magisterio, protesto contra 

semelhante inlqufdade : e como bispo, em meu nome e de meus amados diocesa

nos, cujos direitos rel!g·iosos tenho obrigação de defender, protesto a inda e com 

toda a energia. em que pese a esses que se crêem com o direito ele fazer da 11-

berclacle un1 monopolio a uso p1·oprio, e pensan1 1~ec1uzir a parias, a nós catho

licos, con(inanclo-nos em perpetuo exilio no seio ela Pat1·ia . 

Pela liberdade e pela just1ça, Sr. Presidente, lu taremos em todos os ter

renos, somos filho~ e soldados dessa igreja catholica, que desde 20 seculos tra7., 

nas dobr·as ele arminho de sua tunlca branca, esse p1;ecioso deposito, e em tO l'llO 

clelle monta guarda c iosa co ntra as lnvasúes ele quaesque1· Jll'SJ){)I ·o nclas qu·: 

sejam. 

Desde o inicio da H.epublica temos sido o elemento conservado!', pacato e 

ordeiro. amparando sempre com a nossa força moral as institu ições patrlas. 

usando ele longanimidad e e Lolerancia, mesmo diante de muita cousa que magõn 

nossa crença; mas, se querem a inda arrancar-nos nossos sagrados di!·e itos d:. 

dar ao's nossos filhos a educação que quizermos, então, como o~ nossos rnaio1·es 

no apostolado, diremos firmes: Nn 1JOSsumns . .. 

Venha muito embora essa nossa altitude de resistencia passiva esbar1·ar na 

perseguição brutal e na guena civil, a maior cl~sgraçà e o mais funesto desastr e· 

.para uma nação. Aos que nos levarem a isso, deixa mos toda responsabilidade 

'd iante da historia. 

V. Ex. não permitti!·r, que cheguemos até J[L, po1·que, formado na g r anél'' 

escola democrafica do respeito l!.s convicções a lheias, como cheff'! do Executivo 
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.porá seu veto a esse a tten tado: ant iliberal, antipatriotico, an ticonstituc ional e 

clamorosam ente injusto . 
E' o q ue esper am de V. Ex. os catholicos brasileiros, e com elles o h u

milde patrício e ad mirador el e V. Ex. - t Fnmcisoo, B ispo elo Mar a nhão. 

PROTESTO DO FJXMO. SR. ARCEBlSPO DO PARÁ 

Belém, 19 ele Julho ele 1915. - Exmo. Senhor - Interpretando o senti

mento catholico elo poYO brasile iro, a impren sa sen sata de nosso paiz j á se tem 

manifestado de modo verdadeiramente digno a proposito do a rt. 24 do decreto 

n. 11 . 530, sob re a r eforma do en s ino. E ao escla rec ido criterio de V. Ex. deve 

estar bem pa tente o q ua nto de offensivo á conscien cia cathollca en vol ve o ci

tado decre to, com o q ual se pretende nivelar ao mesmo plano o ensino religioso 

e o ensino -lucrativo a attin gir a ambos com o m esmo v igo r ele le i . Como bispo 

e por isso mesmo r epresen tan te de uma porçã.o desse povo, cujos sentimentos 

V. Ex. não desconhece e honram tambem a penna de V. Ex., venho so licitm· 

a valiosa intervenção d V . E x. afim de que o citado decreto n ão seja conver 

t ido em lei, ou pe lo m enos soffra m odificações que ponham a salvo e garan tam 

os direitos catholicos el e nosso povo. 
Assinl procede ndo, Exmo. senhor, cuntpro un1 dever de consciencia; e, eln

quanto nos nobres sentimentos ele V. Ex. de posito toda confiança, com pro

fundo respeito e sincero acatamento subscreYo-me ele V . Ex ., etc .. etc. 

t 8antino, Arcebispo elo Par á . 

A CRTSE DO ENSI;-.lO 

Por D. João Becl<er. Arcebispo de Porto Alegre 

R efonnn eLo en sin o 

Em todas as nações civilizadas é o ens ino que, em virtude de sua r elevancla 

notavel, preoccupa , ele modo especia l, a actividacle e vigilancia dos governantes. 

'Pois na escola habilita-se o cida dão para o desempenho das funcções sociaes , 

}Jolitica, e aprende a servir, com intelligencia, os in teresses da sua Patria. 

A igreja, consciente ela sua missão divina de ensinar a todos os povos, en

, rida, durante os vinte seculos de sua g loriosa existencia, os mais beneficos es

forços em pró! ela instrucção, mas ele modo consentaneo á natureza humana, 

t evdo sempre em vista a fo rmaçã.o h a rmonica das faculdades do homem. com<> 

tambem o seu destino temporal e eterno . D ahi, a efficacia insuperavel dos seus 

ensin amentos e a ben em er encia elos seus institutos de ensino. 

o actual r egimen politico de nossa Patria, o ensino official é leigo, despido 

d e caracter r eligioso, o que a l iâ.s não d eixa de ser contrar io â. índole de nosso 

povo, que, n a s ua quasi totalidade, professa, desde os primordios da sua ex i ~

t en cia nacional , a r elig iã.o catholica. 
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·Entretanto, a liberdade garantida pela Constituição da Republica Bra.si· 

!eir a remediava, até certo ponto, essa falta sensível, permittindo a existencia. dP. 

collegios catho licos com as mesmas regalias dos outros congen er es . Agora, llO

rém, o a rt. 24 do decr eto n. 11 .530, da r eforma de ens ino de 18 de Março ~lo. 

cor rente anno, vem ferir cruelmen te a liberda de espiri t ua l dos catholicos br asi

leiros, excluindo, odiosamente, os seus estabelecim entos de ensino secuQdari·> 

da equipa ração do Gymnasio Pedro II. 

P.or isso, de todos os Estados do Brasil, .usando de suas attribuições civica3, 

os bispos, sentinellas avançadas do povo catholico, apresenta ram ao Sr. Presi-. 

dente da Republica os mais vehementes protestos, v ibrantes de patriotismo e de. 

tê contra a nova r eforma de ens ino , eivada de vicios, ,como já muitos atestaram 

e attentator ia, no art. 24, dos direitos da liberdade de consciencia. 

Associando-nos, nessa campanha, aos nossos di g·nos irmãos no episcopado, 

dirigimos ao m esmo Sr. Presiden te da Republica uma representação que aqui 

em gTande parte reproduzimos. 

A nossa representação baseava-se nas seguintes ind estructiveis razões: 

ATTENTADO CONTRA A CONSTITUIÇÃO 

O a r t. 24 do precitado decreto envolve um gran de attentado contra a Ji. 

herdade de consciencia gar antida pela Constituição Federal, e, por isso, nii•> 

merece, de fôrma a lg uma, a suprema sancção de V. Ex. 

De facto, a Con stituição do paiz, sen do a base da nossa vida nacional, não 

póde ser violada em nenhum dos seus artigos, sob pena de ameaçar ruína com 

pleta, e de produzir os mais f unestos r esultados na ordem r elig iosa, social e po

litica. 

O legislador brasileiro consagrou, no art. 72 do pacto fundamental da Naçãn, 

a liberdade de consciencia do cida dão, baseando-se em principies insophismaveis 
ao direito natur a l. 

De outra sorte, o cida dão não poderi a exercer, dignamente, seus d ireitos, 

nen1 cun1prir seus deveres~ porque os seus actos não corresponderi am ás exi 
gencias de sua natureza de homem livre. 

Ora, o art. 24 da nova lei do ens ino, vedando, propositalmente,. aos collegios 

catholicos a equiparação ao g·ymnasio Pedro II, fere e destróe a l.iberdade es.

piritual dos catholicos brasileiros no tocan te a suas crenças . E is to po1·que jii. 

não lhes ser á permitlido educar seu~ f ilhos de accôrdo com os di ctame& !!e sua 

consciencia, se quizerem que freq uentem as esco las secundarias e os de~tinarem 
,aos estudos academ icos. . ,. 

Se os collegas catholicos forem privados do privilegio da equiparação ao 

1Gymn asio Pedro li, o catholico vê-se di ante do cruel di lemma: ou abstenha-se d:J 

justo desejo de collocar seus fqhos em elevadas posições sociaes, ou renu nc:c 

,ás conv icções intimas de sua con sciencia ;_ J10 primeiro çaso .. como cidaéjão d<J 

segunda categoria, é dig110 de lastím a; no outro, merece despr ezo p,eJp . avi !· 
tamento elo seu car acter . 
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A ssim, poi s, os catholicos que formam a gTa nd e m a ioria da Nação, por um1 

lei do m esmo Governo ao qua l, pelo seu voto, confer ir a m o poder , são excluidos 

das classes di rigentes, como p fi rias , pelo un ico crime el e ser em catholi cos, em 

qua nto a hi está a Cons tituição F ederal, que affirm a , com a maxima cla reza, q ua 

qs car gos pu blicos civis, ou m ilita res, sã o a ccessiveis a todos os bras il eiros (ar 

ti go 73), e q ue por motivo de crença ou funcção r eligiosa nenhum cida dão bra 

s1 lei ro poderá ser privado de seu s di r eitos c ivi s e politicos (ar t. 72, § 28) ! 

E nem que se cl ésse ao a r t. 24 a seguinte r edacção: N enhum estabelecimen to 

de ins trucção m a ntido por par t icula r es. poder á ser equipa r a do a o Collegio Pe

d ro II; se lh e tararia o car acter a tténta tor io da liberda de r eligiosa e de con

sciencia , gar a ntida pela Constituição, a lém ele colloca r , injusta e incons ti tu cio

nalmente, os collegios ca tholi cos em g r ão ele infer iorida de r elativam ente ás es

cola s leigas do E s ta do. 

O precita do a rtigo 24 é u ma verda de ira ironi a ; f ere, pro funda m en te, a CO'l 

sciencia catholica e r epugn a ao espírito liber a l da Cons ti tuição el o pa iz, calcada 

nas linhas ger aes da Car ta America na . 

Não se consumme t a m a nho deli cto ! Não imper e, n a livr e terra bras ileira, o 

p rinc ipio iníquo elo stat 1n·o ?"C<tione v ol.,nt cts . 

CONTRA O P ODER 

Atten tando con tr a a Cons t ituição F eder a l, o j á r eferido a r t igo 24 aüent a 

tambem contra o pa trio pod er , que gar ante a os progenitores o direito ele eclu

car em, liv r em en te, seu s f ilhos, el e quem são os educadores natos. 

A edu ca ção r ecebrda n a f a míl ia deve-se ampLia r e u ltimar na escola . Por 

isso, o ens ino, tanto pr ima rio como secund a r io e superior, não deve destruir os 

ensin a1nentos 1nini strados no lar pa terno, n1as, considerando-os con1o f und a

m ento , sobre elles continua r o ed ificio da ins trucção. E ' precizo que ha ja cont i

nuidade, para que a escola não destrua o que a fam íli a eclifi ca. 

Porta n to, assis te tambem aos pa is o dire ito incontestavel de escolher a es

co la que, segundo os prlnc' p ios ele sua r eli giã o, a per feiçôe e comple te a educação 

dos. seu s filho s . 

Mas, o a rt igo 24 el a m en ciona da le i elo ensino, t r ancando, a rrog·antem en te, 

aos co ll egios catholicos a porta da equipa r a çã o, violen ta o patrio poder , ann i

qu ila esse d ir eito elos p a is, r a d icado n a pr opr ia n a tureza da família . P o is os 

pais serão forçados, embora indir ectamente, a de ix a r a educação el os filhos á 

m er cê de influ encia philosophica e religliosa in evitavel no ens ino, de m es tres por 

elles não. a u toriza dos . 

Não se clig·a q ue só a ins trucçã o ser á minis trada pelos esta.b elecimen t os of 

f iciaes e a educação contin ua r á, como da ntes, a car go dos pa is . E sta clistincçP.o 

entre in strucção e educaç~o é sophis tica e f a lsa . Como se pócle decepa r a ca 

beça a o homem , sem que E)lle morra, t ã o pouco é licito sepa r a r a inst rucÇão da 

educação. A ins trucção cons titue uma par te essenci a l el a e~ucação , v isto conv> 
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offerece ao discípulo as habilitações e conhecim entos exigidos pela s ua futura 

profissão. 
Além disto, é a instrucção um importa nte m e io educativo, porquanto na 

escola se fôrma o caracter do discípulo, que apr ende a vencer o seu egoísmo 

e suas más inclinações, e a conhecer os seus deveres pessoaes, co1no suas obri~ 

gações para com Deus e o proximo. Assim, tambem, deve intruir-se n as verdade~ 

e preceitos da religião. base ele sua vida moral e norma das suas acções. E, por 

isso, que o en sino moderno, claudicante n este particul ar, descura a formação 

religioso-moral do hmn-err), vemos tantos indivíduos que, esquecidos dos seus 

deveres, são um perigo constante para a sociedade . Segue-se, pois, que a allu· 

di ela clistincção, longe ele resolver, aug·menta as difficuldacles. O Estado não 

pôde monopolizar as difficuldades. O Estado não pôde monopolizar o ensino : 

isto seria contra o direito natural e a Constituição. 

CONTRA AS TRADIOÕES 

Ao duplo atlentaclo ele lesa Constitu ição e de violação do patrio poder, ai

lia-se, no infeliz art. 24 ela nova lei elo ensino, o attentaclo contra as tradições 

h isto ricas da nossa querida Patria. 

Bem sabemos que o Estado tem o direito e o dever ele prohibir as escolas 

nas quaes, manifestamente, se ensine1n erros prejudiciaes ao betn con1rnun1, ou 

que sejam fôcos de imro.oraliclacle, ou, ele qualquer outra maneira, ameacem a 

estabilidade ela ordem social. Ora, Exmo. senhor, quem diria que o Estado, 

coagido pelos justos motivos a llegados, tenha de vedar aos coll egios catholicos 

a equiparação concedida aos demais, votando-os assim a seu anniquilamen to'? 

10h! ninguem ! Cada pagina ela nossa historia apregôa, eloquentem ente, as glo

rias e a benemerencia dos collegios catholicos. Desde Anchieta, o apostolo das 

selvas, até os nossos dias, elles têm occupado o lugar mais conspícuo na educação 
nacional. 

De sor-le que o proprio Sr. Ministro, educado em collegio catholico clest-1. 

Capital,_ confessa que, no fracasso geral elo ensino em nosso paiz, os institutos 

:catholicos ele instr~cção estabelecem uma honrosa e merecida excepção. E sem 

remontar a épocas longínquas e restringindo-me apenas ao sul do Brasil, bas!a 

IDara confirmar a justiça desse conceito, que mencione os benemeritos collegios 

do Caraça, de S. Luiz de Itú, o Anchieta, em Nova Friburgo. e o de N . S. d'l 

Co~celção de S. Leopoldo, ele onde sahiram homens verdadei•·amente i Ilus tres, 

que a inda hoje perlustram as mais elevadas posições politicas e sociaes. 

Destas considerações resalta a negra ingratidão que o dito a rt. 24 ati r a á. 

face ela nossa historia. 

Accresce que toda lei moral e social deve tirar sua força, sua congruencia, 

sua justiça, em summa, dos costumes, da índole, ela educação do povo. E quem 

não vê que a nova reforma do ensino, no referente ao art. 24, é justaments 

contraria a és tas condições, essenciaes de toda lei ? 
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Por esse moli\'O, o povo catholi co não quet·, condemna essa reforma como 

injus t a , contra ri a aos s eus costumes e índole, e attentatoria do direito a dquirido 

pelas suas g lor iosas tradições. 

EDUCAÇÃO PARCIAL 

A clucação deve aperfe'çoar o homem, que é mais a lgum a cousa que in

telligenci q. Duas são suas faculdades principaes: o entendimento e a vontad~, 

O ens ino deve Úlustrat· o entendimento, pela instrucção, e, pela educação, 

form a r o caract r cultivar as faculdades affectivas. 

E ' mister, porta nto, que os methodos educa ti vos actuem, a um tempo e har

mon icam ente, sobre o en tend im ento e a vontade, estendendo-se ás faculda des 

suborilinaclas, sem que o aperfeiçoamento de uma venha pr judicar a outra. 

Instt·uir é muito bom! Porque a intelligencia é a facu ldade de conhecer a 

verdad . é a luz intet·ior que pet·cebe - a faculdade que julga, que compara, 

qu abstrahe, que g n eraliza, que r eflecte e raciocina, que ora obsen •a, pelos 

pt·ocessos analyticos, a s ultimas pa r tes constitutivas elos sêres, ora funde e re

compõe sses elementos m largas e poderosas syntheses, ora inversam nte s6be 

dos effeilos á causalidade e das consequencias aos princípios; já contempla a 

mat·cha dos astros, já estuda os s uccessos da historia, agora calcul a quantidade•; 

a bs tractas e resolve eq uações a lgebricas, e logo investiga leis physicas e phv

s'ologicas, combina reagentes. liga ou amalg·ama metaes e metaloides em re

tot·tas e cadinhos. E' nobre e plausível o esforço empregado em cul tiYar e ta 

facu ldade portentosa . 

l\Ias, quanao simultaneamente a vontad não fõr cultivada e fortalecida com 

a saudavel disciplina, que fôrma o caracter forte e intt·ansigente na observação 

do dever, e o coração não fôr a destra do para amar a vi rtud e repellir o erro 

e o vicio, teren1 enlão sabias, n1 as criminosos. 

A sc iencia é resp ita-ve l ; superior, porém, é a nobreza da virtude. visto ser 

mais util e necessaria á sociedade. E, por isso, que da escola moderna se exclue 

o nsino da r eligião, poude o clirector do presídio de Toulon escrever ao Ministro 

Thiers : 14 os incorrigiveis são os i Ilustrados". 

Portanto, pa t·a que o ensino seja salutar, não basta que a int lli gencia seja 

enriquecida ele conhecimentos, mas é necessar io qu forme o coração, e a vontade 

do educando, porque, se a intelligencia é a rainha, a vontade é a imperatri z elas 

faculcl acl'es humanas. 

JNERCI.A. MORAL 

No mundo physico. segundo a lei da inercia, nenhum corpo se move ou 

muda cl movim entos sem impulso. No mundo moral existe uma lei semelhante, 

a 1 i do menor es'fo•·ço, segundo a qual o homem sente repugnancia ao trli

balho. 

Somos escravos do nosso organismo. Pois existe em n6s uma extranha 
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dualida de, que tem s ua origem nas r elações ele mutua cle pendencia exis tente~ 

entre a a lma e o corpo. 
Para penetrar o segr edo dessas r elações, r ecorre o psychologo á sc iencia 

IJhys iolog ica. 

Como o systema nervoso, org·ão cl.elica clissimo em que se r en ectem todas as 

f luctuações ela saucle physica, é o instrumento elas nossas volições, como diz 

.Guibert, é natw·al que a vontade se s inta opprimiela pelo pesq ela materi a e pe l·.t 

fadiga r esultante elo trabalho nervoso. 

A lém disso, ás vezes, amotinam-se no coração as paixõés e estaLelece-se unv• 

luta como que entre clous homens, n a expressão elo grande Aposto lo S. Paulo . 

-Faz-se o mal que não se quer e o bem, que se deseja , não se pratica ; de sort'l 

'CJUe com Ovidio podemos exclamar: "V·ideo metio1·a, 1n·oboq~~e, cletm·io1·a seqtl-01' . " 

Eis a causa proxima ela lei elo m enor esforço. S6 aquelle Que lutar contra 

essa tendencia, e sobre e lla tritnnphar, será u1n ho1ne1n util a si e á sociedadt~· 

a que pertence. Mas, para ser v ictorioso nessa Juta' é prêcizo C]U e a educação 

se dirij a á vontade, a reg- ul e e forti fiQue, formando· o caracter por m eio d;t 

-disciplina. 

Vêde aquella locomotiva possante C]ue, velozmente, percorre campinas e 

-tunneis sem inc idente, em(]uanto o machinista lhe dirige a marcha; faltando-lh e, 

porém, a acção directiva, precipita-se no primeiro abysmo e é a desgr aça ele 

muitos. 
Assim , o homem C]Ue não sabe g·overnar-se, a inda que seja um oraculo de 

sciencia, pr ecipita a si e a outros no ab ysrno da perdição. 

AS VIRTUDES CARDEAE S 

Na ordem 1i1ora l o aperfeiçoam ento ela vontade, um duplo esforço continuo: 

_a resistencia ao mal e á pra tica positiva elo bem, em consequeucia elas causas 

j á indicadas. 

Este esforço produz gradualmente na vontade disposições h abita ntes CJ Ue 

se ch amam virtudes; a lentam a expamsão de sua activ iclade. 

Quer endo o bem, a vo n tade conform a -se em C]U erel-o, e ttue rel-o m lho r. 

As v irtudes carcl eaes são em numero de quatro: a temperança, C]Ue moelera 

as paixões, os sen t idos e a imaginação; a fortal eza, que estimula a dehiliel a cle ou 

a t ibieza em presen ça de obstaculos; a justiça, que normaliza as relações entr~ 

os hon1ens; a prudencia, que nos ensina a e1npregar, judiciosa1nente, sob a fis

calização da razão, os meios que pômos em obra para realiza r o [im de c uja 

realização somos incumbidos. 

Auxiliada por estas v irtudes, a vontade está na m elhor situação possiv el 

!uara querer, por · um modo sober ano e constante, o verda deiro fim ela natureza 
huma na e os m êios conducentes a elles 

Como a vontade p6cl e obter essas dispos ições? Pela educação moral! 

A fam ilia. em ge1·a!, não p6cle ministrar o n ecessario en sino r elig·ioso ao~ 
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filhos. E' forçoso que o m enino aprenda, desde cedo, os mandamentos do dcl

calog-o e ela igreja, para lhe sérvirem de norma durante toda a vicl!J, . Os santos 

sacr a mentos hão de constituir objecto do ensino, por serem tão n ecessarios ao 

homem para o seu aperfeiçoamento espiritual. O en sino destas verdades _ é im

pre.scindivel. 

Por i so, os educadores christão formam os corações elos cliscipulos no crysol 

de princíp ios inabalaveis. Tomam em con s ideração a natureza completa e o 

fim dos ed uca ndos, antepondo-lhes aos olhos o exemplo dos g-randes homens e 

dos santos, os verdadeiros h eróes el a humanidade, e elo proprio Christo, D eus e 

homem, modelo ele todas as perfeições indivicluaes e sociaes. 

CONSEQUENCJAS DO Jt:NSINO SEM DEUS 

O ensino de uma moral sem principios eternos e divinos, chamada civica, 

é um edificio construido no a r , é uma a rvore sem raizes, é insubsistente, por 

lh e faltar a base solicla da r eligião, que guia o 110mem pe la via presente a o seu 

destino eterno. 

E' precizo que o menino saiba que é cr aclo por Deus, pa r a conh ecei-o. 

a mai-o e servil-o, e a lcançar a vida ·eterna. E is seu f im sobre a terra, e seu 

destino fulu ró. 

De facto, pelos fr uctos, conh-ecemos a a rvore! Quaes são os f ructos que L"em 

sazonado essa educação sem r elig ião , sem D eus e sem céo? Os mais pernicioso~! 

A crimin a lidade dos menores cresce, conforme os dados infallive is ela estatística. 

Os suiciclios multiplicam-se, pois, não h avendo immortaliclacle nem juiz além

tumulo, seg-undo os falsos m estres, esse crime não terá punição. Os assassi

na tos mais infam es e crueis enchem, diaria m ente, as columnas elas gazetas. 
O homem, n1uitas vezes, não f irn1 a sua consciencia ele accôrdo com a lei 

de Deus. mas segue os seu inslinctos perversos, cede aos ímpetos ele sua von

t ade infrene e a llucina cla . Dahi , tantas lagrimas e luto , e as m a is deploraveis 
desgraças' A crise elo ensino importa a cri se do caracter, a crise ela niora l . 

O evangelista nos conta que o divino salvador chamava os pequenos e os 

aben~oava: Sinite jJcwvnlos ven i?·e cu~ me! L evemos a Jesus Christo a infancia 

e a mocidade, pelo ensino catholico, dado na escola ou na igreja. J esus convida 
os sacerdotes e os pais: deixai vir os pequeninos! Salvemos a juvent ude e sal

var-se -ha a Patria ! 

FIM 

.Ainda poucas palavras e terminamos. Julgamos ter exposto em linh as ge

''aes, segun do obesrvação pessoal e escriptos fidedignos, a situação elo mundo 

actual. _.._ crise financei r a e economica r elaciona-se com as diversas crises qu~ 

apontamos. Vimos como, el e facto, os m a les qu e affligem a humanidade t êm 

directa ou indirect~mente su a origem no esquecin1ento, ou antes, na inobservan-. 

c ia, dos ensinamentos el a igreja, na apostasia- el e Deus. 
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Os rilhos deste seculo abandonaram as leis de Deus, como cliz o psalmisla, 

não a ndaram nos seus preceilos, violaram sua jusliça, e não g1.1ardaram seu'' 

mandan1entos; por isso, visitei com vara as suas maldades, e con1 açoites os 

seus peccados. 

No en1tanlo as nações con1o os individuas são curaveis. Não percan1os a 

espeTança. O div ino Salvador diz aos povos: "Vinde a mim vós todos que es
taes carregados de trabalho e miserias; eu quero al li viar- vos:•. Sin1 , van1os, 

elle nos offerece a salvação, porque ê o caminho, a verdade e a vida: Ego ·via 

ve?·itas et vita. 

Mandando que esta nossa carla pastoral seja lida e regislrada como de 

coslume, vos concedemos, prezados irmãos e filhos dileclissimos, com eCfusão 

d'alma, a nossa l1enção! 

Dada e pa:ssada, sob nosso sig11al e sello das nossas a r mas, em Porto Alegr~, 

aos 13 ele Satembro de 1915, anniversar io da nossa sagração ep iscopa l. 

REPRESE).!'TAÇÃO DO COLLEGJ.O ANCH1ETA 

Exmos. Srs. membros do Congresso Nacional - A direcção do Collegio 

Anchieta, no uso e em garantia de seus direitos, vem apresentar informações e 

e"""})ender considerações ao Congresso Nacional relativamente ás disposições con

tidas na actual reforma do ensino (decreto n. 11. 530, de 18 de Março deste 

anno), tendentes a supprimir os priv ilegias da equiparação já incorporados ao 

patrimon io do mesmo collegio e dos quaes elle não póde ser privado em respeit•• 

á Constituição e a leis anteriores áquelle acto do Poder Executivo, 

Fundado na cidade de Nova Friburgo, em 1886, o Coll egio Anchieta acollwu 

e educou, até hoje, nada menos de 2 . 315 a lumnos, Mu itos destes occuJ"tm as 
mais a ltas posições sociaes; a mór parle, após brilhantes estudos academicos, 

illuslran1 a n1agistratura, o direito, a medicina . . a eng nharia e as artnas. 

Alguns mesJno chegar am a merecer elas academ ias do Rio e de S. Paulo n,; 

maiores distincções e premias de viagem á Europa. 

Isto provêm de que desde o seu modesto inicio o co llegio se impoz ft ·on

fiança dos pais e entrou logo a gozar da melhor reputação sob os pontos de vist"

da instrucção, da moral e do bem-estar , sendo incontestavel, por que é um facto, 
que essa estima e nomeada cresceram á medida dos m elho_ra m entos introdu

zidos. 
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om effeito, o PJ'edio primitivo foi progressivamente aug·mentanclo e, afinal, 

deante dos crescentes pedidos de matricula, demolido e substituido pelo gran

dioso dificio cuja construcção, iniciada em 19 02, só terminou em 1907 e desde 

então xcita a admiração e justifica o desvanecimento dos Brasileiros em 

apontar· m no Brasil um estabelecimento cercado de todas as vantagens Lle 

op timo clima, innegavel grandiosidade . abria er,thelica, capaz Lle !'ivalizat· 

com muitos dos a famados colleg·as da EUJ·opa. 

Mas, a melhor proYa da estima publica a favor do Collegio Anchiet _\ 

se encontra na numerosa frequencia tl e altpnnos, provenientes não só da apitai 

Federal e do Estado do Rio, mas Lambem de todos e dos mais longinquos Esta

dos da Republica e nomeadamente dos mais adeantados, como de S. Paulo. 

Minas, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará e Cear·á, facto facil de aver·i guar· 

pela lista que acompanha esta reclamação. 

O Coll g io Anchieta obt ve, em 1919, a equipi,.açcio. Para !ogr·ar tão justa 

vantagem , cumprio á ri sca e com o maximo scrupulo todas as cond ições ex igidas 

e todas ellas onerosas. 

Ess priYilegio, alcançado segundo o odigo do Ensino, v eio a constituir 

para elle mais uma razão de credito. Dahi o augm nto de pedidos d matriculas. 

Dah i a deliberação da Directoria, de, sem medir sacrificios; construir o grandio;,o 

dificio, cujas obras totaes estão avaliadas em 1.500 contos de réis. 

Uma vez equipantdo, o collegio satisfez sempre a obrig·ação ,le manter o 

fiscal do Gover·no. depositando annualm ntP, de 1901 a J 911, a quota J 3 :GiJII B 

na Collecto1·ia Federal. 

Ainda obed cendo ás prescripçõ s do odigo ::le Ensino r·ecolh eu 50 contos cl;; 

réis em deposito no Thesouro Fed ral e, por meio de successiYos e custosos 

augmentos, completou os seus gabinet es de phys ica, chimica e mineralogia. Além 

d isso. organizou todo o serv iço inter·no de accõrdo com o regimen d~ equipa

ração, mantendo sua escr iptm·ação de modo tal a poder enviar rel a tarias cir-

cumstanc iados annnaes ao Ministerio ao Interior, o que lhe valeu rcferencias 

lisonjeiras, mais tarde confirmadas de vi.~ll, por u-m dos Srs. ::\rinisf rOs do Jnt rior. 

quando clcu a honra d uma Yisita pessoal ao collegio. 

Durante 10 annos ele regimen de equitJa.·açiro, o Collegio Anchieta bacha

relou 106 alumnos e, sa lvo raras exc pções, todos elles s acham b·~m collocados 

nos divor·sos ramos da actividade humana a que se dedicam. 

Baixando o cl ereto n. 8. 659, ele 5 l e AI ri! dE' ' 19tl, foram prel n lidamente 

ext i nclo os privilegio de institutos modelares attribuidos ao Gymna io Nacional 

D. Pedro 1 r e aos gymnasios stadua s; e, como consequenci a, e só por essa 
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-razão ele ja.cto, ao Collegio Anchieta foi tii·ada a equiparação. sem que para 

·isso militassem razões legaes ou a mais leve queixa contr a o estabelecimento. 

A m edida - dizia-se então - era tão s6mente adoptacla para cohibir abusos 

e desmandos de muitos coll egios equiparados. 

Todavia, o Colleg io Anchieta não clespeclio o fiscal elo Governo e conservou 

em deposito a quota annua ele fiscali7.açã.o até que o Sr. Minis tro elo l nterior, Dr. 

Rivaclavia Corrêa, autor do decreto, por aviso interpre tativo el e' 24 ele Ag·osto de 

1915 . declarasse, como declarou, que, extinctos os priv il egios elo G.ymnasio 

Pedro II, ncio e?·am. mc<·is ?·econheciclos. os c!elegculos fiscaes e que. portanto, como 

ordenava o Thesouro, n ão n1ais recebesse depositas ele taes quotas, por não 

Jnais exi,stirem fiscaes. 

Foi , portanto, o Governo, pelo seu j\..Jin istro , e não o coll eg·io, quen1 dispenso u 

o fi scal, e só depois claquelle av iso fo i cn1e o co lleg io retirou o resto da quota de 

fisca'!ização depositada. 
Kem se diga q ue o collegio deixou ent·ã\o el E> reclamar quanto ao inquestio

navel direito á equiparação, e menos protestar contra a Lei Organica. Deixando 

o GoYerno de manter os priv ilegios confer idos aos estabelec imentos modelares 

fede,·al e es tacluaes, o momento ele r eiv indicar e pug na r pelos dire itos adquridos, 

oriundos ela equ iparação, dependia ela opportuniclade, que ora se offerece. Ras

tau?'Culos os JJ?'iv'i!egios elo Co!leg·io P ec/.?'o li é qne ?'es~u-gem os elos equipa?'Culos" 

- são as judiciosas palavras elo illustr e jurista Dr. Mello llfaltos, então D ireclor 

elo Col legio Pedro II, em parecer dado a r ecurso interposto po1· es tudantes e 

co ll egios equiparados contra a L ei Organica. 

Esta é que é a logica elos factos, poretue, como mui to bem diz o "parecer 

lavrado pela Congregação ela Escola Livre ele Jtn:ispruclencia elo Rio cl'e Janeiro", 

que corre impresso e cu jo relator foi o illustraclo Dr. JoãlO Cabral : "voltando 

o legislador ao statn q1to an te força é reconhecer que aquell es d ireitos (á equi

para~ão) deveriam ficar ele pé, dependentes apenas el a ins pecção, embora r e 

lnoàelada ". 

iHas es tará. o Colleg io Anchie ta em condições ele gozar desse clir~ilo á. 

equiparação ? . 

Affirma a cl irecção, sem receio el e contr aclicta. que, sob toclo o ponto ele 

vista, o co l!egio se encontr a em excellen tes e invejave is condições. Senão, que 
attencla o Congresso NaCional ao seguinte : 

O ecl if icio em que funcciona, collocaclo em uma eminen c ia dominando a 

ciclacle, é tão v às to que p6cle conter mai s ele 300 a lumnos . Para a ttencle l-os, pos

sue o collegio uma b ibli otheca bem org·anizacla. completo gabine te ele physica, 

chimica e m ineralogia. acha ndo-se mais apparelhaclo ele op timo materi a l escolar 

e contando, no ed ifício , vastos salões el e estudo, numerosas salas el e aulas, 

clormitorios perfeitamente arejados, granel(' salão para actos e festas escolar es, 

com palco scenico, c inem a tographo, salas para mus ica ele banda e orch estra, 
piano, etc., e a incla uma typog-rapl1ia e officinas. 
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Quanto á hygiene e bem eslar, em grande parte favorecidos pelo excener.te 

clima . de Friburgo, que muito coajuva para o cleseHvolvimento physico e intelle

etual <los alumnos, ha o seguinte : o collegio fornece alimentação simples, abun

dante e substanciosa; as cozinh as e cópa aclo pta ram os mais mod ernos aperfe i

çoamentos. H a uma horta bem culti vada e extenso pomar, vaccaria propria 

e quatro g randes caixas ele agua, captada de minas existentes dentro da pro·

priedade, forne endo 204.000 li t ros cliarios ele excellente agua potavel. 

Para a educação physica dos alumnos existem pateos amplíssimos e setlara-

clos, con1 banheiros ele agua fria, servindo ás tres divisões de n1aiores,~ 111édiÜs 

. e menores. ~esses vastos logTaclouros os alumnos e exercitam em variados 

jogos. além de que empr henclem passeios hygienicos, dentro ela- vasta pro

priedade ou fói·a do collegio. Possue mais um gabinete dentario, enfermaria, 

pha1·macia e sala ele isolamento para molestias con tagiosas. 

A prova mais evidente elas suas boas condições ele hygiene ê esta : ele 

1886 a 1915 só um alumno falleceu no collegio; desde 1902, anno elas novas 

obras, até hoje, nenhun1 outro succun1bio no internato, apezar de que, n1esn1o 

nas graYes enfermidades, não ê de uso remover o doente para as casas do3 
pais, sendo. ao conlJ·ario, tratados na propria enferma~·ia do collegio. 

i\las não ê tudc 

1<-.:m 30 annos de existencia (13 6-191 5) o co ll egio tem gt·andemente con

corrido para desenvolver a instrucção publica secun•'l aria do paiz. A innumeros 

pais a educação elos seus fi lhos tem sido fornecida g?·atnUamente Essas rwa.tni 

dcules se manifestaram desde o primeiro anno da fundação, perduraram até 

m esmo tlurante o angustioso per íodo elas obras da construcção elo novo ed ifício 

(l ~02-1907), e mais se accentuam- agora, devido á cr ise reinante, que, se a 
todos aff cta, muito particularmente se faz sentir neste colleg-io. adstricto a 

lutar contra ella. contra o encarecimento elos generos ele primeira necessidade, 

indispensaveis á manutenção physica elos alumnos e ainda por cima a resistir 

á diminuição ele recursos, derivada ela falta ou retardamento de pagamentos por 

parte de muitos pais. 

~A.. relaçãto n. 2, servfrá para den1onstrar ao CongTesso Nacional os ass ig·na la

dos f' desinteressados sen•iços que, durante seis lustros, o Coll egio Anch ieta tem 

prestado ao paiz, quanto á cliffusão ela instrucção (gratuiclades, sem i-gratuidades; 

reclllCÇÕ s em pensões, etc.) ; - a somma desses beneficios atting-e a 47n :500$. 

o que dá, entre os 2. 315 alumnos, a média annual de 15 :741$300. Cumpre 

assig·nalar que em certos a1mos (1902 e 1915) essa m étli a oscilla entre 20 e 31 

contos de réis. 
Ajunte-se ã somma desses beneficios a parcella de 156 :000 , representativa 

elo prejuízo resultante ele contas perclülcts e e?ll abe?·to . por falta ou atrazo do 

pensões e rlespezas v ivas de a lumnos, e atlencla-se mais a que o collegio se vio 

to>·çoclo a cont?'Ct.h i?· novos e?11!n·est-i.mos !Ja?·a fa ze>· tace a.os sctt.s inadi<I?J('is com-

1J'rvn,issc·S 
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Os claclos eHlati~t i cos acima são f i elment exlrah idos dos li v r os e documentos 

da contabi lidade do co llegio .. Poclem ser exam inados a qu al qu er m om ento. Se o 

forem, darão aos que d isso duv idarem o mais caba l a t testado de q ue "o Collegio 

Anchieta tem prestado á instrucção publica do pai z os mais cles intere~sado~ 

servi ços sem ambiçã:o de lucros·•, porquanto, gr aças a grandes privações, verda

deir o desprend i mento, sE>ver a econom ia e boa administração ê q ue um estabele

cimento desta n1agn i tucle ten1 pod ido se n1anter sen1 cheg·a1· á bancarrola. 

Sob o ponto de vista de instrucção são n imiamente li ongei ras as referen

cias que todos quan tos conhecem o co ll g io fazem aos seus methotlos e discip linn.. 

Neste estabeleci mento encontr a-se esm et·o e conscienc ia e os seus programmas 

são observados pelo cot·po docente com rel ig iosa obedi encia. 

Afastado do bulicio da Capi tal Feder al , situado em tão aprazh·el cidade 

serrana, go?.a o collegio ele todas as condiçiles indispensave is ao progresso intel

l ectual dos estudiosos, inter nato que é, tem mais a seu favor a summa regu l a

ridade dos alumnos e dos docen tes e a i nda por demais a opportunidade ele prolon

gados estudos em que os a lumnos, sob a v i g· ll a nci a elos mestr es, podem prPpar ar 

eonvf'nienten1ente os seus exercícios e liçlie .. 

A disciplina observada permitte a realidade ele aulas ou cl asses em que, 

graças ao respeito, silencio e attençãlo, os mestrE>s são ouvidos e os discípulos 

aprenden1. 

Como internato que é, o collegio, a lém das d isci plin as que formam n. 
instrucção obrigatoria determ inada pelo decr eto n . 11.530, pócle m i nistrar, em 

aui"-S livre&. a i nstrucção de outros conh ci mentos e ar tes, como o grego. o 

italiano, a n1usica instJ·unlental, o canto, o desen ho, a esgr in1a, a g.rmnastica 

su,ca, os manejos militares, a clactylogTaph i a, a tachygraphia, a contabilidade 

e o calculo commercial. 

A par ela i nstrucção scientifica, d i spensa o colJ gio aos seus alumnos a 

educação e instr ucção r elig iosa, o que i n d i scutiYel mente, com o base mais sPgut·a 

ela educação moral e da formação do homem ele bem, sóniente trará ao Rt·asil 

o beneficio ele opti mos futuros c idadãos honestos e patriotas. 

En1 un1 paiz cotno o Brasil. cuja população na sua grande n1aioria., pro(es:=;a 

a rel igião cathol i ca, e cuja Constituição politica asseg·ura ao cidadão a mais 

ampl a l i herclade religiosa, respeitando e fazen do re;>pe i tar todas as crenças, 

não póde ser havido corno estorvo ao seu engTancleci rncnto ou como offPnFivo 

elo espíri to do l eg·islaclor consti tu inte o facto ele aos f ilhos cathol icos, que pr<l

f erern cel.ucal-os em collegios como este, se lhes m inistr e a educaçã rel i giosa con 

soante ao credo de seus pais . Admi tti r sse pr oposi to equi val er ia a eles<.> .i ar a 

comprE>ssão da li berdade que a Consti tu i ~ão (ar t. 72, paragraph os 3° e. 24) e a~ 

leis posterior es asseg·ur aram e confirmar am ao ci dadão br asi lei ro em maf.e ri a. 

rel igiosa. Nin g·u m h a de boa fé que pense em ap oi ar tão fal sa, i nterpt·Ptac::ão 

do at·t. 72, paragr apho Go ela onstituição Feder al, ou em denegar , como pretende 

o art. 24 do decr eto n. l l . 530, a equiparação já conced i da a co l legios como eRte, 
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onéle, st:m P•'eJu•zo elas d isciplinas officiaes, e . s m offensa á Constituição, os 

pais têm a liberélade de fazer em éluca r s us filhos, sem que por i s~o taes 

estab lecimentos soffram a peréla de privilegios e regalias que obti\·eram em 

virtude ela mesma Constituição 

seus respectivos patrimonios. 

das I is e que já desde muito flizem parta dos 

S , comtudo, a s ali gações e daél os acima não pa recer em sufficientes ou 

procedentes pa ra secunclar a r ec lamaçüo que a direcçüo do Coll gio Anchieta 

tem a honra cl dirigir a o Congresso Nacional, d irá ell a que "' qu ipa ração, pela 

qual se bate, como um direito · seu, está implicitamente r econ hec ida pelo proprio 
decreto n. 11. 530, em seu art. 'õ9, assim redigido : 

"O candidato que ti1•er CE'rtificado de curso completo ele gymnasio 

estrangei•·o. . . acompanhado ele prova official de que o t.itulo exh ibldo 

era acceito pelas academias do palz, pode-se inscrever para o exame 

vestibular.·· 

Assim , tem direito ao exame vest ibular (sem outros exames), quem 

pr0var officialmen te que o cer tificado ou titulo exhibido é acceito pelas academias 

de paizes estra nge iros. 

Ora, o oll g io Anchieta tem prova officia l de qu , m esmo actualmente, 

os seus c rtificados ele curso completos süo acce itos por varias univer sidades 

dos Estados Unidos da America elo Norte (de Gall·eston, de S. Francisco da 

Californ ia, do T exas e ele outras) e pela Universidade de Frii.Jurgo (Suissa), 

como suffic ientes para ser em admiltidos nellas seus ex-a lumnos, com dispensa 

de ontros exames. I sto equ ivale a dizer que o certificado do Collegio Anchieta 

está Gql<iJUW(I(lo ao exigido por essas U ni versidades para a admissão do~ seus 

naciona s . 
Logo, o certificado de curso compl to elo Collegio Anchieta, pelo ar~. 79 do 

decreto n. 11.530, não pótle deixar de dar direito ao exame vesti bula•·. sem 

ont?·os ..cc:.ules. 

Do contrario segu ir-se-hia o absurdo, inconcebível na lei. ele que esta favo

recesse mais ao es trangeiro elo que aos nacionaes. 

Com effei to, s ri a preciso concluir que o mesmo titulo, igual mente acceito 

pelas a lludidas Universidades, apresentado no Brasil por um estra ngeiro basta

ria para assegurar-lhe. regalias, e que esse mesmo titulo, quando apresentado 
aqui por um brasileiro, de nada valeria . 

Applicar o a rt. 'õ9 do decreto n. 11.530 com semelhante criterio é co usa 

altamente deprimente, injusta e odiosa. D e1n·imente, porque a lei, em sua appli

cação, não pôd e dar prefer encia ao estra nge iro, em igualdade el e c ircum 3tancias, 

cc:eteris, 7Ja?·Ub~ts, com um nacional, deprimindo este ultimo. I11justa e oc1iosa, 

porque, segundo o espírito elo art. 79, o que se eleve attender é ao valo>· (/o titulo 

nCLs Unive•·s iclaclcs estTang e·i•·as, o qual, no caso, pôde se•· equipa rado ao certi

ficado deste colleg io, é i dentico ao certificado que a quelia s univers idades exigem 

elos seus nac ionaes para adm issão. Entretanto, sendo iclenticos os títu los que o 
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Collegio Anchieta aqui expede e os titulos que aquellas universidades por sua vez 

exigen1 elos que postula111 et· nellas adm ittidos, dá.-se a sing-u laridade que 

titulas perfeitan1ente iguaes , ,alerão ou não conforrne a nacionalidade do seu 

apresentante : - valerã·~o apl·esenta.dos po1· u1n estrangeiro ; não valerdo exhihi

dos por utn nacional ! 

::'\ada 1nais inju.::ito, nen1 rnais odioso ! O Governo, que s devera orgTtlh:l.r 

ele estabelecimentos como o Collegio Anchieta, pois que honra a instrucção 

no Brasil a tal ponto que, no estrangeiro. os seus certificados são ha\·iàos comu 

equivalentes aos desses paizes, não se satisfaz corn essa injuria. 

Ao passo que as universidades estrangeiras, algumas de fama mundial, 

valorizam tanto os certificados de um coll gio brasileiro, a ponto de permiltirem 

que, sen1 nenhun1 outro exan1e, os a lumnos do Anchieta, delles n1unidos, sejatn 

imnte(liatmne?lte culmitticlos m suas facu ldades, é o Governo brasileit·o qu m 

a esses mesmos certificados nega a tê o valor relativo de se1·vi1·em como ba.•tan tcs 

1UITCt a acl1nissclo 1nedia,ta, isto é, para o xarne -vestibular 111 suas escolas su

periores ! 

Semelhante falta de reciprocidade sómente seria attenuada s a instrucção 

entre nós estivesse acima da instrucção publica na Suissa e nos Estados Unidos, 

o que ninguem dirá, e menos o Sr. Ministro elo Interior, cujos duros conceito>~ 

a respeito deste pa-i .-. de (11i01phabetos, na xposição de motivos expendido;;. ele 

modo algum adoptamos. 

Parece ha,· r uma di/ficnldadc prntica para que a equipa1·aç:io se-ja <'011-

firmada, relativamente ao Coll gio Anchieta. 

E' que se, por excepção, esse d ireito lhe fôr r econhecido, os outros colleg-ios 

virão naturalmente reclamar o mesmo, usando ele todas as pressões e budando 

assim a disposição da reforma, remergulhando o paiz na situação em que estava 

antes da r~ei Or·ganíca. 

l\Ias esta difficuldade se desfaz como urna bolha de sabão. E qnem a_ 

ella responde é o proprio Sr. :i\Iinistro, na Exposição de motivos. 

Com effeito, se "a pr·odigalidaàe das equ iparac;ões é que desmoralizou o 

cur so gyn1nasial ", 111anda a boa logica que - se co1'ri.fa a. 1n·ocligalillctde n1 as 

não que se negue o direio de quiparação a quem estejA. n'IS condições <le llc111 

~xercital-o. 
rar·a resolver essa cU!ficuldade a direcção ousa mesmo suggerir tres expe

dientes que se lhe afiguram n cessarios e sufficientes : 

1° - Di!/ic11lte-se a equilJa>·ação - exigindo para a sua concessão condi

ções tae13 que só possam ser preenchidas por aqu lles collegios qu realmente fo

J•ent dignos della, t:1.es como: 
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a) que o estabelecimento tenha predio illo11co, com as indi p nsaYeis collcli 

ções hyytenicas e de conjo1·to de uma moderna casa de educação; 

li) flue já apresente uma existenci.ct conceitnacla de 10 a 20 annos; 

<:) que demonstre ter uma JreqnencitL ele 200 al1tmnos ao menos durante os 

5 :tnnos preced ntes á solicitada equiparação; 

d) que possua gabinetes ele physica c chimica suCCi ientes para as experien

ciab do ensino : 

c) que goze de Cama e reputaç:ão in quivocas quanto á disciplina 

ção collegiaes. 

2• - Escolham-se com o maximo ?'i[I01' os /iscaes: 

applica-

n) não O" nomeando po•· empenhos, mas attend~ndo âs habilitações que o 
car:;o 1 equer ; 

b) transferindo-os fre JU ntemente de um para outro gymnasio; 

c) d mittinCio-os á prim il-a prova de infid e lidade ou de falta de re latorios 

slrios e Cunda1nentados. 

3° - Ajn11 te -se !WUt Sl!pel'ill tenrlencia Geral ele F'iscali;>:ação para cada zo-

na, aCim de que: 

et) visitem, sem préYio aviEo, os estabelecimentos equiparados; 

b) revejam os relatorios dos Ciscaea ; 

c) dcnunci m as irregularidades que s commett ,. m nos estabel cimentos 

à sua z.ona. 

Dest&. fôrma haverá menor numero de collegios equiparados do que equi

paranck tantos gymnasios e ·tadoaes, muitos R~m as indispensaveis condições e 

alguns nem sequer á a ltl.!ra d alguns collegios aos quaes agora se denega o re

con hec:imcnto dos seus direitos ad (Ui ridos a tão custosa vantagem. 

Bxistem muitos collegios nestas cond ições: a maioria delles é de catholicos. 

D onde parece vidente que o acto elo Sr. Ministro do Int rior tem intuitos de 

sectarismo, visando-os de prefe~encia com essa providencia injusta, odiosa, con

lJ·:· ria á Consli tuição e !i logica. 

Entretanto nada mais contraproducente . 

B' o Sr. 1\[ini. tro quem, na xposição de n1oti.vos, assin1 diz: "Desmoralizou-se 

o curso gymnasi a l com a p•·od igalidade das equiparações. A principio, contra o 

esririto ela Constituição ( ?) deram o prestigio de institutos ofCiciaes a colle

gios destinados :l. propaganda religiosa. Tão foi ainda o 11eio1· mal 1J01'<Jzte os 

S<1 Cr)'(loles 1n·esos pela clisci111ina e 11ela mo1·aZ olwistã enstnavetm bem a mo<;i

dacle bra.•ilei?·a". (0 grypho é nosso.) 

Ora, quem assim .se exprimia a respeito dos institutos catholicos, só for

c,an<"o a Iogica é que pod rá denegar o presligio da equiparação a semelhantes 

coJlcgios dirigidos por sace1·dotes, o que "ainda não foi o peior 1nal", con1o se 

porveutura fosse mal ensi?W1' bem á mocirletcle brasilei?'Ct! 

.Menos ainda se comprehende que essa denegação ele equiparação se. estribe 

na a llegação el e que o prestigio el e institutos catholicos é "contrario ao espirlto 

d:,o. Constituição". Esta não cogita absolutamente da qualidade das crenças nas 
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c,•IICessões que faz. E ' !'lia ·• perfeitamente neutra e indifferente a toda e qual

c;tlcr crença "', dando neste ponto toda a liberdade e "garantindo a todo cidadão 

es.:3a 1nesma liberdade". 

O conti·ario é que se applica ao acto m inisteri a l que, exorbita ndo da dele

,oa<,:ão do Congresso Nacional, r e for·mou o ensino implantado pelo decreto nu

rnE:ro 11 . 530, verdade iro ataque á Constituição. Offensa cons titue e até perse

gniç-i'i.o positiva aos catholicos essa tendencia sectaria do nobre Ministr·o, rom

v.:nào com o passado, óesocnh ecendo a verda de que elle proprio reconhece quanto 

á "excellencia do ensino m inistrado nos estabelecimentos dirigidos por sacerdo 

tes que bem edueavam a juventude catbolica". para contraproducentemente ex

clu il ·OS do go?.o de um direito que já lhes pertence! 

Nem se argumente com os abusos apurados pelo · Sr. D.r. RiYadavia Cor

rêa ao ~·presentar ao Sr. Presidente da Republica a sua Lei Organica. Os cul

p;,dcs desses abusos eram primeiramente os directores dos gymnasios a pon ta

dos como réos de tão grande abuso á fé ,Publica ; mas não eram elles os unicos 

culpados, porque. sem a connivencia elos fiscaes e sem a f rouxidão elo proprio 

t}(lverno, que, sciens et volens, não de1nittia, nem responsabilizava esses relapsos 

fuPcr-ionar ios, taes crin1es não vir ia m a ser per petrados. 

Es>;es mesmos inconvenientes são enumerados pelo iJJustre Deputado Dr. 

Augusto de F reitas. Relator do parecer sobre a reforma. A sua conclusão, po

rém, é radical porque, par a cohibi r a busos. chega á negação incondicional da 

.oquipara<;ão a todos os collegios particulares e á concessão desse privilegio t ão 

sfnrente aos gymnasios officiaes e estadoaes. fiscalizados pelo Governo (vide. 

Jornnl elo Comme>·cio,' de J el e Julho ultimo). 

Mas, com o deyjdo r espeito. ao illu straclo prolato'r desse parecer. seja-no:> 

licito perguntar: 

Póde ou não póde o Governo remedia r os desmandoE do~ collegios equip&

rados e dos 8eu s fiscaes? 

Se não 1Jócle - nesse caso não deverão s r equiparados nem mesmo os col

legio" officiaes e estadoaes, por quanto for çoso é r econhecer que tambem estes 

eslabelecimentos estão sujeitos aos inconvenientes que o parecer aponta e cujos 

argumentos muito logica mente igualmente lhes são applicaveis. 

Re 1JÓcle, n ão haverá abusos que justifiquem a denegação, á 1n'io>·i, da equi

parr,ção; - ao Governo cumpre t irar, comba ter , corrigir taes abusos e, quando 

não o consiga, cassar os privilegias de que não se tornaratn dignos os es tabele
chn en tos Pl~evaricndores. 

O que, porém, não attingirã o f im collimadG pel" r efo rm"- de, ensino t essa 

oóiosa ~xclllsivitlc•de de exames validos só quando prestados no Col legio Pedro n 
c r. os gymnasios officiaes dos Estados . 

. Antes de tudo essa exclusiva officialização do ensino crêa uma desigua ldade 

<le tratamento muito desfavoravel par a os a lu mnos q ue não tiver~m a dita de 

rnünc<r ao Gymnasio Nacional ou a a lgum dos esta<loaes. Ao passo que os 
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alumnos des tes pres ta rão seus exames perante profes <:ores conhecidos seus, go

zan<!o el a vantagem de m édias a nnuaes e de outros muitos favores, os extranhos, 

os alumnos dos dema is collegios, a lém de não t erem o a poio dM médias, deve

r :lo tra tar com professo res desconh ecidos, o que, é obvio, os deixará em condi

ção n1uito desfc:t.voravel. sen1 que para isso concorressem, porquanto o numero 

de ammnos do Pedro ll e dob gymnasios estaóoaes é limitado e nem toda a mo

cidade brasileira póde n elles se matricu lar. 

Além disso não carece muito esforço pa ra comprehender que muitos dos 

gymnasios estadoaes, e(LltiJ;arados ao Pedro H , serão muito inferiores áquelle e 

at ·~ m enos a pparelhados do que muitos dos a ntigos collegios equiparados, não 

s.: conseguindo portanto, a almejada moralização do ensino , nem a supposta 

uni ricaçãc, de bitola. 

Emfim, está visto que a Nação não poderá min istrar a instrucção secun

daria 2. todo o vasto paiz tão s6mente pelo Co11 eg·io P edro II e pelos institutos 

<'fri<:'i<JN. dos E "tados. F a lta -ihes para is~o pesso>tl h a bllitado quE: nem em to 

elas as capitaes de Estados se encontram; faltam •lhe r ecursos pecuniarios para 

·' instrucção, o que se ev idencia pelas pesadas taxas cobr adas nas academias, na 

"Escola Polytechn ica e até nos exames g·ymnasiaes de a dmissão. 

Seria, porta nto , muito previdente o Governo se ao contrario auxiliasse e 

animasse a ins trucção secundari a restituindo aos collegios equipara dos, noto

ria m ente conceituados, a equipa r ação que os habilitasse, pelo desinteresse e de

dir:·ção dos seus directores e corpo docente, a m anterem alto o nlvel da instru

cção, ta!1to e mais do que succederá em certos gymnasios officiaes~ 

.. · 

A concluir estas pond';rações a direcção do Collegio Anchieta submette á 

sàld a e ronderada !Ilus tração do Congresso Nacional a solução pra tica das d!f

f! culclades especia líssimas e invencíveis que o decr e to n. 11.530 creou pa r a com 

eP~ om 1 elação aos pais L a lumnos 

Este colleg io é o uni co em todo o Brasi l que contém turmas de a lumnos dE 

todo~ os E s tados, o que ~e poderá ver na lista geral dos a lumr.os e parti cu lar 

dos matriculados em 1915 . 
' Poit· bem , no caso de terem de vir pr.,s ta r examas no Gy·Ú·masio P edro Il 

OH a lumnos do V, IV e JII a nnos do co llegio (ma is de l 00 m eninos), terão de 

se retira r de Friburgo antes de encerra do o anno lectivo pa1·a. se dkigirem á 

Capital Federal, onde deverão aguarda r a época de chamada para os respec ti

Vúd exames gymn asiaes . 

Cra, exceptuados os poucos que têm família na Capital F ederal, a grande 

m a ioria pertence aos Esta dos ma is ou m enos long!nquos. D a r-se-ha, porta nto, 

o seguinte: ou os a lumnos fica rão entregues aos correspondentes, se os tiver em, 

os quaes por suas diarias occupações sem .duvida . não poderão zela l-os conve

nientemcmte ou f icarão en tregu es .a si m esmos em hoteis ou pensões publi.,.s, 

cercados . de todos os inconven ientes de uma g rande cidade; c,u entãÓ terá o Co!-
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I e:..:. i v Anchieta de se scindir em dous, um em. F'riburgo, outro na Capital , para 

.~xam· s. fas isto não se pôde pôr em pratica sem g randes dispendios e avul .. 

t ados prejuizos, não calculados nem pelos pais dos a lumnos, nem pelo colleglo. 

Cabe assignalar aqui que a mudança do 1·egimen do curso seriado para o 

·de exames parcellaclos é prejucllciai ao~ alumnos elo V e lV ar. nos, os quaes, ten

n .. diretto, pela Lei Organica. a se matricularen"l nest~ ot\ no proximo anno, nas 

acarle-m1as se v1ra1n improvisadamente obrigados a pr esta\' "doze exames par-

,·cl;llados~· perante oancas " tndepenclentes ' e. nà~ ··em conjunto', de modo que 

ret·rovados que sejam "em uma sô ma teria" perderão o direito ao exame -vesti

bular. Com effE;ito, este exame vestibular se 1·ealiza em Janeiro (art. 83) e o" 

da 3• fpoca só depo is , em Março (art. 7 4) . 

Alfm disso, se e ses alumno~ pretender em seguir engenharia, dispensados 

do lalim pela T.ei Organica, terão, para ler direito ao exame vestibular, de pr s

lar exame da 1uella disciplina, cujo ensino suppõe ao menos u·es annos de es· 

tt.tào. E neste caso, de duas uma: ou esse exan1e será sér·io e o alumno virá a 

.;er forçosamente reprovado e prejudicado, ou será uma simples formalidade. 

A dü·ecção do Collegio Anchieta espera quE' o Congresso Nacional releYe 

& extensão deste pela magnitude do assumpto. 

Espera mesmo áo patriotismo do Congresso que as prepotencias e excessos 

dt• dE:legaçã" que inquinam o decreto o . 11.530 sejam contidos err. bem ao~ ln

t. ·rE'sse~ da insl rucção secundaria da p~lz . 

Mas, se o Congresso, indifferente á r espeitosa reclamação que lhe é diri

::>irla, E-ntender approvar 21. retorma ta1 qua\ est;l.. decretada, com lesão flagrante , 

rrepotenl€: e pe1·turbadora dos direitos que assistem á peticionaria, como dire

C'tortL do Collegio Anchieta, ver-se-ha esta na desagradava! situação de appellar 

em ultimo recurso para os tdbunaes do paiz. - Padre José M. Madm·e·ira, 

reitor. 

O S r . Doming.os de Figueiredo : - A lnstrucçil.o é, Sr. Presidente, o 
nrsf.o problema maximo, pois da sua solução depen dêm o futuro, a grandeza e 

a ;Jrosperidade do Brasil. 

J.•a•·ga a brilhantemente discutido o projecto que a reforma. pelos diversos 

c.ra<'ic·res que da materia tem tratado. venho comtudo trazer-lhe o fraco contin

gente do meu esforço, emittindo sobre elle ligei ras e despretenciosas considera

Çüf-!1; mais tendentes a justificar o meu voto contrario ao seu artigo 24, do que 

JTI C: n.o a di:Jcutir a reforma. 
' Uin dos grandes males da Republica ·tem sido, Sr . Presidente, o prurido de 

rcronns.r Temo~ reformado tudo quanto Unhamos e, infelizmente, nem sempre 

l<::l'JOS melhorado. A nossa Jeg1l;Jação. com a liberdade dos Estados legislarem . . 
!:obre p rocesso, f urr. labyrlntho, /!o um verdad!liro chãos. Rompemos abrupta-

n,.>ntr <'om o passado. com as nossas tradições, com os nossos costumes e com 

Eis nossS:s leis . 
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Elramos um paiz essenc ia lmente un:ltario, Unhamos urna só legislação, uma 

s(\ magistratura, uma r eligião official. Por um golpe de força rompemos da noite 

paru o dia toda essa organização politica, adaptando outra inteiramente, fun

dan.e:.talmente diYersa. De Mo na J'Ch ia unitaria que eramos, passamos á Re

publica federativa. Demos um salto na nossa evolução politica e, segundo ob

serva Anàré L e têvre, no seu estudo sobre a evolução philosophica da época mo

·aerna - "a heredita ri edade tem suas voltas moraes, assim como tem suas re-

•~ Joliscencias physicas: o morto governa o v ivo, tra.nsmitte-lhe, através das ge

r ações, um gesto, un1 habito, uma ruga cere bra l . Natzwa n.on. facit snltus". De

mo::; o salto, Sr . Presidente. Da h i o dcsequilibrio, o abalo profundo que se operou 

na no, sa vida collectiva e de cu jas consequencias estamos soffrendo até hoje, 

na crise tremenda que nos assoberba: crise economica, cri se financeira, crise 

moral, principalmente, que culminou, que chegou ao seu apogeu com a · elevação 

ao poder do Marechal Hermes, o Presidente títere, que deixou em frangalhos a 

Nacão. Demos, Sr. l:'r s id nte, da nossa toi er a.ncia uma g ran de prova, suppor

tando esse quatriennio nefasto, que o Sr. Barbosa Lima, em linguagem can

dr·nte. ccrm a sua eloqucncia adnüravel, especial , unica, qual ificou de "Governo 

t~rremolo, dõ qual tendo-se dito tudo, não se disse n ada " . 

Mas, felizm en te, Sr. Presidente, a nossa orientação tomo u novo rumo. Pela 

vontade manifesta e clara da Nação, acha-se á fren te de seu Governo um ho

tní'h competente, patriota, probo e seguríssimo, que vai conscienciosamente cum

prindo o seu dever, deeempenhando-se com tino, p rudencia e firmeza admiravels, 

d 9. ardua e difficil tarefa (}ue lhe foi confiada . 

.'rerminand~ a•1ui, Sr- PresidentG, a breve divagação a que fui a rrastado na 

o;·dem de consideraçõed C!l.e vinha faz<:ndo, en tro novamente na materia. A ins-

. t1·uc.~ão é o p desta! u nico e solido sol r e o qual se assentam a prosperida de e a 

grar,deza de um povo. "Mcg·lio sapere, per meglio volere e m eglio poter e", deve 

ser laml;em a nossa divis<.. G homem r. asceo lutando, desde, o berço, de um la do 

C~JH as en.er :,"ias da natureza. de outro com um tumultuar infernal de instin

ctos grosseiros, de necessióades oJJpr ssoras. Por isso Kant, mui justamente de

nq~n in~do o Coperntco da phllosophia moderna, disse que a educação tran·sforma 

~ ·::.niJmclldade em humanidade, e Sfcilia ni, impressiona do com a verd ade profunda 

d •ste Prófundo ·~onceito, assign~la á sciencia pedagogica, "como seu objectivo es

pecifico, estatuir os princípios e indagar dos meios pelos quaes o sêr humano 

p.e ·animal se eleve a homem, de homem em nome a ho n.em em acção". Assim 

c·,n ~ebida, a funcção educativa ê a mais sagrada e a. mais po tente ..(las funcções 

soeiaes. O pensamento moderno elevou-a ao par das sciencias capitaes da so

e· elogia dyna mica. De facto, soberana inaugurador a de uma nova éra de or

. ganizacão socia l, em que todos os factores conectivos se r ecomponham em uma 

homogeneidade harmonica. é" ella a disciplina do seculo por excellencia. 

E' . a o problema educativo que Intimamente se prend~m as . lll-ais g raves e 

"à., ma1s imperiosas questões do dia. El' na arena pedagoglca que s~ trava .a 

' luta suprema da civilização, na phrase de . Llttrê. Proclamado o grande principio 

da unidade de composição • tlo espírito, ,·affil'ma, notavel e~erlptor, cre11-da a ob-
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servaç;ão psychologica externa, segundo factos e le is verif icaveis pe loS processos 

g~=·r:les <lo toda l:3Ciencia. .experimental, traçada a genese aniln ica nas suas rela

~ões forçadas com o desenvolv imento do individuo, da especie e da animalidade, 

o 1nethodo peclagog ico era re novado tt,b ·i.ntis /1.Mtela?nentis e assente d'ora avant~. 

f'àu en1 sche1nas seccos e inJmutave is, mas em pr in cipias amplos, abrangendo to 

dos os aspectos da fo rmação biologica, estampan do as fô rmas da activ idade l1U

nt:.tlta nas suas var iedades concretas, nas suas transformações fataes e nos es
ta<.iios !-5UCCPSSÍVOS da SUa ()YOlução. 

A finalidad e edncativn., a suprema aspiração de peilagogia moderna é aqu il a 

que fornece ao individuo os me:os indispensaveis para preparar e melhorar a 

r-rcpria existencia no seio da natureza, da família e da sociedade. 

E a natureza, longe de ser a mãi carinhosa, essa fonte perenne de amor, é 

a madrasta inclem ente e avara, que troca uma mig·alha de felicidade por um 

theH.uro de torturas, um momento de vida por uma eternidade de inconscienc!a. 

A vida é um continuo duello de homem contra a natureza. 

A victoria do homem chama-se civilização; a da natureza, barbaria . 

~)ous foram os meios empregados para vencer a natureza: o 1° foi o exta.

siR, a ~1recc, a adoração, em que o homem inconsciente pedia aos deuses reme

dioH para os n1ales que o affligiam; o 2°, que ainda é o que actualmente em 

prpgamos, começou cotn a primeira interrogação desassombrada do pensan1entt1 

a' proolema do universo e só terminará, senhores, com o ultimo lampejo do ce

ret·ro, com o ultimo a lento dos musculos, com o ultimo esforço da vontade, com 

o cleiTad iro clarão do sentimento. E, Sr. Presidente, desde o dia em que o 

homem interrogou desa.ssomb.r a.do o problema do universo, começou elle a es

crever, através dos seculos, a epopéa da sua immortalidade e da sua redempçã(). 

Q,; r aios do seu genio. partindo de um mesmo fóco, convergindo para um mesmo 

centro, cruzaram-se nas pro fundezas do tempo, espargiram-se pela immensidade do 

es]Jaço até formarem esse oceano da luz, cujas vagas são as idéas humanas, cujo 

embate chama-se na historia o que todos nós conhecemos pelo nome de civili

zação. 

Uma grande parte da humanidade, no émtanto, obedecendo, talvez, ás le!s 

fltaes do atavismo, retrocedeu na senda do progresso e da aivilização, atiran·· 

co· se a uma guerra sem exemplos na historia , pela sua brutalidade. Debatem-se 

as JTlais gr aves questões · e surgem os mais pr ofundos antagonism os. A crise. 

porém, é müversal e omnimoda; invadio todos os campos, o economico, o poli· 

tiC1l, b ·moral, o religioso e o jur idico. 

O tPrmo desse gra visslmo conflicto será, talvez, a reconstituição completa 

elo o1·ganismo social inteiro. Pois bem! a r eforma radical, que v ivifica, fecunda 

e assegura a evo lução pacifica ela humanidade, é l r eforma pedagogica. A mo

cit' a de é a guarda da posteridade . Eduquemol-a conveP\en tem ente. A missão 

aug-usta do mestre, a sua mais melindrosa t arefa não é certamente incutir os 

cr.nhecimentos scientlficos mas cultivar os- sentlrr,entos nobre~ par:s. a formaç!lo 

-do caracter, que, mais do que o ta lento, ennobrece o ~ornem. 
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"O-ca racter, na phrase vibrante de um celebre o rador portug uez, não se 

f ó n na no espi.ri to, forma-se rio coração. 

O espírito conhece, o coração elege; o espírito pensa, o coração obra; o es

pír ito v ê, o coração faz . (J coração é a base da gTandeza humana, porque é a 

séde da liber dade humana ; é o limpido manancial, o e terno manancia l da no

treza ; I•or que é a fonte da honra e da virtude". Só inspir a da nos preceitos de 

11rna t!.ducaç:ão racional é que a obra da regeneração universal satisfará as duas 

gc·ncroRa E. e santas aspirações: prevenir o ma l e promover o bern. 

Por que, pois , Sr . P r Psidente, não tratamos da nossa reforma de ensino com 

maie. a mplitude, mais m ethodo e m a is carinho? Eu não censuro a r eforma p ela 

in t er ferencia qu e ell a. dá a.o Estado na f iscalização do ensino. Acho que esta f is 

CP.lização é necessaria e deve ser ampla, energ ica, continua, para ser efficaz. 

F~< t en do, Sr. Presidente, que nos dever es capitaes do Estado, funcção organica 

c1, propria sociedade, deve fig-urar o da elaboração de um plano de cultura g e

ral. naB suas relações con1 os prog1·essos da viela collectiva . A reforma é incem

pie la e def iciente neste ponto de v is ta. Como deixei acima co nsi gnado, Sr. Pre· 

s idente, a Ciscali za~ão do E s tado sobre o e nsino deve ser ampla e comple ta; en

lem:'o , por ém , que o Estado n'í.o de ve tolher a iniciativa particu la r que queira 

cc•m elle collaborar honesta e di g namente na diffusão do ensi no . Neste ponto a 

n ·forma ficc;u d€.fei t uosa e foi injusta, merecendo severas ccnsu·ras o seu art. 24. 

E ' incontestavel, Sr. Presidente, que entr e os collegios equiparados houve mui· 

tos qu e mercantillzaram o ensino, cuidan do apenas elos seús inter esses pecunia

r~os; outros, porén1, se m antiveram e se mantêm na r igorosa e severa linha do 

cumt:rimento exaclo da sua e levada m issão e são, e ntretanto agora feridos pela 

r etc· rma que os colloca, incontestavelmente, em um pla no ele inferior idade aos 

cr:Jegios equipa rados que subsistem. Citarei, Sr. Presidente. entre os muitos 

qu e existr.m, o Collegio Anchieta, de F riburgo ; o S. Luiz, de Itú; o mosteiro ele 

S . B ento, de S. Pau lo; que, pela compe tencia do seu professorado, pela s ua, or

cl c:'l t, pela: s ua severa e r igo1·osa cli'sciplina, p ela s ua complet a organização, em· 

fim, nãC' podem de ixa1· de ser considerados estabelecimentos verdadeira m ente 

l node1rLr es, e que pe la r efornH\. não poderão j á n1ais ser equipara dos . O art. 2·1 

t'~ r eforma d iz: "Nenh!Jm PStabelecimen to ele instrueção secunda ria mantido por 

pat·ticulares, com intento de lucro ou de propaganda phi losophica ou r eligiosa, 

poc'""'â. ser equiparado ao collegio Pedr o li". 

Este artigo · da r efor m a , Sr. P residente, com todo o r espeito que m e m erece 

o Bxm. Sr. Min istro da J ustiça, foi recli ~ iclo el e u m modo infeliz e, por que não 

dizel-o? insensato. "Nenhum estabeiecimento ele ins trucção secunda r ia, manti 

dc p or par ticuht res com inle nto ele lucr o poder á ser equ iparado ao Co tl egio Pe

clrto Il ". Mas, Sr . Presidente, poder á. a lgum esta b elecimento m a nter-se sem li.l

(' ro? Como custear as suas clespezas, satisfazer os seus encargos e compromis

sos? ':l"oclos o~ stabelccime ntos ele instrucção, os m elhores do mundo, tê m como 

fim seC'untlm·io, es tá cla r o, o inle nlo elo lucro. pois sem elle ninguem vive. O seu 

fim prmcipal, nob r e, elevado, superior, é a d iffusão da instrucção, a educação 
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<Ja mocidade ; m:..,s, para desempenharem esta at;gus la nüssão, precizam fatal

mente ganhar os m eios de subsistencia. 
A segunda parte do citado art. 24 refere-se á propaganda philosophic~ ou 

religiosa . vedando · a equiparação sob este fundamento. Será porventura um cri

me a propaganda philosophica ou religiosa? Haverâ. alguma _incompatibilidade 

&ntrc a educação scientifica e a r eligião ? 
Responderei , Sr . P r esidente, a estas pe1·guntas com as seguintes e memora

veis palavras do Professor Huxley: "A verdadeira sciencia e a verdadeira r eli

.gião são irmãs gem~as, ·e a separaçàú uma da out1·a provoca fatalm ente a morte 

<1e !lombas. A sciencia progride precizamente na proporção da sua •·eligiosidade ; 

e a r eligião floresce mt exacta proporção da profundidade e da firmeza scienti

fic n da sua ba se. Os grandes. f eitos elos philosophos têm ~i do m enos o fructo da s 

suas intelligenc ias elo que da direc;;ão dada a essas inte lligencias por uma orien 

tação eminentemente religiosa do espírito. A ve rdade manifesta· se mais á sua 

paciencin., ao seu amor, â singeleza do seu cor ação e á ahnegação de si .mesmo, 

do que á logica. pen etração elo s u espírito". 
Foi , portanto, infeliz a r eforma na r edacção do a rt. 2•1. Não posso, peJa'; 

lig-eiras considerações qu e acabo de fazer, da r o meu apo io a este artigo, se b em 

q.w pertença, nesta Casa, ao partido que apoia o Governo, e obedeça á orien

t a[.ão do seu illustre leader. 

Faço votos par a que o Congresso, compenetrado da lmportancla e magnitude 

deo tu questão, emprehen da, mais tarde, j á que agora é impossível, nma com

ple ta e radical _reforma do ensino nacional, pois, como disse no Inicio do me.u 

dô •;curso , a instrucção é o pedestal unico e so lido sobr e o qual assen t;;un <1 pros-· 

J•erida de c a gra ndeza de um povo. Era o qu e tinha a d izer . (Jlfnito bem.: m tti

lo l1em. O Ol"CtclOT é vi·vwnePte je!ioitaclo pelos Deputct~los 1n·cseutes.) 

~'· .. 
SESSÃO DE 19 DE O TUBRO 

O Sr. Teixeira Brandão: - Não m e leve a m al a Camara a minha 
intervenção neste debate, a liás, já illuminado pe los oradores que m e antecederam 

na tribuna. 

Professor ha 32 annos no magisterio superior, dis tinguido em va rias legisla

turas a nteriores com a presidencia el a Commissão de Instrucc,:ão Publica, não 

quero que o meu silencio seja interpretado como indifferença por tão importante 

assumpto, e muito menos como acqui escencía ãs idéas contid as no projecto. 

Si as considerações que vou fazer parecerem, porém, improcedentes ou imper

tinentes, a Camara que m'as releve, pela intenção qu e· a s dictou. 

Tendo, em diversas legislaturas, como disse, f eito parte da Cornmissão ele 

Instrucção Publica, jã t ive opportunidade de manifestar a minha opinião sobre 

a maio1· parte dos problemas que di zem r espeito á educação na cional. assim como 

a interferencia que, . no meu conceito, eleve ter o Estad() nessa questão. 
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E m u m opuscu lo qu e pu b liquei em 1907 e que precedeu a apresen taçií,o d~ 

pro j ectp Tavares ele L yra, do q ual f ui Relator, discuti com abu nclancia de dado~ 

e documentos a maior parte das q uestões atti nentes a esse assumpto. Não tomarei 

tempo á Camara repi zan do-as. 

E m o regimen democratico, como é on deve ser o governo r epublicano que 

se basei a na soberania popular, que, em ultima instancia dieta a lei, o en sino 

J,o u b l ico deve visar dous fins ou revésti r dous aspectos: o soc ia l e o individual. 

O primeir o que tem por escopo a cu l tu ra geral do i ndividuo que vae ser incor

por ado ao meio socia l , no qual tem de exercer a sua activ idade como cid dão 

e par te do Governo ela R epublica; o segundo que o prepara para o exercicio ele 

su a actividade propria, na esphera elos interesses que lhes são peculiares, que 

a elle affectam par t i cularmente, e que sô inclirectamente repercutem no meio soci al. 

Evi dente é, poi s, qu e elo p rimeiro deve cu idar especi a lmente o Estado porque delle 

deriva par a o cidadão o conheci mento dos seus di reitos ê dos seus deveres; 

é por meio delle que se fôrma a consciencia nacional e a manifestação conscient~ 

das vontades. Estabelecidos esses pr incipias, vejamos o que pretende o p1·ojecro 

em debate. 

O p roj cto p ri m i t ivo era ext1·avagante na fôrma e na substanci a. 

As m od ificações in trodu zidas pela Comm i ssão e pela Camara não conseguirão 

modificar-lhe a su bstancia, comquanto l he houvesse alterado as feições. I sto, a liás, 

j á_ havia conseguido a Comm issão despindo- o das roupagens com que o engal~t

nara o estylo florido e faceto do Sr. Ministr o da Justiça, mandando-o á Camara, 

solemne, dogmatico, sem jactanci a nem , _fa t_uiclades rid iculas. Mas deixemos de 

l ado as appar enc ias sempre en ganador as e vejamos do proj ecto- o seu escopq, 

o seu obj ectivo, o seu f i m. 

Em relação ao ensino secundaria, o projecto não tem. systema, nera orien

tação. Não se sabe o que pretende. Si visa dar ao ensino secundaria o papel que 

eleve ter de preparar o adolescente par a incor porai-o á sociedade, ministr ando-lhe 

os conh ecimentos in dispensa \•eis ao exercicio dos seus d i reitos e elos seus clc\'eres. 

se pr eparai-o apenas para os CU !'SOS dos institutos de ensino supe1·ior. 

Quanto ao ensino superior, corrige varios defeitos da lei anteri or, sob 

varios pontos ele vista lhe é muit'o inferior. Bastar -me-ha par a comprovar-esse 

ass 'rto referir-m ao papel a que reduz a li\'re clocencia, instituiç)ão que o pro

j ecto em d iscussão, ann iquila, tirando-lhe os estimulos e matando-lhe as aspi

rações. 

Si er a intenção elo Sr. Min istro dar ao secun cla ri o a si g n ificação ·que deve 

ter ele cul tu r a g ral e não apenas de processo propecleutico para matricula nos 

cursos superior es, moti vo não havia pará tanto preoccupar-se com exames, aliás, 

desnecessarios, si não prejud iciaes, nos cursos ser iados, nos quaes a .passagen~ 

de u ma série para ,ou tra eleve ser regulada, ele preferencia aos ex--ames annuaes, 

pelas médias obtidas du r aBte o anno Iectivo. \. primeira cons'equencia qu~ acl

v iria ela i nsti tu içãó desse reg)men seria a de impedir a vadiagem porqu e n1io 

poderia mais contar o alumno para passar de uma série para a seguinte com a 

protecção occaswnal do mestre nem com :a feliciclàde ele tirar um· ponto á ·eei~;ão 
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A ses-:Jnda e principal seria a do a proveitamento r eal da materi a ensinada, por

quanto sabido é que a necessidad e elo exame obriga a estudo de pontos que são 

retidos dro m emoria e por isso logo esquecidos. · 

O professor Marre l, referindo-se aos exam es elo curso secundario e aos incr.n

venientes que clelles decorrem , diz: 

•' J e dois dênoncer une fois de p lus l'institution eles ex a mens comm e un eles 

plus importants d 'entre Jes facteurs qui empêchent "e t paral ysent tout effort ver.; 

Je mieux, ver s un enseignen1ent seconda ire plus Jarge, plus intel1 ec tu el et 1noins 

m écanisé. On a tout écrit co ntre l 'abus de l' exam en . .. e t pourta nt, s i combatu 

qu ' il so i il per siste à jouer son r õle négatif e t continue à f a usse r, du maitn ~ 

l 'écoli er, la notion eracte clu but de l 'enseingem ent. Au jourd ' hui comme a utrefois, 

les uns et les B.utres n'o nt à cceur que d 'arriver a u r ésultat exigé p ar le pro

gramme d'examen. La portée écluca tive et intell ectu elle de l' institu t ion disparait 

totalement en régarcl de ces ex igences qu cons istent moins à montrer ele cléve

loppemen t ha r monique de l'élêve que sa faculté ele m émoriser cl ' incohér ents e:x
traits qu ' il oubliera s itõt l 'épreuve terminée. " 

Um segundo escolho que S. Ex. a fastar ia immediata m ente e que am eaça 

tornar mais defe ituoso o projecto e até deturpar-lhe o esp írito, é o que diz respe ito 

á s equiparações. Com effeito, desde que o ensino seria do fosse instituído e não 

pudesse pre tender a matricula nos cu rsos superiores, quem não apresentass·~ O> 

documentos de que havia a esse curso se subordinado não h aver ia priv ilegios e 

distincções a esta belecer entre gymnasios publicos e particulares com iclen ticos 

programmas; e a fiscalização dos estabelecimentos ele ens ino secundario tornar

se-hia muito m a is f acil e effectiva. 

Em a opinião de Jules L emaitre: "Le baccala uréat, litteraire ou sc ientifi qu~ 

ne prouve ri en. Le hasard y joue un trop g ra nel rôl e. L e baccala uréat prouve 

moins que ne feraient les notes clonnées et les certificats cl 'étucles clel ivrées da ns 

les lycées, et sous le contrõle pa te rnel el a l 'E' tat clans les étab lissements libres. " 

E stabelecendo nos gymnasios o reg imen• elos exames por mater ias, S. Ex 

para ser log ico deveria dispensai-os nos exa1nes de a dtnissão. Para que obr igar .)R 

a lumnos qu e já veem elo Gymnasio com exames parcellaclos el as materias do cur~o 

secundaria a fazer novos exames por occasião da m atricula nos cursos superiore'3 

e perante m esas compostas elos mesmos professores qu e j á os exam ina ram? Houve, 

por sem duv ida, nesta par te elo projecto, a lgum la pso. Ou o Sr. Ministro da 

Justiça tinha intenção de instituir nos gymnasios o reg im en das médias annuaes 

e exig ir no exame de ad missão dos cursos superior es a dem onstração do conheci

mento r eal das materias qu e m a is connexão t êm com as do curso a segui r, ou 

S. Ex. desejava ins tituir no cu rso gymnasial o r eg imen do exame annua l e dis 

pens:od-o no exam e de admissão, que seri a então uma averi~uação pormenorizada 

da capacida de elo a lumno por m e io de ques tões geraes - o qu e Fouill ê chama 

exe•·cicios act-ivos, isto é, di ssertações oraes ou escriptas sob re assumptos ger aes, 

de sorte que para as trata r convenientementE\, não poderá de ixar o a lumno el e 

CQnhecer o programma dos estudos, não em seus detalh es (o que pouco i':1porta) , 
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mas no seu conjunto, nas suas Unhas geraes e nas suas connexões, que é o que 

afinal so póde chamar a cultura geral. 

A proposito dos certificados de approvação das materias do curso gymnasial, 

não podemos atinar com os motivos pelos quaes S. Ex., r estringindo a validade 

clelles aos que forem passados pelo Collegio Pedro II ou pelos institu.tos a elle 

equiparados, mantidos pelos governos elos Estados e inspeccionados pelo Consel ho 

Superior do Ensino, abriu uma excepção para os ele gymnasio estrangeiro, desde 

que fossem a uthen tica clos pela mais alta autoridade consular? 

Em r elação ainda aos exames ele a dmissão, assignalámos (uma vez que S. Ex. 

obriga o alumno a novo exame) a incongruencia de ex igir m enos do alumno, 

quando exactamente deveria exigir mais. Assim, a prova escripta de ling uas 

vivas nos exam es elo Collegio Pedro II consta da traclucção de uma obra l i tte

r·aria classica e difficil, ele J)referencia em verso, permittindo o auxilio do diccio

nario; q u ando no exam e vestibular exige a penas a traducção escripta de um 

tex to facil el e um livro de litteratura franceza e de outro autor classico allemão 

ou ing l ez, dispensadas as provas oraes. As mesmas observações têm inteiro cab i

m ento r ela tivamente ao programma do ensino secundario. No caso, S. Ex. esta

bel ece dou s cursos, um obr igatorio e outro f aculta tivo. No curso ·obrigatorio ou 

fund amental é S. Ex. de uma p arcimonia lamenta:vel, nas distribuições das mate

r ias. Tratando-se de um curso que tem por objectivo prepar a r o adolescente para 

incorporai-o á sociedade, para h abilitai-o ao exercicio ele sua activ iclacl e futura 

n a v iela pratica para onde deve levar o conhecimento dos seus direitos e elos seus 

deveres, deficiente e parca é a bagagem que tal ensino lhe subministra. O proj ecto 

apresentado em 31 de M aio el e 1839, pelo Padre Diogo Antonio F eijó, é mais 

liberal e m ais ad iantado. Eil -o n a integr a: (lê) 

"A Assembléa Ger a l L egislativa decreta: 

· Art. 1.• H av er á em todo o Imperio cursos ele estudos el em entares, em clrculos 

para esse fim destinados. 

Art. 2. 0 Nestes cursos ensinar- se-hão elem entos el e !1istoria natural , physica 

e chimica em uma só cadeira. El em entos de geographia, m etaph ysica e log ica. 

l\"outra cadeira, phi losophi a moral, contendo a theoria desta sciencia. o direito 

natural e político noutra cadeira. 

Art. 3.0 Haverá um substi tuto pa r a estas tres cadeiras. 

Art. 4 .• a Capital el e cada Província h averá tres cadeiras, uma de lat im 

e francez, outra de a ri thmetica e geographia, outra de rhetorica e poetica. 

Art. 5.• Os pres identes marca r ão os círculos, tendo em vista a commodida cle 

dos estuda ntes, comtanto, porém, que cada ci r culo comprehencla t r inta e c i ncoenta 

mil habitantes livres. 

Art. 6. • O Gover·no determinará provisor iam ente, aos m estres ordenados pro

porcionados aos clifferentes círculos. Ordenará estatutos e mandará forma r com

pencl ios, t endo vista o plano junto. 

Art. 7.• O Gover·no, na seguint l egisl atura, participará á Assembléa el e tudo 

islo, el e que fi ca encarregado, com as observações qu e julgar oonven ientes, para 

ser cl finitivam ente deliberado. 
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" · Art. 8.• Todas a s cade iras de latim, or a ex·istentes fóra das cap itaes, fi cam 

abolidas por morte dos professo res ou pe la· passagem des tes a algum a das novas 

cadeiras. 

Art. 9. 0 O Governo, pela primeira vez, nom eará pr ofessores naturaes o.u · es

tl•angeiros, para as cadeiras cr eadas pe la presente lei e n as vagas, e llas serãb 

providas por concurso, na fôrm a a té a qui pratica da. 

Art. 10. 'as capitaes m a is popu!osas poderá o Govérno, s i julga r necessario, 

crear cadeiras separads para cada uma elas a rtes e sciencias aq ui decla ra das, 

onde devidamente se ha bilita m os candida tos para as cadeiras creaclas pela. pre

sente le i, e a rbitrar-lhes sufficiente orclenacl o. 

Art. 11. Os professores serão julgados depo is de 25 an nos ele bom serviço, 

com o ordenado por inte iro ; e, s i tiverem bons servi ços e se in hab ilitarem de 

continuar a prestai-os para compl etar os 25 annos, serão jubilados com o orde

nado correspondente aos annos el e serviços ctue prestarem. 

Art. 12. 1\enhum cidadão m enor ele 14 a nnos, que residir no Jogar em q ue 

.estiver em providas as cadeiras aqui decla 

.Fadas, poderá para o f ut uro occupa r emprego a Jg·urn , quer de ele iç;ão popular, 

ou de nomeação de qualq uer autor ida de, sem apr esentar primeiro á a utorida de 

a quem competir r econhece r o seu diploma ou da r - lhe posse, certidão de 

ida de, e attesta clos dos professores el e ha ver frequentado o curso completo, 

:embora sem notavel proveito . 

O ·Governo, nos estatutos quo dêr, marcar á o m enor pra zo possivel em que 

se finalizem os estudos elas materias que se devem ensinar em cada uma elas 

cadeiras corn proveito , 

•Paço elo Senado, 31 de Maio ele 1839. - D iogo Antonio Feijó, kfetnoel 

Al-ves B 1·cmco. J odo Anl;onio Rocl1"irn•es d e GM·vc•lho. F?·etncisco d e So1tzet Pa

,·aiso, Marquez ele Paranagná e J osé Sctt1M'wino ele• Costa Pe,·ei?'ct. 

PLANO DE ESTA.TUTOS ELEMENT ARES DO SR. DEPUTADO J''" JJO 

Caminhando-se a par da natureza, observa-se qu na acquis ição dos conhe
cimentos ti!m o primeiro logar os sensiveis, os quaes, ao passo que acceler.am 

o desenvo lvimento ela sensibilidade, subministra m os primeiros m a teriaes, do 

conhecimentos humanos . Occupa o pr imeiro luga r neste plano a histor ia 
natura), a qua l, a presentando em classes os differ entes obj ectoo;; que rodeiam 

ao. homem e que com e lle ~ôm relação, consegue que seus sentidos sejam sacia -

' elo~ . sua cu riosidade satisfeita, sua m em ori a desembaraçada e sua r a z.ão prin

c i p; ~ a emprega•· sem ol:Jstaculos os primeiros esforços ele sua a c ti>:ida de. 
Occupa o segundo lugar a phys ica, que, por m eio de uma c lassif icação 

I]'Htis a pura da, approxima obj ec~os que parecia m clifferentes, e que pela expli

cação dos princ ipaes phenomenos da natur eza far~ conhecer proprieda des 

-incog11itas e_ que, mereciam un1a céga a dmiração . 

Occupa o t~rcei ro lugar a ch imica, que, pela decompos ição ela materia, el es

cobrirá os seus principaes elem entos, pondo o lwmem ao a lc<tnce de mui~os _ S ' -
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gredos da natureza, da força de seus principaes agentes e da sua feliz appli

cação ás artes. 

Quando o dominio dos sentidos parece enriquecer pelos estudos prece

dentes, convém sa.ltar a limitada esphera da propria observação e aprender 

pela autoridade com o soccorro da imaginação e dos mesmos sentidos, novas 

verdades que devem s«rvir de suppl emento á propria experi encia. A geographia, 

portanto, na qual se dê sOmente a idéa ger a l do globo e de suas differentes 

partes, a divisão dos principaes Estados e do que ha de mais raro e admiravel 

em cada um delies, uma breve noticia de origem dos povos, das religiões e 

governos, far á que o homem. conhecendo o mundo que habita, rompa o estreito 

circu lo de suas idéas, adqu ira uma certa expansão da alma que o torne conéi>

dadão de todos os habitantes da t erra. 

Instruido o h omem até aqui do que se passa fóra deile, convém tornar 

suas v istas sobre si mesmo, e a primeira e principal questão que o deve occupar 

é a origem de se.us conhecimentos. A obs rvação sobre a alma, o desenvolvi

mento de suas faculdades, a manifestação de suas Leis, os sentidos e a reflexão, 

emfim, as verdades primitivas que servem de base a todos os conh ecimentos 

humanos, analysadas, classificadas e notadas com o seu valor respectivo, lbe 

offerecerão dados sufficientes para resolver tão importante questão. 

A sciencia das sciencias, ou a sci encia dos principias, isto .é, a metaphysica, 

far á o homem certo do que é real e phenomenal, do que é objectivo e subjectivo, 

e, collocando-o no mais alto grão das abstracções, lhe entregará a: chave dos 

connhecimentos humanos; e, se fôr ajudado do genio, poderá fazer progressos 

no desenvo lvimento e applicação destes principias a toda outra sclencia 

particular. 

Esta é a occasião em que o homem, já exercitado em reneclir, deve indagar 

das ,. g1·as fixas e invariaveis que o conduziram e o devem conduzir na. in"esti 

gação da verdade. 

A analyse dÕ pensamento lhe offerecerá os mais felizes resultados. · Uma 

logica, portanto, que apresente o quadro das operações do entendimento, para 

o firri de raciocina1·, as different s fôrmas do raciocínio, os differentes methodos 

de observar, de classificar, de meditar, de conj clurar; emflm de r ever seus 

conhecimentos pela applicação da critica, dos signaes, dos sentidos, da autori

dade e da razão, e algumas regras de disputar, desempenhará sem duvida os 

fins da grande arte de pensar. 

"Parece que com estes estudos elementar s se achará desenvolvida a capa

cidade humana e subministradas as primeiras materias de seus conhecimentos, 

e habilitado, po1·tanto, o homem para apJ'licar-se ao estudo que melhor lhe 

convier. Sem duvida, nenhum outro é de tão absoluta necessidade como a 

P hilosophia Moral, a qual, dando a conhecer a natureza moral do homem, fará 

nelie 1·evfver o senlin'lento de sua dignidade pela nobreza dos motivos que 

devem dirigir suas acções e pelo fim elevado a gue o destinou o autor da natu

reza. O sentimento inp:'l.lo da justi<;a o 'conduzirá. a crer na necessidade .te 

um juiz supremo, recto e lmparcia4 bem como de uma vida futura, onde, poS'tas 
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em h armonia suas inclinações, tenha a virtude a n ecessaria recompensa. Neste 

estudo aprencler :L o homem em detalhe seus direi tos e seus deveres, e na theoria 

da felicidade saber á distingui r a falsa da verdadei r a . iPela a pplicação el a legis

lação natural do estado social, conhecerá os vícios e a perfeição das differ entes 

cons tituições ; porquanto, o direito politico se encarregará de mostra r a origem 

das sociedades legitimas, o seu verdadeiro fim, os meios. de promover sua pro

priedade, as differ en tes ffn·mas dos gove1·nos, suas vantagens e inconvenientes, 

emfim, as gara ntias necessarias para pres rvar a sociedade do f!agello da 

a na rchia ou despotismo. 

Com este cu i·so, parece comp le tar-~e a educação commum de todo o cidadão. 

Diogo Antonio F eijó . ". 

E sse proj cto, que deu motivo a in teressante cliscussão, em que tomaram 

parte Bernardo Pereira de Vasconce llos, Costa Ferreira, Saturnino '\Pereira, 

Carneiro de Cam]:os, A lves B ranco e outros, mostra o a lto descortin io dos 

estadistas daquelle tempo, e, quanto, in fe li zmente, nos achamos delles distan

ciados em questão dessa natureza . 

Qua nto ao ensino superior, o projecto incorre nos mesmos erros do projecto 

que pretende r eforma r . 

A a preg·oa da a utonom ia didactica é uma burla. Com effeito, já vêm discri·· 

minadas no corpo elo projecto as m ater ia s do c urso, distribuída s por s':ries a 

bel prazer do Executivo. A congregação na da póde fazer sem a udiencia do 

Conselho Superior, a liãs depen dente do Min istro. Retira ãs congregações o 

direito de indica r o candidato da sua escolha á inves tidura do m agisterio, obri

gando-a a indica r clous nomes. podendo a escolha do Governo r ecahir sobre um 

delles . 1\o a rt. n. 150, fé r e a Constituição, creando uma classe de funcciona

rios p ublicos, nomeados por m eio de requerimento pa ra lugares que o Congr esso 

não creou. 

N o Collegio !Pedro li, deixa o c urso complem enta r sem professores e os 

lentes sem subs titutos, podendo o dii·ecto r , no caso de impedimento dos lentes, 

indicar quem lhe a pprouver. 

Nas esco las superio res conserva a c lasse a nach ronica elos s ubstitutos de 

secção, mataP..clo ou asphyx iando a instituição da livre docencia; no Collegio 

Pedro Il, S. Ex. os e limina. Diz o art. 174: "Não haYerá professo r substi

t uto, etc .. ,. 

Por que esse antinomia? Ou a classe dos substitutos é necessaria, é indis

pensavel e deveria figurar em um e o utro curso, ou é desnecessario e d eve ser 

elimina da . 

A verda de, senhores, é que a classe d e substitutos, como a temos e r enova 

o projecto, é uma instituição nossa , sem s imile em parte a lguma do mundo 

un iverso; c lasse pa rasita ri a, sem f uncção que n ão sej a a de substituir os pro

fessores em seus impedimentos, na s ua a posentadoria ou na sua morte. Vita

licios desde a investidura do cargo, os substitutos se conservam por annos e 

a nnos, a lheios aos actos esco la r es, r eceb endo os seus vencimentos sem ti·abalho 

nem estímulos para o trabalho, á espera que a boa ou má for tuna oe torne 
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cathedraticos. Subs titutos, co nhecemos nós, que mais de 20 annos não lograram 

a cathedra do magisterio e a inda hoje estari a m esperando por ella, se ref61·mas 

providencias não lhes ti vessem vindo em auxilio. Se os substitutos impedem 

o accesso ao mag isterio, como é provavel acreditar-se na creação da livre do

cencia, que outra causa não é senão o seminario dos futuros professor es'! Que 

estimulo a lenta rá o livre docente se vê trancadas as portas do magisterio, por 

um obstaculo irremov ivel ? 

Se as provas de concurso são iden ticas para livres-docentes e substitutos, 

por que para estes ficarão va lidas permanentemente e para aque lles, a penas por 

seis annos? 

Quem concorrerá a taes cargos de tão difficil investidura e de funcção tão 

precari a pela esperança de um curso mal remunerado e incerto ? 

S. Ex. quiz consorciar o systema francez com o nosso, n1as não re flectio 

que essa un ião era imposs ivel. 

Na França os CtE'regés, classe que c01·responde á dos nossos substitutos, 

são no in eados por nove annos. Na Allemanha, a investidura do professorado 

s uperior se opera por a rbi trio das congregações, de so r te que na da é comparavel 

ao qu El se quer consegu ir no projecto. 

Do que acabo de dize•·, infere-se que, se a r efórm a conseguir evita r os 

a busos que a erronea interpretação do a rt. 72, ·~ 24 da Constituição permittio, 

da ndo a cada qual o direito de expedir diplomas e de exercer por seu livre 

alvedrio qu a lquer profissão, por mais deliCada e de ma ior r esponsabilidade que 

seja, será, não obstante, deficiente porque não obedece a um systema ; inconve

niente, r etrogr a da e tyr annica, porque indubitavelmente acaba com o ensino 

particular, que, longe de estra ngula r , deveri a animar. 

Foi por assim pensar c1ue apresentei como substitutivo o projecto Tavar <;!S 

de Lyra, a liás modificado no sentido das idéas que acabei de expender. 

Tenho conc luido. (il'lttito b em.). 

SESSÃO DE 20 DE OUTUBRO . 

O Sr. Almeida F.ag!lndes: - Sr. Presidente, 9 meu intento tomando 
a palavra nesta occasião é menos discutir a refórma do ensino do que justificar 

uma eiT".enda que a presentei. 
Não pretendo discutir a refórma, porque ella tem sido brilhante e profi

cientemente debatida pelas m elhores competenclas desta Casa, e , além deste 

motivo , porque a discussão da refórma no seu conjunto pouco a proveita r á ao 

objectivo que tenho em v ista. Entretanto, como, por occasião da votação em 

segundo turno, 'tive de justif icar o m eu voto contra o art . 24 da refórma, e 

nas palavras que então proferi taxei de incompet ente o reformador, devo , nesta 

occaslão, sem pretender a branger por uma analyse conspectiva o assumpto, 

demonstrar que não houve leviandade nesse meu conceito . 



Por isso só, Sr . !Pres iden te, é que entro na a preciação de a lguns pontos ela 

r efórma, para fundamentar a opinião qu e já ligeit·amente emi tt i . 

Sr. PresidEnte, não comprehendo absoluta mente como, em se tratando el e 

um assumpto tão importante, de uma complexidade tão grande, se o faça tão 

levianamente, COJT'.o s vê no documento que estamos examin ando. 

Sempr e pensei, Sr. !Pres idente. não obstan te ter opinião já l'irmada a 

respe ito el a incompetencia elo roder publico para inte rvir em qu estões de ordem 

mor a l, omo é a questão elo ensino, sempre pensei que, em se concedendo a esse 

pod " a altribuição de inter vir, fosse necessario ter uma instrucção philosopbica 

solida, pat·a que se pudesse orien ta r um a r efórma da o•·clem des ta . 

.Pois em balde, Sr. \P t·esidente, no documento, que examina mos, se procura 

q ual foi a orientação do reformador, tratando de assumpto tão r e levante e tão 

complexo; procura -se qu a l foi a doutrin a 

r ef6rma; emba_! de, Sr. Presidente! O que 

que o g uiou na confecção dessa 

se encontra ê, ao la do de uma 

inaniclade abso lu ta sob tal aspecto, uma incoherencia flagr a nte, uma incerteza 

comple ta, uma dubiedade perfeita, form ando os caracteristicos des ta r eforma. 

Sr. Presidente, incer teza, illogismo, incoheren9ia, obscuridade são constan

tes nos artigos da r efór ma, e para que se não tome como a ffirmação ligeira o 

que estou d izendo, vo u concretizar estes conceitos. 

Sr . P r esidente, n esta r efórma, opina-se pela a utonomia tlos estabeleci

rnentos de ens ino, das r espectivas congregações, em un1 ponto, e, em outro 

coarcta-se essa mesma autonomia; em um ponto, manifesta-se equipa r atist<t; 

em ou tro r estrin ge-se essa attribuição de equipa ra r. 

!Par a iniciar a a na lyse, Sr. \Presidente, farei observar que em nenhum 

artigo da r ef6rma está definida a equiparação de estabelecimentos de ensino 

secunda rio, m esmo mantidos pelos Estados. Em n enhum artigo isso se encontra . 

Vê-se que o Governo permitte a equiparação de estabelecimentos s uperiores; 

m as, permittindo, com clareza, a equiparação de estabelecimentos secundarios, 

não, não se vê em artigo a lgum. 
Vou r eferir aqui_ o que a refór-ma di spôz a respeito da equiparação. E' o 

art. 11 , em que apenas se r efere aos estabelec imentos de ensino superior; 

quando trata das r egr l!-S pa r a equipa ração, ainda ahi só ha r efer encia a insti

tutos superiores. Diz, por exemplo, o a rt. 11: 

"As academias que pretender em que os diplomas por ellas conferidos sejam 

registrados n a s r epartições federaes, afim de produzirem os fi ns previ s tos em 

lei, r equer erão ao Conselho Superior de Ensino, etc.". 
Abaixo, no ar. 14, dá os requisitos necessarios para que essa equiparação 

sej2. permi ttida. 
o SR. Auaus~·o DE LIM:A : - E no art. 24 e li a faz transparecer que existe a 

equipa ração, por haver dous casos excluídos . 
o SR. ALM:EIDA F AGUNDES: - Ch egarei lá, pois ter ei de apreciar esse 

a r't!go. 
Quanto ao ensino secundar!o, ao · ensino preparator.!o, a r e,fórma a elle se 

refere nos arts. 24, · '78 e 82. 
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Pa•·~. cfareza el evérl a dize r a qui , neste art. 11: "Os institutos que preten

derem a equiparação, r equererão, etc." E, na quell e a r tigo, em que se dispõe 

sobre os requisitos que elevem preencher taes estabelec imentos, da r as condições 

pa1·a os estabe lecimentos supHiores e para os de ensino secundar! o. 

\Pois bem , não se f az isso. 

No a rt. 1 5 trata elo inspector. Ad iante diz (ar t. 20) : " Julg·a da digna ele 

equipa J'ação uma academia, etc. " Ass im por di ante . 

E' pr eciso chegar ao art. 24 para termos um v is lumbre ele que o Governo 

permitte a equiparação, no tocante ao ens ino secunda ria; mas •são m eras r efe

r enc ias ao objecto, nesse art 24, como nos ele ns. 27, 78 e 82. ' o primeiro 

·desses a rtigos, convêm notar, a equipa ração se infer e, por exclusão e r efer e-se 

a estabelecimentos secundarias f unda dos por particula res . 

O SR. AUGUSTO DE LT MA: - ·O Governo a inda permitte v ir tua lmente que 

um a corporação philantropica sen1 intuitos de lucros e religiosos, n1inistre o 

ensino secundaria. 

O SR. ALMEJDA FAGUNDES - Hei de trata r desse a rt. 24, e~pecialmente; 

agora estou salientando a penas o seguinte: qu e, em nenhum a rtigo, positiva 

m ente, a r efórma indica qu e os gymnasios fundados por governos es~adu aes 

possam ser equiparados. 

O SR. JERoNYMo MoNTEII.lO - !Peço licença para chama r a a ttenção de 

V. Ex. sobra o art. 78, onde ma is claramento se vê esc larecida a questão. 

O Sn. ALMETDA FAGUNDEJS: - Eu citei justamente os a rts . 24, 27, 78 e 82. 

Vo u a llu dir agor a a o art. 27 . Este estabelece "a quota de fiscalização das 

academ;;cs será de 6 :000$ an nuaes, e a dos gymnasios estaduaes, de 3 :600$000". 

Agora vamos ver o a rt. 78. Em seu paragrapho urrico, diz esse artigo: 

os Estados onde não houver gymnasios m an tidos pelos governos, as congr e

gações, etc . " Aqui está outr a refer encià a gymnasios estacluaes; mas não 

vemos n enhum a rtigo cla ro , dizendo que do m esmo modo que p(idem ser equi

par a dos os institutos de ensino superior, serão tambem equiparados os institutos 

el e instrucção secunda ri a fundados pelos Estados. 

O SR. JERO NYMO Mo NTEIRo: - !Peço de ·novo licença a V. Ex. para cham ar 

a s ua attenção sobre a a !inea a desse art. 78, que tràta do assumpto ele ma

neira mais positiva. Talvez fenha passado despercebida a V. Ex. 

O SR. ALMEIDA FAG UNDES : A r t. 78, a linea a: · " certifica dos d·e a ppro-

vação conferidos pelos, , etc;" 
Mas aqui está . Continuamos com as ref er encias ; não h a pos it ivamente, como 

conv inha fosse estabelecido ele modo claro em uma lei, a determinação ele que 

taes e taes institu tos, de tal e tal caracter, podem ser equiparados . 

No a rt. 82, do mesmo modo, encontramos uma simples r efe rencia . 

O SR . AUGUSTO DEl LIMA - E' uma r eforma manhosa. 

O SR. ALMETDA FAGUNDES: .....c "O exame vestibular será j'!lgado por uma 

commissão de professores elo Colleglo Pedro I_I ou de instituto <õS tadual a elle 

equiparado, etc . " 
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Ora, isto e m uma lei de e nsino, em uma lei que procede de um org·ão do 

Governo, no qual ee suppõe to.da sorte de co mpetenci a . .. 

o Sn. AUGUSTO nn LIMA - Em uma lei que, segundo seu autor declaro u, 

não foi fe ita por aman uenses e em que fo ram ouvidas capacidades ... 

O Sn. ALMTIIDA FAGUNDES - . . . isto r ep ,·esenta uma lacuna, uma f a lta po

sitiva de precisão, que induz á duvida, á discussão e possive l chicã n a . 

T emos a qui subentendidos os gymn as ios es ta duaes eq uiparados, o que, em 

un1a lei , ê sernpre un1 defeito; a lei el eve ser clar a, positiva; a lei não deve 

deixar duv idas . n a su a in terpretação . 

O SR . TEIXEIRA BRANDÃO - A lei ê positi va, cla r a, quando no a r t. 150 

a lter a a Consti t uição e estabelece a possibilidade da creação de Jogares por 

um simples r equ erimento .. 

O SR. ALMEIDA FAGUNDES - Mas V. E;c. m e permitta , nós a inda est a mos 

no principio; o a rt . 150 es tá longe. Se m' o permittir o tempo, lá irei . 

O Sn . J ERONYMO M ON'IE LRO : - M as, con1o se vê, es tas notas qu e V. Ex . 

vai faze ndo em torno do pro jec to são verc1adei ras nugas em face dos de feitos 

de caracter mais g r ave, em face de senões mais di'gnos de re paro . 

O SH. ALMEIDA FAGUNDES: - Não h a du v ida , eu m esmo só muito perfun

clol ia nwnte procülo a es ta a na lyse, para justi ficar o qu e foi a i legado por mim . 

Exactamente, eu já tive occasião de di zer que o a rt. 24 devia ser elimina

o , diL r eforma, não pelos fun da m entos que se apresentar a m aqui , m as porque 

e~ a o ~·.ttestado da incompetencia do Governo. 

J<Jsse a rt. 24 tem sido aqu i muito discutido , mas penso que nunca ê bastante 

a discussão sobre essa monstruos idade. 

O SR. J OAQUIM OzoRro: - J á está modificado p ela Com missão. 

O SR. ALMEIDA F AGUNDF.S: Estej a ou não, o documen to ê este; portanto, 

é H•bre ell e que devemos fazer nossas apreciações . Não estou apr ec iando o pa

rf.Cer do R elator da Commissão, senão a r eforma. Ora, es te art. 24 é comple

t <tnwnte lnuti l, completamente desn ecessarlo ; ê uma s uperfluida de : 1 •, porque 

a r eform a não admitte est a belecimentos de ensino fundados por particulares, os 

C!lmes possam . ~er equiparados. Não admltte a equipa ração pa ra estabelec imen-

• . .:n secundarias fundados por particula r es . . Logo, para que introduzir esta cousa 

a.qui, di zendo que não serã equiparado nenhum estabelecimento de ensino secun

darir., fundado ou mantido por particulares, com intuito de lucro ou de propa

gauda philosophica ou r eligiosa? 

:"o r egimen da lei, concebida pelo r e fo rma dor, não se admitte equipa raç o 

de co llegios de ensino secundaria fundados por particulares . Logo, a disposi ção 

é inutil sob es te aspecto, e a inda sob outro aspecto - ê que ell a suppõe, e aqui 

eR t>í. exactamente a prova de incompetencta, suppõe que possa haver ensino sem 

uma orientação phllosophica; que possa haver ensino sem doutrina, qualquer 

que ell a seja, e m a is qu e, se a lguem qulzesse fazer a propaganda phllosophica 

ou ,·eli g iosa, em um estabelecimen to secund!!-rio, seria esse a rti go qu e 0 impe

diria. Queria eu. que s~ m e dis·sesse como prohibir que um es t a belecimento . par

tlcular. que · tivesse os seus programmas moldados pelo programma do Collegto 
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Pedro Jl, qua ndo permi ttida a equ ipar ação, com o i mpedi r que o professor I c 

c io'la.sse g·eographia , llistoria gera l ou historia natura l, or ien tando o seu nsi no 

seg-un do a sua ph ilosophia e seg-undo a su a r efigião? 

Não é i sto uma prova caba l, completa, nagranle de i ncomprehensão da 

fjU6S l ãO? 

Poi s então, o l'eform ador , pessoa excellente, que deixou nesta Casa a mais 

b1 ilhan te tradição, com o or ador e como jur ista, acredita possivel esta cousa, um 

ns ino f:..enl doutrina. um ens ino sen1 phllosophia"? 

Nà.o h a quem tenha uma certa educação. não ha quem tenha uma certa 

in~lrucçilo IJhilosopbica ou scientifica, que não saiba disto: que nós viYen1os 

cxacLamen te orientarloR pel a nossa philosophia e pel a nossa religião. omo, pois, 

se }JÕe numa reforma un1 a rtigo clestes? E', por conseguiute 1 i nu ti l sob este se

g undo asp ecto. 

::Vl as o ar tigo ainda ê contrad ic torio, porque a reforma que aqui isto dis

J)Õe ·u1m i tte ad i ante o ensino da psychol ogia. da logica e o ensino da historia 

da ;lh i losophia que a Comm issão mudou para systemas ph i losophicos . 

Pergun to: Q ual ser á a psychologia do Min istro? Qual a psychologia que 

tev e em m ente S. Ex . ? Essa psychologia não se incorpora num system a p hilo 

sophico qualquer? 8ssa 1opica c:: essa historia da philosophia não são llm in 

centivo, um ensejo para a propag·an da philosoph ica? O artigo é, portan to, con

t r adictor i o desse pon to de v ista . 

Aqul se pr ohibe a pr opaganda philosophica, mas lá s abre largamente a 

por·tn. a essa propag-an da! 

O !'1R . JERONYMO MONTFIJRO : -- Pat·ece que o M i n istro teve duas preoccupa

ções. dous i ntuitos : 1°, de demonstr ar a incompetenci a de fazer uma r eforma 

d·, ensino; 2°, de deJnonstrar a cor:::t;:::em el e aff1·ontar ousadamente a quasi una

nim:dade do Brasil. 

O SR. ALMEIDA FAGUNDES: - Não cJ~ei o nem em um. nem em outro cles

Sf'S intuitos . 

1\l"as, Sr. P r es idente, esse a r t. 24 é um artigo cheio de cousas extrao t·cli 

nat·ias. R' ai nda u tn artigo que encerra a 1nais violenta das disposições. E' u1n 

a~· li!'O i n quisitoJ•ia l , porque elle va i até- a indagação do inten to que póde ter a 

corpo1·ação que funda u m collegio ! E' um artigo á Torquemada! 

Póde-ee l á ppnetrar 0 intento de educadores para sorprender ahi o vi o a 

uc1·o, a inten~ão de gan ho ou a intenção de propaganda rel i giosa, philosophi ca? 

E ' r. tn art igo, cotno eu disse, justi ficando n1eu voto contra e1le, que deve 

~er su p rrim i do, não só pelo motivo apresentado, que era, pri ncipalmente, da 

s:.Ja inut·:Jidade, mas pel o fu ndamento de que ê u m arti go f[ue attesta a incom 

petenci a do pocl ,. publico para decretar refo r mas ele ensino. 

A lém destes 1·epar os, que acabo de fazer. com respeito ao art. 24, o dis. 

l at.l de r eformadot· está se revelan do a cada i nstante. Não quer o já consi de

ra r est a viol encia qu e resu l ta ela imposição d um pr ogramma numa soci edad e 

culta, n uma Repub lica, cujo pr in c ipio car deal é a f r ater nida de e a i gu a l dade . 

Não qu ero , são questões mu i to a.ltas e pos. o fazer a minha cri t ica r espigando 
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, 10::;; anclaJ·es inferio res da. r eforn1a, no que h a, por assim dizer. de elementar. 
Vou apontar, muito Ji;;elr amente, para poder cheg·ar ao objectivo capita l des

tas minhas conside1·ações, o pro;;r amma do ensino secundaria. 

o prog,·amma do ensino secundaria, que de,·eria se•· fundamental, não e. 
um progra,mma; póde-se chamar programma de prepara-ção pa r a a matricula 

uas acad&mias. Programma de enisno secundaria, esle? Abso lutamente, não. 

Vou mostrar. 

Sr. Presidente, este programma re1 el e uma ralha de todos os progn1.mnms; 

não tem seriação logica, não ten1 a e nu rneração de mal rias necessarias, neces

sarias f::cientificamente. necessarias Iogican1en te, pa.ra o emprehendimenlo dos 

es tudos superiores. Aqui é flagrante a falta de orientação philosophica, rtP 

('orientação scientifica. ~'{o estudo de linguas, no qual se p rn1itte o ensino dL' 

inglez ou do allemão, parece, suppondo que o Governo póde intervir nestas cou

EhS de f azer programtna, o que elle devia deixar ás congregações dos stalJele

cimC"ntos, esta disjuntiva ou não devia existir, porque ou reputa-se uma disci

plina necessaria ou e lia ê desnecessar ia; se necessaria, d vet·-se-hia u:3at· H eo

pnlatíva e que devia estar ligando o allemão ao ing lez; se d snec~ssaria, im

punha-se a ~liminação dessa disciplina. 

'ão co.nprehendo esta disjunctiva. Mas isto é um r eparo insignificante. 

0 Sll. AUGUSTO DE LIMA: - A liás, este defeito j á é antigo. 

O Su. ALMEIDA FAG UNDES: - E' antigo1 não ha duvida, mas a r efo r·ma de~ 

v; a reparar o Cjúe havia de máo. Reforma não implica aper feiçoamento? 1 ão 

d~via o reformador continuar os mesmos erros, o que prova ou que não teve 

Jnl!.ito cuidado, mui ta segurança no que estava fazendo, ou, se teve algum guia 

na empreza, não o conduz ia com a segurança desej avel. 

isto é um pequeno repa1·o. 

Qu~ro razer reparo mais importante. Quero referir-me 'a uma lacuna que 

s~ oiJserva no pro<;Tamma que venho apreciando, relativo ao estudo da phy sica. 

01·a, no estudo da phy i ca,, pócle-se dizer que se dâ a entr ada para o es

tuõo das sci encias naturaPs. a introducção ao estudo eles as scienci as. 

Ahi t em os de jo~ar constantemente com a noção el e l'orça; desde o p l'inci

pio quando se trn.ta ela acção da gravidade até o fim, quando se estudam os er

feitos das forças el ectricas. Em toda a parte a força e seus ef fe i tos. 'ompo· 

sição e decomposição de forças, movimento e suas variedades, e quando se r e

fere a forças, são conhecimentos que nos n1inislra a tnecan ica p~ra a racil in· 

tellit;encia élos phenomenos physicos . 

Por que err1 urn curso secundaria não respeitar a in1portancia log·ica intr·o· 

duzindo no progTamma uma cadeir a de noções ele mec3-nica. com o se introdu· 

zir;:~.m cadeiras ele noções de physica, de chimica e de hislori a natural? 

E' uma falha grave; todos os compendias ele physica . reconhecendo a mi

lidade <las noções ele m ecanica para a compreh ensão elos phenomenoe physi cos . 

costumam, no começo, dar noções sobr composição e cl ecomposiç'io ele força. 

Ha theorias na physica Que não podem ser estudadas sem estas noções. 

1.L 1 SR. DF.PUTADO: - T anto m a is quanto, nos programmas de ensino pri-
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mario, vi'm jl\ as noçõe's de cousas, que preparam o alumno para receber as no

ÇÕC'~ el em entares de physica. 

o SH . ALMEIDA FAGUNDES: - Pois bem, sem a theoria de força e outras de

eorr entes, como é que o alumno vai emprehender com proveito o estudo da phy

~ica? E ' uma infracção log-ica e scientifica. 

Para s ver ainda quanto é ralho o pJ·ogramrna a respeito basta attender 

ao segu inte: a r efor ma pe•·m i lle que os a iumnos (vê-se bem que o fim da refor

m:: não é !l!usLJ·a•·. não é armar nossos eoncidaclãos ele uma forte clóse de co

nil(Cimcnlos; não, o fim é pr parai-os ]nu·a o exame, para a matricula), per

mitte que os candidatos ao estudo de pharmacla, matriculados no Colleg lo Pe

dro II, possam pedi•· ao clireclor dispensa, que lhes será concedida, da frequen

cir. de nula e do exame de geometria. 

Está aqui: •·os candidatos ao estudo dP pharm,Lcia ou ele odontologia re

quererão ao director licença que lhes será concedida para estudarem sómente 

po!·tu~'1le~. francez, arithmetica, physica. chimica e historia natural". 

Ora, isto é uma falta ainda mais grave. "ão se diga que. por ser um curso 

menos complicado do que o de medieiua., o pharmaceuti o possa ser dispensado 

do .. ~tu do de physlca e chimica. Não. pos i tivamente não. 

O curso pharmaceutico não dispensa esse estudo, nem mesmo o de micro

bio~og ~a, como se ver ifica na propria reforma. 

Mas então e-IIP não pode estudar entre outras a theor la das balanças, n!ln 

Pt~d· éStudar n!l.da da optica, porque para esse estudo são necessarias noçõefl 

g-cometricas e até trig·onometricas, sem o que não lhe será possível nítida com

prehensào <los phenomenos luminosos da reflexão e da •·efracção, nos espelhos, 

nas lentes, nos prismas. Em toda optica stá jogando com esses conhecimentos. 

C0mo ~ que se diz aqui: ''será dispensado do exame de geometria"? Onde vai 

ccnht'cer essas 110ÇÕ s para poder e1nprehender o estudo da physica? ~\ stmples 

refi xão nas Sllpf'rficie~ planas e curvas mostra que não podemos chegar a este 

<'r,olwcimento sem a theoria dos angulos. dos tr iangul os. etc. . . E' uma falha 

irr.portante no programma official. 

1~' J•recizo notar que, se o objectivo do progJ·amma fosse formar Indivíd uos 

qnt> apenas oc~upassem o mistér inferior de manipulador de drogas. de executor 

d·• fonnulas medicas. não precizava de physica nem da chimica. Toda gente 

~ai.Je que o Rio de Janeir o tem uma. porção de pha•·macias e raras têm l\ testa 

o~m pharm!l.ceuli o. Por conseguinte, se o objectivo do legislador foi formar 

pha•·maceuticos que além de conhecer a manipulação de medicamentos e de 

drogas, soubessf'm, tivessem, o espírito cultivado, como se lhes dar esse cultivo. 

~~~ nã0 têm prepat~o 1ogico e scientifico necessario? 

O preparo ê deficientP., porque sem a geometria não se pôde absolutamente 

atacar .. sses estndos. 

Um pharmaceuti co que não conhecer oplica, não conhecerá ainda a theori a 

do m i cr oscopio. pois, é nessa parte ela sciencia que se estudam os instrumentos 

de optica . 

lia ainda cousas nota"el s na r eforma. Sinto que me estou alongando, não 
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podere i, entretanto, d.-.xar de notar aqui a reproducção de uma m uida de l'c· 

forma anterior, da h.'i R h.padavia: o exan1e ves tibular. Na lei Rivadavia o exa

me ·vestibular tinha uma justificativa: os alumnos, os candidatos á matricu la 

Has esco1a.E snperiores preparavan1-se onde ben1 lh es pa 1·ecia, de n1oclo que. com

prehende-se que ao serem admittidos a estudos especiaes de medicina, de ch 

rcitc c de engenharia, as congregações respectivas cuidassern de ver o preparo 

dessa gente, para não perder tempo. 
Sendo, porém, o c11 r so pr ivilegiado. como o instituido. pe lo Collegio Pedr o II 

E' pelos gymnasios que se lh e equipararem , não comprehendo, acho uma su 

J>erfetação esse exam e ves tibular. Admittindo, entretanto, que esse exame seja 

ccnvei1iente, senão necessario, é inexp licavel que se exija para cada escola un1 

certo numero de ma terias, com exclusão de outras 1 

A preparação que se exige de um candidato a estudos superior es, tem por 

fundamento: primeiro, nesse estudo preparator io se adquirem cer tos conh eci-

mE:ntOl' scien tificos, necessarios, independentemente el e qualquer ag itação dP 

matricula em curso superior, e a inda porque ell es r epr esentam a preparação lo

gica, Isto é, vêm desenyolver nossas faculdades mentaes para emprehenderm0s 

e~ tu dos mais altos. Em qualquer das duas hypotheses, cons iderada a co usa sob 

~sses clous fundamentos ou em cada urn delles, separadan1ente, não se compre

hende como, sendo conveniente e talvez necessario, conforme p nsa aqui o re

formador, que SP exi ja um exnme vestibtílar dHferente para as esco las de di

r eito <' pa r a ftS de m edicina. Ou aquell e preparo é necessario ao nosso espírito. 

l>:t: a enfrentar estudos superiores. e então é indifferente que o a lumno quei r·a 

ser meôico, engenheiro ou bacharel em dire ito, ou não é necessario, e então 

deYemos eliminar dos pro;:;ntmmas aq uil!o que fôr dispensavel, evitando que se 

sobrecarregue a intelligencia dos candidatos ~ matricula, com um excesso ele 

astucloR que n ão têm importancia nenhuma. 

Demais, Sr. Presidente, é muito curioso que se estabeleça que, par·a a ma

tricula na Escola de Medicina. se faça o exame oral de historia natural: que. 

]>ara a matricu la na Escola Polytechnica se faça o exame vestibu lar d ma.the 

rnatic·a elementar: que para a matricul a na Escola de D ireito se ex ijam cer tas 

rousas e mais psychologia, logica e hlstoria da philosophia! Pois ntão , só o 

b:;.cl:arel em direito é que preciza saber psychologia, logica e historia da phi

losophia'l Ou estas materi as são necessarias ao estudo do ponto de vista l o~;ri 

Ct• ot• ~c!enÚflco, ou não o são : se não o são, repito, eliminem-se: mas, se o 

~:ão. ninguem preciza mais, por exemplo, desse estudo do que o m edico, assim 

COlrl.O precíza o eng·enhciro ; pois, nós não te1nos profissões especiaes, que nos 

isolem; isso é um erro. Toda a profissão se prende ao concerto geral da socle

dad~. e o medico, o engenheiro, o bacharel em direi to, precizam ter esse conhe

cimento gera l, que lhes indica a ol'ientação para os verdadeiros des tinos so

ciaes. E', por conseguinte, ainda uma grave fa lta da reforma, é um con tra· 
sen~o! 

O SR. TEixEIRA BRANDÃO: - Mas. o exam e. dessas materlas não exclue os 
de portuguez, de latim, etc. ? 



- 647 -

O SR. ALMEIDA FAGUNDES: - Faz-se o exame -el e latim, e o el e portuguez, no 

cu,rsci secundado. A prova escripta versa então, sobre a traducção de um autor 

francez, allemão ou lnglez. 

Senhores, multo perfunctoriamente tenho eu tratado destes artigos da r e 

forma, mas não me quero desped ir de lla sem indicar uma outra falha. 

Um elos objectivÇ>s do reformador, como está patente, como se depr eh end,, 

da sua exposição de motivos, foi corr igir abusos; elle -:ão teve, parece, outru 

objeclivo, e acreditou que podia conseguir isso deslocando a acção das facul

dades para o Conselho Superior e deste para o Ministro, de modo que, po~ 

meio dos seus delegados, o Ministro é que é o verdadeiro fiscal da regularidade 

do ensino. Convem, entretanto, repetir - e ha dias foi aqui dito por um hon

rado co ll ega que tratou minuciosamerte do assumpto - que o principal per

turbador do ensino entre nós, tem sido o proprio Governo, ha pouco se citou 

aqui que o Go\~erno até intervinha em distribuição de notas nos collegios equi

parados. 

O Dr. Hosannah fez aqui esta referencia, e prometteu na publicação do seu 

discur·so, juntar documentos comprobatorios. 

Ora, já se vê, que nada temos a esperar por esse lado, com r·elação á mora

lização do ensino, da acção que essa reforma possa ter. E' o qu0 e colhe dcc 

Iic<:ão dos factos. Onde, porém . se v ê a inopia das medidas propos tas pela re· 

forma, é no que diz respeito á fiscalização. 

Ora. Eenhores , é uma cousa estupenda. porque é de uma ingenuidade co

los~al! Cumo se cogita de encontr ar homens respeitav is, competentes sob todos 

os pontos de vista. JJara com essa contribu iGão de 3 :600$ e 6 :000$ , fiscalizar o 

ensino! Esses fiscaes de ensino podem ir visitar a escola. conversar com os 

directores, naturahn ente poderão ouvir uma ou outra aula, n1as, pergurito eu: 

dessa inspecQão póde resultar um juizo segur·o a respeito do ensino dado nessas 

escolas? 

Absolutamente, não. E com es ta recompensa mecliocre e ridícula, o Governo 

ha de procurar, nuts não encontrará pessoa competente, porque os que estiverem 

realmente na altura ele desempenhar uma missão dessas não se quererão em

pregar nesse 1nister n1ediante r etribuição tão r eduzida, a não ser que: seja un1 

homem de uma cledicaçao excepcional, mas homem com tal capacidade encontr·a 

em qualquer parte recompensa mais r emuneradora para seu trabalho. do que 

a que lhe offerece o serviço do Governo. 

O SR. JERONYMO MONTEIRO - Isso dará Jogar a que elles que iram accumular 

ser·viços, a fiscalizar clous ou tres es tabelecimentos. 

O Sn. ALMEIDA FAGUNDEJS: - Nesse caso, si o fiscal , tomando conta de 

um só estabelecimento, não pócle fazel -o convenientemente, quanto mais el a 

tres ou quatro. Só m esmo quem se quizer illudir é que póde achar que por umn 

visita, tres ou quatro, ou mesmo dez, se possa aquilatar do ensino ministrado 

por este ou aquelle estabelecimento em seu conjunto. 

O SR. JERONYMO MoNTEIRO: - Ha uma emenda em que eu pedia augm ento 

dessas quotas exactamef\te ·pelo motivo que V. Ex. vem expondo. 
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O SR. ALMEIDA FAGUNDES: - E' realmente uma retribuição ridicula par'l 

uma funcção tão alta. 

Uma observação lambem, Sr. 1 r esidente, tenho a fazer quanto á livre 

docencia. 

O projecto estabelece a livre clocencia reslricta, isto ê, na Escola ele Medi

cina só poderão ser livres docentes aquelles que se propuzerem a ensinar ma

terias do curso medico. Na Escola Polytechnica do mesmo modo e assim por 

deante, precedendo para isso concurso. 

Eu entendo que seria conveniente estabelecer esta livre clocencia de um 

modo mais largo. Ha certas mate.-ias, cujo ensino se difficulta, principalment" 

pela falta de material necessario para ministrar o ensino. No ensino de physica, 

no ensino de chimica, raro será o proCessar que possa, digo mesJno, nem un1, 

que possa ter um gabinete de physica em condições convenientes. Só o Estado 
ou uma empreza póde manter um laboralorio para ensaios chimi_cos. Só mesm'J 

o Estado ou corporação que disponha dtl muitos recursos, poderú. fundai-os. Or<.L, 

por essa disposição do projecto fica cerceado o ensino . Dado :tue o professor 

tenha a maior dedicação ao ens ino não poderú. realizai-o, porque lhe falta um 

gabinete. 

Não pareceria conven iente que se dêsse a maior latitude a esse artigo, que 
dispõe sobre a livre docencia, permittir.do que qualquer cidadão, no goso de 

seus direitos civis e politicos, desde que tomasse a r esponsabilidade do dam'll' 

porventura occorrente em seus trabalhos de laboratorio , pudesse ahi levar setn 

disclpulos e abrir um curso? Não haveria inconveniente nenhum, só resultaria 

disso vantagem para a diffusão do ensino. E' uma observação que me ocoorre. 

;\Tada de !..-conveniente poderia resultar, desde que o. material das escolas ficasse 

perfeitamente gar a ntido, desde que se tomassem as précauções necessarias. 

Todo professor que quizesse leccionar na Escola de Medicina ou Polytechnid 

prestaria uma fiança para garantia dos gastos de material empregado por elle 

em seu curso e dos damnos causados nos apparelhos e instrumentos dos labo
ratorios sem outra exigencia mais. 

Chego finalmente, Sr. Presidente, ao objeclivo capital da minha arenga. 

E' este um assumpto del'cado e contra o <JUal prevejo grande opposicão. 

Refere-se a minha emenda á abolicão do privil egio dos diplomas. N5o 

quer dizer que as faculdades officiaes ou equiparadas não possam dar diploma~. 

O que a minha emenda consigna ê que estes diplomas não gozem privilegias. 

O SR. Jos:€ /t.UGUSTO: - Não deem privilegio aos seus portadores. 

O SR. ALMEIDA FAGUNDES: - A emenda eslá redigida em termos claros. 

Parece, Sr. Presidente, que esta emenda não tem sinão uma significação 

restricta. Tenho, entretanto, para mim que, adaptada el1a, muitos dos males 

apontados no nosso ensino serão corrigidos, (muito bem), porque acho que a 

decadencia no ensino, a desmoralização do ensino, assignalada sempre, desmo
ralização notada até no proprio proressorado official, cessará, desde que a nossa 

educação lntel1ectual se oriente para o objectivo capital de instruir e não de 
conquistar diploma. 
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Quando da liberdade do ensino, quando da liberda{}e profissional resultar o 
surto das v rdadelras competencias, o que será inevltavel, porque a concur

J·encia determinará este surto, não teremos ma is falhos JJrograJ11mas, programmas 

defeituosos com o fim unlco de preparar o individuo para o exame, para entra. r 

nas academias á conquista de títulos. 

Dizem que não temos iniciativa particular. 

Como tel-a si exactamente o privilegio mata a iniciativa? Como se hão d~ 

fundar estabelecimentos de educação com programmas bem organizados si o 

Governo tem o ensino privilegiado, si o Governo diz: ou ensinaes por este pro

g J·amma que fiz defeituoso, como acabei de demonstrar, ou não enslnaes? Por

que. naturalmen te, entre dous estabelecimentos, um tendo excellente programm:t 

de "ensino, cujo objectivo seja a instrucção, a educação, m a s sem privilegio, ~ 
outro com ensino defeituoso, mas privilegiado, dando entrada para as academias, 

para a conquista ele um diploma, os alumnos todos desertarão do estabelecimento 

particular e Irão para o official ou officializado. Os es tabelecimentos parti

cu lares terão de fechar as suas portas. 

O SR. TEIXEIRA BRANDÃO: - o que se deu com a lei Rivadavia demonstra o 

contrario do que V. Ex. está affirmando. 

O Sn. ALMEIDA FAGUNDES: - Absolutamente, não. A le i Rivadavia per

m ittiu que se fundassem instituições quaesquer <!Ue foss'i'm, inas dando diploma'l. 

O SR. TEIXEIRA BRANDÃO: - Diplomas não, certificados de exames. 

O sn. ALMEID.~ FAGUNDES : - Mas é a mesma causa. E' apenas uma mu

<J ança ele nome. 

A minha emenda quer , pretende a effectividade da liberdade profissional, 

como estabeleceu a nossa Con stituição. Vejamos o que acontece entre nós. Nln 

guem se preoccupa em obter a instrucção, nem se cuida da finalidade logica do 

ensino. nem ela finalidade scientifica, n em da finalidade moraL Absolutamentr. 

não. Paraphraseanclo o conselho adaptado entre certo povo americano, quando 

os paes lançam os seus filhos para as batalhas ela viela - "Filho, g·anha di

nheiro , honestamente, si puderes, mas ganha dinheiro"; poderemos dizer qu& 

entre nós o conselho assim se expr essa : "Filho, conquista um diploma. e quanto 

mais depressa, melhor, seja porque meio fõr , mas conquista um diploma". Esr;, 

6 a preoccupação de quem tem filhos a educar no Brazil, e !lOr qua? Já se v~. 

por uma razão muilo simples. Porque quanto mais depressa o filho se formar. 

tanto mais depressa o pae se liberta dos onus financeiros da sua educação. De 

modo que conquistar um diploma, seja como fõr, por m eio de instrucção á la 

diable é o objectivo. 

O SR. TEIXEIRA BRANDÃO: - Questão de instrucção, porque o diplom a do 

incompeten te não vae exercer a profissão, vae ser empregado publico , 

O SR. AJ,MEIDA FAGUNOES: - Mas foi o diploma que creou esta situação. 

Quando tivermos a liberdade profissional , quando não tivermos proflssionaes 

privilegiados, naturalmente clesapparecerá esta situação; antes russo será im

possível crear o verdadeiro ensino. O privilegio é que mata a iniciativa, que 

impede o sm·to el e e~tab lecimenlos, nos quaes s dê o bom ensino. 
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o diploma, Sr. Presidente, que facilita o accesso ás melho r es posições, que 

abre horizontes ãs ambições de bem estar e de conforto e, quiçá de riqueza e de 

poder, estimula para sua conquista os melhores esfor ços, sob todos os respeitos, 

excep to aquelles que visam o preparo real por solida e efficaz instrucção. 

Ora, Sr. Presidenté, desde que o diploma exerce tão fascinante funcção. 

desde que o futuro, que elle promette, se a ntolha sob tão formoso aspecto, n a 

tural é que se o busque e natural é que se o faça por todos os meios possivei~. 

O que acontece, porém, é que, de ordinario, todos os m eios são bons ; dada a 

frou..xa moralidade r einante, e a finalidade capital do ens ino - a instrucção -

da qual o diploma se suppõe o premio - fica sacr ificada pelo afan de chegar 

o mais cedo possível, com atropelo e desordem, á meta yjsada. 

Para isso, Sr. Presidente, conspiram todos, em grãos di fferentes: a fa

mília, o m estre, o discipulo e o Govern o. A famil ia, pelo desejo de que os 

filhos se preparem no mais breve tempo ; o mestre, que nisso consente ; o dis

cipulo, que, mal dirigido, submette-se, e o Governo, que mantem esse estado 

de cousas, que tenta remediar , de quando em quando. por processos illusorios. 

Temos bons mestres, muitos de competen cia notavel; a nossa mocidade é, 

em :;ur al, intel ligente. e actiYa. por c]ue então o ensino é deplo1·avel, por que ele· 

cahe, por que está desmoralizado? 

Por falta de orientação ou por falseamento da orientação ; e isso procedt! 

de qu e quem orienta o ensino é <' Governo, que não tem, n em pôde ter doutrina, 

não podendo por isso attender aos verdadeiros interesses do ensino, sacrificando-o , 

ainda por isso, aos de ordem subalterna. Emquanto, pois, o escopo capital no 

ensino fôr o diploma. cujos priv ilegias são a garantia de multiplas regalias, v 

estado de cousas, que se procura san a r , continuará reclamando sempre remedlo 

e reforma. 

Ora, esta questão tem um aspecto pratico, que é preciso apreciar. Toda 

gente receia principalmente os inconvenientes da liberdade profissional e o 

receio é ainda maior. exactamente, em relação á funcção medica. Realmente, ::t 

admittlr-se a liberdade profissional, quem se julgar competer,te par a construir 

ou curar vae construir ou curar : mas, na liberdade de curar é que está o 

enorme perigo. A sociedade será fe rida nos seu s mais caros interesses. E' pre

ciso, por conseguinte, que o Estado intervenha, s6 permittindo q ue cu r em 

aquelles que ão diplomados em faculdades especiaes. 

Eu acho que essa consideração não tem valor. Em -primeiro Jogar, por qull 

no reglmen de priyjJegio nunca foi possivel a Estado nenhum evitar qu e ao 

lado do medico yjcejasse o curandeiro, ao lado do engenheiro o m estre de 

obras, e ao lado elo advogado o rahula. 

Demais, na questão especialmente medica não ha. poder que obrigue a lguem 

a acceitar o medico, porque elle tem um diploma. 

Em geral, quando aiguem precisa dos servicos de um profissional e n ão 

conhece nenhum, é á indicação de um amigo que l'ecôrre, procurando inspirar-se 
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na confia nça desse amigo antes de recorrer ao primeiro diplomado que se lhe 

offereça. 

Não havendo uma doutrina uoica a respeito· de processos de curar as per

turbações de u m or ganismo, como pretender privilegiar uma medicina? Pó de-se 

o fazer ? Absolutamente, n ll.o . 

E' uma questão de confiança pessoal, em que só o doente é juiz. 

JDntr e nós, a homceopathia, que é antes syst~ma therapeutico do que dou

tr ina medica, nunca pôde ver o seu ensino officialmente adoptado. Foi, entr~

tanto, sempre exercida, mais ou menos extensamente, não obstante a opinião 

contraria da med icina official, prqtegicla e sustentada pelo orçamento. 

Porqu e nunca se impediu aos homceopathas o exercício da clínica, comu 

se lh es tem impecllclo o ensino? Por que? 

Porque o homceopatha ê um diplomado. 

E n t r etan to, a medicina officlal conscientemente. serenamente assistiu ao 

qu e para ella deve ser a destruição da saude e da vida, pois não ha medlt:o 

a llopath a que n ão julgue que o homceopatha está errado. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - E vic·e-versa. 

O SR. ALMEIDA FAouNoBs: - E vice-ver sa, mas como o~ outros não teer1 

protecção official de nacla são responsavels. 

Os responsaveis são os allopathas que não denunciam e, ao contrario, as

sistem pacificamente, serenamente a esse exercido da homceopathia, que elles 

reputam errao a. Onde, então, o Interesse social ? 

Agora, si Isto é assim, como impedir, com que direito e em nome de que 

pr incipio, que o individuo A ou o individuo B, vá á Federação Espi r lt"' consultar 

lá os seus meclicos? Com que direito a policia vae impedir isso? 

Pois. não sabe que somos os donos do nosso corpo? Si eu acredito antes na 

homceopathia, elo que na a llopathia, si prefiro a indicação ele um mediu?~ 

qualquer, ao melhor clinico. o mais reputado ela cidade. com que direito a po

licia vem me dizer que eu não posso recorr er ao prol'issional da minha escolha? 

E' um caso que só me diz respeito. Sou dono da minha saude e do meu corpo; 

posso ch amar par a guiar. para restabelecer a minha saude quem bem eu 

entender. 

O SR. T.ETXETRA BRANDÃo: - Essas theorias ele V. Ex. são muito anar-· 

chicas. Si prevalecessem, não havia sociedade que se pudesse manter. V. E:<:. 

per mltte que u m var ioloso possa .passear pela cidade? 

0 SR. ALMEIDA FAGUNDES: - Isso ê outra questão. 

Não tem immediata relação com o que estou dizendo, o que V. Ex. aponta. 

0 SR. TEIXEIRA BRANDÃO: - 0 simae é perfeito. 

O SR. ALMEIDA FAGUNDES : - E' de tal sorte vexatorio este systema d~ 

privi legio profissional, que se teem dado e se dão frequentemente, entre as po

pulações do interior, verdade'ras perturbações. E' o que acontece com os chefe8 

poll tlcos, em relação a esses praticos, que, acceitos pelas populações para cur ar, 

porque Para ellas curam d'i' facto. são. multas vezes, Perseguido~ pela policia. 
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Ainda ha pouco tempo, no Estado do Rio de Janeiro, em uma das nossas 

cidades mais cultas, em Friburgo, um pharmaceutico conseguiu insinuar-se 

como medico na população friburg·uense, e é de tal sorte querido, que, muitag 

pessoas, que vão áquella cidade,. elo Rio de Janeiro, veranear, quando precisam, 

vão buscal-o como medico. Pois bem, esse pratico foi perseguido, apezar elos 

protestos de grande parte da população friburguense. 

O SR. TEIXEIRA BRANI;>ÃO : - Si V. Ex. visse a peregrinação que se faz aG 

caboclo da Barra do Pirahy ! 

O SR. ALMEIDA FAGUNDES: - Si vão ao caboclo. é porque acreditam que 

cura: com que direi to vae V. Ex. impedir isso, si elles acreditam que cura? 

V. Ex. praticaria a mesma violencia com aquelles que preferissem, 

por exemplo, o culto de Buda ao culto catholico; o culto protestante 'a outro 

culto qualquer: é uma questão de convicção pessoal. 

O SR. TETXEIRA BRANDÃO: - E' muito differente. O culto é do fôro Intimo 

do Individuo e, desde que se manifeste por acto contrario á lei, immediata

mente ha a Intervenção policial ou judlciarla. A Questão é differente. 

O SR. ALMEIDA FAGUNDES: - A Intervenção policial só teria Jogar quando 

da pratica de uma m edicina qualquer. fosse offlcial ou não, resultasse damno 

manifesto. Nesses casos até o nosso coãlgo estabelece penas para os proprios 

diplomados. Antes disso-; toda lntervenc;ão é violenta e indebita. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - V. Ex. franqueia em absoluto, a qu<'m quer 

que seja, o exercicio de uma profissão, sem uma prova de habilitação? 

O SR. ALMEIDA FAGUNDES: - Para os cargos publicos . .. 

O SR. AuGus·ro DE LIM A : - Não : para o exercicio mesmo da profissão. 

0 8R. ALMEIDA FAGUNDE~: - Perfeitamente. 

O SR. AUGUSTO DE LTMA: - Então, V. Ex. admittlrá um chavffeur. um 

machinista de estrada de ferro, sem habilitação? 

0 SR. ALMEIDA FAGUNDES: - Não ha paridade ... 

O SR. AUGUSTO DFJ r~TMA: - E' um argumento a jortio1·!. 

0 SR. ALMETDA FAGUNDES: Estou tratando exactamente da liberdade 

para as profissões d<' ornem moral. Figuro o caso, por exemplo. desta cidade, 

onde r ealm ente teem exer cício divereas doutrinas medicas, eu pergunto: com 

que diTeito o poder publico dirá: "Tendes de vos curar com este medico que é 

diplomado por minha academia"? 

No terreno material, está claro, teem-se de lomar natm·almente precauções. 

O Governo assume uma cerla responsabilidade quando precisa confiar a admi

nistração de um departamento em que se tení1a necessidade ·de medico. 

Elle tem o concurso como já se exige para os diplomados. 

0 SR. 'l'EJXEIRA BRANDÃO: - Está ahi O privilegio. 

O SR. ALMEIDA FAGUNDES: - Não, senhor. Como privilegio? Pois si o con

curso ê para todos. Poderão concorrer os que são diplomados e os que o não são. 

No caso elo cha~tffe11?·, como do' machinista, officios que entendem com a 
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ordem material, de qu incumbe ao Governo o exame prévio, a que podem con

correr cidadãos quctesq·ne?·, é o equivalente do concurso no caso precedente. 

Por V. Ex. fallar nisso , d ir ei que é esse até um dos pontos dessa r eforma 

que podem merecer applausos, e que j á tinha dispensado para concurso OR 

diplomas. 

o SI<. JOAQUTM OZORlO: Mas houve uma emenda restabelecendo, .. 

O SR. ALMEIDA FAGUNDES : - Estou me refer indo á reforma, e si e lia contém 

alguma cousa que se pôde salvar, é esta. 

E ll a já a dmltte um principio ben efico. O contrario, realmente, seria dentro 

da propria r eforma, absurdo. 

Supponhamos, por exemplo, uma materla que não tenha relação lmrnediata 

com o curso especial, q ue seja apenas uma preparação para elle : pois sô o di

plomado m edico pela Faculdade de Medicina, o engenheiro pela Escola Poly

technica, o bach a r el pela Escola de Direito podem se apr esentar a concurso? 

Repito: esse ponto é um dos poucos, t a lvez o uni co, qu e m ereça apolo. 

Vejo, Sr. Presiden te, qu e é g r a nde desvantagem fallar nesta hora, porque 

já estão todos cançados. (Não apoiados.) Não posso, entretanto, deixar de ter! r 

um aspecto da questão: o constituciona l. Para mim, nossa Constituição j á est-1.

beleceu claramente a liberdade profissional. Não procuro, pois, mais do qu') 

r el)eth· seu dispositivo n a r e forma que discutimos. 

O SR. Jos~ AUGUSTO: - R estabelecer a Constituição (Riso . ) 

O SR. ALMEIDA FAGUNDES: - Perreitamente; repito o a rtigo constitucional 

por outra f6rma, para tornai-o , e fficaz. porque até agora v ivemos illudindo, bur

lando esse dispositivo. 

Baseado, Sr. Presidente, nos commen tarios de Milton e de João Barba lho 

a fflrmam os que são contrarias a essa ldéa que o artigo não consagra absoluta

mente a liberd ade profissional. 

Quer em ell es sustentar , com a r gumentos, a m eu ver , sophistlcos, que isso 

equivale li liberdade que cada um tem de escolh er a profissão que bem entender. 

João Barbalho, em apoio de s u a opinião. r ecorre ao histori co da qu estão, e desRe 

hlstorico resulta o seguinte : a lguns constituin tes, entre elles, D em etrio Ribeiro. 

Barbosa Lima e Stockler, apresentaram diver sas em endas tornando expresso 

que o livre exercício de qualquer profissão, de ordem intellectu a l.. mora l ou In

dustrial , seria Independente de diploma. Do facto da r ejeição das emendas, 

concluem os commentadores, é evi dente que o !)ensa mento do legislador consti

t uinte foi não p ermittir a liberda de profissional mas consagrar o que já estav"

estabelecido n a Constituição do Imperlo , quer dizer , a liberdade de cada um 

escolh er a profi ssão que lhe conviesse. 

O SR. TEliXETRA BRANDÃO: - Ou o exer cício livre da profissão que tivesse. 

O SR. AuausTo DE LIMA: - Não ser impedido no exerciclo da profissão 

uma vez que tivesse essa profissão. 

O SR. ALMEIDA FAGUNDES: - Mas não se pôde deprehencler da lettra clara 

precisa e expressa elo artigo. Direi a V. Ex. qu , s i o pensam ento da constituinte 
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fosse este, de permitti<r a livre escolha de uma profissão qualquer, então não 

havecia necessidade de substituil· r>el a emenda, que su r g iu na Commissão dos 21, 

apresentada por Julio de Castilhos, o § 5•, creio, do art . 89 do projecto de Con

stitui ção organizado pelo conselheiro Ruy Barbosa. 

Esse I§ 5° do art. 89, exactam ente, reproduz o art. 24 da Constituição do 

Imperio, sob uma outra fór ma, rlcando livre a qualquer escolher a profissão 

que lhe convier. Ora. que • n ecessidade haveria para . a Con stituinte, de pref erir 

a emenda Cast!lh oR a esse dispositivo do projecto Ruy Barbosa. si realmente o 

pensamento del la não fosse ir adeante do que j á consagr ava a Con stituição do 

Imperio? Naturalmente, a fOI:mula Ruy Barbosa é mais simples é concisa e 

deixa claro qualquer escolher a profissão que mais lhe convenha. A formula d:t 

Constituição do Imperio é mais complicada, mais extensa. Si h a identidade de 

pensamento entre escolher 'e exe?·ce,·,. não ha necessidade de substituir o § 5• do 

a rt. 8 9 pela emenda Julio de Castll11os. 

Agora, vamos ao seguinte: Os commentadores vão se 1llustrar no historic0 

para sustentar suas opiniões sobre o § 24 do art. · 72. que se r ef er e ao livre 

exercício de profissões, e o fazem de modo incompleto, porqu e se limitam á 

apreciacão das emendas apresentadas pelo grupo que. na Constituinte, era 

solidario com Ju lio de Castilhos, mas se esquecem de um elemento impor

tante e que é que a doutrina que guiava esse grupo de con stituintes er a uma 

doutrina definida. Como se sabe, Julio de Castilhos - e o prova a Constitu ição 

do Rio Grande do Sul - obedecia á orientação philosophica de Augusto 

Comte. Vivia em intimo contacto com o grupo philosophico qu'3 obedecia a 

essa orientação no Brazil. e o que ha de interessante é que a fórmula que ell e 

a daptou para sua emenda r epetiu-a na Const ituü;;ão do SE'u Estado, que VV. EEx. 

conhecem. onde a liberdade !'rofiss ional é um facto e não tem trazido per tm·

baçã.o alguma á ordem publica. 

O SR. J osE' AuousTo: - Ao contrario. (Apoiados.) 

o SR. ALMETOA FAGUI\'1lES: . . . onde a liberdade profissional existe desde 

18nl, quando Foi decretada a Constituição; a experi encia, portanto, já está feit3.. 

Pois bem. a fórmula de Julio de Castilhos é justa m ente a 'fórmula adoptada no 

projeeto da Constitu ição, que o grutJO positivista apresentou nessa occasião. Ora, 

conhecida exactamente . a doutrina, quer do grupo de constituintes, de que er a 

chefe Julio de Castilhos. quer a orientação da agg-remiação de positivistas do 

Rio de .Janei ro. não se póde, absolutamente, duvidar qu e o pensamento dos con

stituintes, adaptando a fórmula do livre exercício de p1·ofissões quaesquer, in

tellectuaes, moraes ou industriaes, não se póde du vidar que o pensamento fosse 

o de que cada um exercesse livremente a profissão q ue a doptasse, independent e 

de diploma official. Não póde haver duvida a r espei to. 

Ainda ha. porém, um outro argumento. 

O SR. TEIXEmA BRANDÃO: - Contra esse argumento de V. Ex. protesta a 

votação da emenda em que se dispensava o diploma, em enda que cahlu. 

O SR. JOAQUIM Ozonro: Foi considerada superflua. 
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O SR . . ALMEllDA FACUND~>S: - ?das e u acabo justamente de dizer que o.~ 

commentadores foram buscar esses elementos para n egar CJUe o pensamento da 

-Constituinte fosse este, e estou mostrando que este historiao foi incompleto, que 

os commentaclores deviam ir a lém e estudar a genese ela emenda de Julio ele 

Castilbos. 
Os factos estão demonst•·anclo que o g•·upo constituinte que ple iteava a t:ne

clicla tinha razão na insis tenci:.t, porque até hoje não temos a liberdade pr~ 

l'issiona l. Elles queriam pôr fóra el e duvida o pe:1sam ento da. Constituinte, e ~~ 

ella não adoptou as em endas, foi po!·que as julg·o u s uperfluas, como muito bem 

disse o honrado D eputado Joaquim Ozorio. 

Mas !ta outro argumento: é que, s i a r ejeição elas em endas explicativas 

tivesse a importancia que lh e querem attribuir commentaclores ela. Constituição, 

então, tendo essa circwnstancia importanci a pa ra esse caso, eleve tel -a pa1·a 

todos os outros em que houve r eje ição ele emenda. 

O SR. JOAQ UIM OZORIO :. - Devia-se então exigir diplomas para profissões 

industriaes. 

O SR. ALME IDA FAGtJN DES: - Perfeitamente; e por que não se tem cuidado 

disso? Mas a r e jeição elas emendas não parece ter esta importa ncia que os com

mentadores lhe quizeram da r. 

Y. Ex. me perdôc estar entrando nestas considerações que, evide nte n~ en te, 

estão fóra elas minhas cogitações ha bituaes. Mas dizia eu quê si a r ejeição elas 

emendas significasse realm ente qu e o pensamento ela Constituinte era contrario 

á liberdade profissional, sendo ella uti!izavel para int!'rpre tação deste I* 24 do 

a rt. 72, deviamos utilizar do mesmo modo outras emendas, que foram apresen· 

tadas a outros a rtigos da Constituição e que foram rejeitadas. 

Entre ellas, temos uma emenda apresentada pelo Sr. Epitacio Pesso,.., 

áquelle artigo da Constituição em que se dispõe - nem a União n em os Es

tados podem decr etar leis r e troactivas. Disse Epitacio: "excepto pa ra minora:· 
a pena". 

Pois a Constituiç:ão re jeitou esta em enda, e dahi não se pôde concluir que, 

si houver uma lei abolindo uma ce•·La pena, devamos admittir que um con

clemnado continue a soffrer os effeitos dessa pena. 

Poder-se-Ita conceber que isso esteja no pensamento da Constituinte? 

Absolutamente, não. 

Uma outra emenda é a que ap1·esentou o constituinte Baclaró a outro artigo 

ela Constituição, · dizendo o seguinte: 

" Sempre que uma lei anterior ou posterior estiver em conflicto com a Con

'stituição, o juiz set·á obrigado a cumprir a Constituição, desprezando a lei an

terior ou posterior. " 

A emenda foi r ejeitada. Que se el eve concluir? E' que, tendo sido r eje itadn 

essa emenda, votando o Congresso uma lei contraria á Constituição. ella obrigar:\ 

o juiz e, portanto, reforma rá a Constituição? 

Por conseguinte, o facto el e terem sido rejeitadas al]uellas em endas, que 
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eram emendas exvlicalivas, não reforma absol u tamente a OJJ!nião dos commen

tadores de que a Constituição exig· ia. para as profissões lii.Jeraes, o diploma. Ao 

conLrario, acho que a rejeição elas em ndas não prova causa alguma, diante do 

que venho expondo. 

E, depois, Sr. Presidente, é precizo notar, é precizo ler em conta nesses 

commentadores a sua situação mental ; eram dous velhos juristas da monarchia 

educados no lmper io, eram dous velhos juri tas que tinham ac1.J1erido á Re

publica, que nii.o podiam compr ehender que a separação da igreja do Estado 

fosse uma medida que importasse na separação do poder esp ir itua l do poder 

temporal com todas as suas consequencias. 

raturalmente, taes juristas, com uma comprehensão imperfeita do systema 

e da doutrina republicana, não poderiam aceitar isto; havia de repugnar ao 

seu espirito, á sua educação e aos seus habitas e feitio cerebraes. 

Em conclusão, Sr. Presidente, vou terminar estas desordenadas considera

ções. (Não apoiados.) 

O SR. AuGusTo DE LTMA: - V. Ex . esti't d iRcorrendo brilhantemente. 

(Apoiados ge·raes . ) 

O SR. AUJEIDA FAGU:<DES: - Sinto que tivesse tomado a palavra em hora 

tão adiantada, de modo a não poder desenvolver completamente esses assumptos. 

Comprometto-me, entretanto, na primeira opportunidade que se me offereça, 

a tratar mais detalhadamente da questão. 

O SR. TEIXEIRA BRANDÃO:- Nessa occasião V. Ex. terá um contradictor. 

O Sn. AlMElDA FAGUNDES: - Com muito prazer. 

Finalizando, faço votos para que a Camara, cuj a opinião já se vai mani 

festando muito consideravelmente n ste sentido, de tal modo que nós, a res

peito de Jiberdad-= de ensino e de liberdade profissional, podemos repetir a phrase 

de Zola, na questão Dreyt'us - "la vérité est en marche, rien ne peut J'arrêter" 

- faço votos para que a Camara, procurando elevar a dignidade profissional 

pela liberdade, adapte a minha emenda. 

Quando, Sr. Presidente, nenhum serviço preste a este paiz, prestaremos 

esse de afastat· uma grande parte da nossa mocidade, !Iludida com esta miragem 

chamada - titulo de doutor, titulo de bacharel, e que de modo mais util poderá 

a pplica r a sua activ ida cle; prestaremos, quando nada, o serviço de afastai-a do 

desastre que é possuir um titulo sem competencia. (Muito bem.) 

E, Sr. Presidente, digo isso, convencido de que o privilegio ê que avilta 

o ensino, como estou convencido ele que, entre nós, foi a escravidão que matou 

da o trabalho. (Jhtito bem,· mnilo bem. O o•·ac!o1· é vivamente Cltnt]n·imentado.) 

E' encerrada a 3• discussão do pro jecto. 
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SESSÃO DE 29 DE SETEMBRO 

MANUA APPROVAR A REFORMA DO ENSINO S.FlCU)JDARJO E SUPERIOR, CONSTANTE DO 

DECRETO N, 11.530, DE 18 DE MARÇO DE 1915, COM ALTERAÇÕES QUE ESTABE· 

LECBU; COM PARECERES DAS COM MiSSÕES DE L~S'l'RUCÇÃO PUBLICA E DE FINAN

ÇAS ÁS EMENDAS El\I 3• DISCUSSÃO 

Emendas da C:Oitllllissiio ao p.·ojecto n. 62 B 

N. 1 - Ao art. 25 - Accrescente-se, depois da palavra "academia", as Parecer sobre 

seg·uintes: "de medicina, eng-enharia ou direito". eme11 das em 
N. 2 - Ao art. 38, Jettra c - Substitunm-se as palavras " de Junho e discussão 

Agosto", pelas seguintes: "do anno". 

N. 3 - Ao art. 53 - Substituam-se as 11alavras "de dous terços", pelas 

seguintes: "da unanimidade dos membros··. 

N. 4 - Ao art. 66, paragrapho unfco - Supprimam-se as pa lavras "homo

logada pela Congregação". 

N. 5 - Ao art. 70, lettra b - Supprima-se. 

N. 6 - Ao art. 70 - Accrescente-se: "lettra g - Estabelecer o numero 

e a natureza das provas necessarias para os exames dos alumnos". 

N. 7 
N. 8 
N. 9 

Ao art. 74 - Substitua-se a palavra "Março" por " Abril". 

Ao art. 100 - Substitua-se a palavra "Março·· por ·• Abril". 

Ao art. 101 - Substitua-se pelo seguinte: "O exame constarâ. das 

provas que forem estabelecidas pelas congregações". 

N. 1 O - Ao art. 103 - Substituam-se as palavras "de Junho e Agosto •·, 

pelas seguintes : "do anno". 

N. 11 - Ao art. 113 - Supp1·imam-se as palavras "ou jubilados". 

rN. 12 - Ao a rt. 125, paragrapho unico - Accrescenlem-se depois das pa

lavras "pelo director '', as s guintes: ·'subsistindo o desconto alé a apresentação 

dos programmas e comparecimento do professor para o desempenho dos seus 

deveres". 

N. 13 - Ao art. 144, lettra c - Substitua-se pelo seguinte: "Nomear os 

runccionarios a dministrativos e, de accôrdo com as Congregações, os assistentes, 

preparadores e demais auxiliares do professor cathedralico.". 

N, 14 -Ao art. 141 - Substituam-se as palavras "em Junho e Agosto", 
pelas seguintes: "durante o anno". 

N. 15 - Ao art. 171 - Accrescente-se: •·e as candidatas ao curso d~ 

obstetricia prestarão exame de portuguez, francez e a rithmetica, versando 

neste ultimo OBISO o exame de admissão sobre portuguez e f1·ancez". 

N. 16 - Ao art. 172 Supprima-se. 

N. 1 7 - Accrescente-se â.s disposições transitór ias : 

Art. Nos institu tos de ensino superior e secundario que tiverem, ap(is 

a publicacão do decreto n. 11.530, de 18 de Março de 1915, feito qualquer al 
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teraçào na se ri aç:ã o das materi as, supprimido discip linas, creauo ou sub sti tuído 

umas por outras, serão observadas as disposições dos respectivos r egimentos 

•internos . 

N. 18 A ' emenda ao art. 14, lettra a, do pro jecto em discussão 

Accrescente-se: "não excedendo, porén1, el e cinco annos ". 
N. 19 - Ao paragrapho unico accr escentado ao art. 25, do projecto em 

discussão - Supprlma -se. 

N. 20 - Ao a r t ig·o subslilutivo do arl. 27, do projecto em discussão - ·· 

Accrescente-se: "Ao Conse lho Supe-rior do Ens ino, cabe arbitra r a re1nuneração 

devida ao inspecto1· nomeado, tendo em cons ide ração a na tureza do institu to 

1e as despezas de transpoi·te do inspector para o desempenho de suas funcções " . 

N. 21 - F ica inco1·porada ao patrimonio da Faculdade de Medicina a 

Maternida de elo Rio de Janeiro, sendo a da ptada I)'ara o exercício das cadeiras 

de clinica obstetrica e gynecolog ica ela m esm a (acuidade, sem a ug mento de 

despeza para a U nião. 

Sala das Commissões, de Outubro de 1915 . - Rod? .. igtjes Lima. - Au-

gttsto de F1·ei t<ts. - Ccildas P'i/.ho. _:. Costa R ego . - Jos é Angttst'o, com ra

salva da minha opinião con t1·a a officialização. - A. P esta!l<t, resalvando minh·t 

opinião contra a officialização . · 

Emencl<ts CllJ?'esent,~clas no 1Jiena!'·io 

N. 1 - A1·t. 1. 0 De accôrdo com o que dispõe a Const ituição F ederal 0 

permittido a quem quer que seja exercer livrem ente a profiss!ío que escolher. 

A Republica n ão a dmitte privi legios por titulos, diplomas ou certificados 

sclentiflcos, e exting·ue todas as prerbgativas e r eg·a!ias de que tem os mesmo:'! 

gozado . 

Art. 2. 0 Nenh um imposto será cobrado a titulo de licença para o livre exer

cício ele qualquer profissão libera l. 

Art. 3.• Os institutos el e instrucção secunda r ia e superior atê hoje subor

dinados ao Governo Federal .r eceberão durante m a is sete annos uma subvenção 

correspond nte á totalidade de suas ver bas actuaes, excepção fe ita da ver ba des

tinada ao pagamento de seu pessoal. 

Paragrapho unico. Continuarão a ser pagos integralm ente os funccion a. · 

rios desses institutos de ens ino, r espeitando-se todos os seuil direitos adqui
ridos. 

A rt. 4.• Os ben~ moveis e immoveis que constituem actua lmente o patri

monio de cada instituto são doa dos aos mesmos pelo Governo da Republica. 

para que dellés usem e gozem emqua nto existir em. 

Paragrapho unico. Os institutos de ensino s ubvenciona dos pelo Govern0 

F ederal não poderão a li ena r os bens que por este lhes são doados e que re

verterão ao patrimonio nacional se os mesmos deixarem de exist ir . 

. Art. 5.• Esta lei só poder á ser modificada de a ccôrdo com o que estabelece 

em seu a r t . 90 para su a propria revisão a Con stituição Federal . 
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Arl. 6.0 R e,·ogam-se a s disposições e m contra d o . 

Sala el a s· Sessões, 5 el e O~Lubro ele 1 915 . - Fia ll iO da S il·vei ra . 

S ubs ti t utiv o se m ell,·anle foi apresentado em 2" discussão ao projec lo , sendo 

r ej eitado pela m a ioria ela Commissão e p elo voto el a Cama ra. 

-"- n1a iori a da uJnnlis são 1nantém o s u parecei~ contrario . 

• - j 

N. 2 - Ar t. 1." F ica o Governo autorizado a r eforma r o e nsino secunda ri o 

e sup rio r e a promover o d esenvolvim en to e a dil'fusão do en s ino 

pod ndo. nos t ermos desta lei : 

(t) es ta belecer escolas nas colonias ci vis e n1ilita res e nos terrilorios re-
_<l er aes; 

b ) subsicli a.T ten1porari a n1ente escolas f undadas por pa.rti cyla res e asso

c iações; 

' o) a uxiliar a s municipalidades e os g·overnos es lacloaes, m edi a nte accôrdo 
l .. ,, 

com est es, para fundaçã.~ ,e manutenção de escolas nas loca lida des ond(l n ,·,o 

e :-.'isti r em o u. ond e exi s tindo, forem insufficientes. pa r a a r espec tiva ' popul>tç,to . 

§ J. • Para que seja m con cedidos os auxilios e s ubven ções - que correr ão 

pela verba pa r·a tal fim a nnualmente des tina da no orçame nto elo Minislerio' d o 
. ' 

Jnlerior , é indis pensavel : 

I. ido neidade technica e moral do professor; 

U , in xi s t en cia el e outras escolas no m esmo lugar ou, n o caso de haver 
... • • • J 

o u t r a 011 outras , que a popul ação a que el eva servir a escola s ubven c ionada se ja 

SU\1C ri or a · 1. 000 h a bitantes ; 

IH, frê quên ci;, m édia durante o anno el e 25 a lumnos, pelo 

IV, ser o en s ino leigo e gratu ito ; 

m enos; 

V, Ler o programma de a ccôrclo com os offic ialm en te acloptà clos ; 

VI, f icar sob a fiscaliza ção permanente ela U nião, emqua nto durar· a s ul>

venção, q ue ser á s uspen sa desd e qÜ e fõ r infringida q ualquer elas condições m e l

c lona.à as; 

VII , contr·a hir o E s ta do a obrig a ção ele nia nter a s escolas s ubvencionad a s 

lo'go que cesse o a uxilio a que se tenh a obrígaclo a U nião por um de termina do 

n un1ero el e annos . 

2.0 Em qualquer dos casos elas le ttr·as b e c, ficará a escol a subvencionada 

sob a fi scalização .da U nião, q t1e poderá cassa r a subvenção logo crue cessarem os 

n1otivos que a dê te rn1fnaram. 

d) a r eformar n Gyn1nasio N aciona l, no sentido el e ,a dapta i-o ás exigencias 

do en sino moderno, distribuindo as materias ele m a neira que. de pois de um 

c urso fundamenta l el e quatro annos, possa o a lumno, conforme as inc linaçõe'! 

do seu espidto, seguir· o curso complem en tar ou entra r par·a urn instN.u to tech

nico ou profissional . 

I. O . curso fundam ental compr·eh enclerá., a lém elo conhec imento ela lingu"' 

m ater n a · e .elo estudo pratico el e duas linguas extra n geiras, á escolha do a lumn o 

( fr a nc eza, ingléz·a. all emã ou ita liana) , calculo arithmetico e algebrico, g eo.: 

m e lr ia p lana . geogr a phia geral, geogra phia e his toria elo Brasil e d esenho . 
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Serão lambem m inis tra dos n o curso f unda m enta l, a lém <l a educação phy-

sica, noções de scienc ias naturaes o ph-ysico-c b.imicas, de ag-ric ultura , de escri

pturação mercan t il , de ll ygiene, el e economia politica e de direito patr iu. 
'I ·n. O curso complem en ta r compreh enderá: latim, historia uni \·e r sal, 

cialmen le a á a A mer ica, a lg·ebra , até equações elo 2° gTáo , geon1etria no es 

paço, trig·onom etri a, ph ysica, chin1ica, histori a na tura l , psychol og·i a e logjca, 

distrih ui cl as essas n1 ateri as em tres annos . 

Em un1 curso pa ra 1l elo, não exig ido para a n1a tricula nas escolas su pt~

r iores, será n1inistra do o ens ino n1ais con1ple to de latint , g rego, litteralura ln·a

silei r a, por t ug ueza e a das 1 ing·uas ex.tr angeiras estudadas anleriorn1ente. 

JTI . Pa•·a os es t uda n tes m a tricul a dos qu e ti ver em m enos ele 30 faltas, a 

passagem de Ul11 a séri e para a o utra se fa rá pela m édi a das notas tn ensae;;, · 

du rante o anno . exigi ndo-se para os que nã o estiveren1 nessas. condições provas 

escl'iptas e o raes el as m a te rias estuda das . 

IV. Na terminação de cada um elos cursos h a ver á um exam e de conjuncto, 

depois elo f!Ua l serão conferidos attesta dos ele a pprovação elo c urso conclui do . 

Com os a t téstados do c urso fundam en tal poderão r-equer er exam es de a d

m issão os can.cl ícla t o·s á matr icul a nos institutos technicos ou profissionaes; com 

os do curso cmnplen1 e nta r o exa1ne de acltni ssão á m a tl·icula n as esco las s u p·~

riores. 

V. O pessoal docente actua l ser á a proveitado, tan to qua nto possivel, na 

org~nü:açào dos dons cursos, sendo que cada lente o u pro fessor n ão leccionar.J. 

a turm as ele m a is de 50 a lumnos . 

e) a re formar as esco las superio r es, concedendo-lhes a utonomi a diclaclic:. 

e pe r sonaliuacle civ il . 

1 . EstabtJlecerá con1 o cond i(:ão in cli spensavel para as n1alric ulas nas es

colas s uperi or es, além dos documentos co mproba torios el e ter s ido a p pr ovadv 

em atnbos os cursos g-ymnasiaes, un1 exan1 e de a dn1issão cOn1o n1 eio de a pur-a._~. 

a aptidão in.tellectua l e a som m a de con h ecimen tos que sobre os elem entos ba

sicos el a pr of issão a que se destina, possu e o ·ma tricul a ndo . 

Nas faculcla cl es livres, os exam es de a dmissão serão f eitos sempre perante 

o delegado fiscal, que de t udo qua nto occorrer 'em r elação á v alida d e elos do

cumentos apresent a dos pelos cancliclatos e a o valor das provas exhib iclas in

formar &. minuciosamente ao Conselho ele Ins trucção. 

U I. :1\o caso de graves il·r egularidacles e de infracção á le i e aos regul a 

m entos expedrdo , bem como no de mani festa in s uffi cien cia das prova;;; e'\:hi

biclas par~ a a dJn issão, o Minis tro do Interior, ouvido o conselho, poderá. ln a n

dar annullar a m a tricul a , s u sp nd er os cursos das f aculda d es por te m po ele

termina do, podendo o P r esidente da R epublica cassar-lhes a a u to r ização pa ·:... 

funccionar em, confo rm e a gravida de da t al ta . 

IV. Poder á s upprim ir as cadeiras theorica s clispensaveis, cr eando as que 

forem n ecessari a:s á pratica das profi ssões e desdobra ndo as que n ão puder em 

ser ensinadas conven ientemente por um só lente . 
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\T. l~slai>e l ecerá a instilu:çrLo d:.t livre docencia.., sendo ttue os docentes li

vres hahilitados pelas cong-regações, que s houverem distinguido pela assidui- · 

d:tde, z lo e proficiencia, poderão ser aproveitados, conforme as disposições r e

gulamentares. quer na organizacãõ elos cu1·sos, (1uer na fot·n1ação elas n1esas 

exatninadoras. 

VI. Se1·r, suppr;micla a classe dos substitutos, respeitados os di1·e itos a dqui

ridos pelos acluaes . 

V il. Serão inslituidos laboratorios, museus e officinas em CJUe, desde o 

inicio das carreiras escolares, seja ministrado o ensino pratico, podendo ser 

removidas para outro ]Jonlo as esco las, cujos edificios não comportarem o de~ 

envo lvin1 nto necessario pa,~a tal effeito. 

VJIJ. Se1·á estabelecida como condição indispensavel para a vitaliciedade 

dos lentes a d mon.stração de capacidade, g·osto devotam ento ao magistet·;a 

apurados 1nediante parecer da Congregação e do Conselho el e lnslrucção. a-pó3 

um estagio de 10 annos . 

JX. O professor ou lc~<le que allingir a idade elos 65 annos, ou tive r 23 

rle exercicio effectivo no magisterio, pod 1·á ser posto em disponibilidade, no 

nri ·m iro caso con1 venci!nenlos proporcionaes ao ten1po el e exercicio, e no s~

gundo, inleg-raes até que, pe la invalidez, seja aposentado. 

X . Os exames serão feitos por ma terias, respeitadas as séries, e compre-· 

hcnderão a ma teria integral elas disciplinas estudadas. 

~6 ha,·erá uma época el e exames em cada anno lectivo. 

XI. Tanto no Gymnasio Nacion al, como nas esco las superiores o provimento 

das cadeiras se fará por concurso das provas . 

f) -" cr·ear um 'onselho de Instrucção de que er á presidente pessoa de 

notaria competencia, nomeada pelo Ministro do Interior e que se comporá elos 

seguintes membros eff' ctivos: um lente bi-annualmenl escolhido pela r spectiv:• 

CongTegação de cada uma elas Faculdades ele Medicina do Rio ele Janeiro, dl. 

H•Ü1ia, de Direito el e S. Paulo e elo R ecife, Escola Polytechnica elo Rio de .Ja

n iro. E cola ele Minas de Ouro Preto e elo Gymnasio Nacional. 

De clous cidadãos de notaria competencia em materia de instrucção, no

meados pelo Govet"JO pa1·a Sf'niirem clous a nnos; e elo ele legaclo fiscal do e>'l

sino no Districto Federal. 

Se1·ão m embros honora rios do conselho os directores dos es tabelecimento3 

fe el eraes civis ele ensino, com séde nesta Capital, e os presidentes das Commiq

sõés ele Tnstrucção Publfca do Senado e, ela Camar a elos Deputados. 

Os membros effectivos elo conselho gozarão elas vantagens estabelecidas 

e m r Pg:u la men.to, ficando considerados em commissão, emquanto servirem, os . 

lentes que tiver - m assento no conselho. 

O conselho lerá as seguintes attribuições: 

J, propôr o qu fõr conveni ente sobr:e. exames,_ administração e disciplina 

escolares; h m como sobr e a CJ·eação ele novos institutos ou _cursos; 

lf, interpôr par ceres sobre as PI'Opostas elas congregações para a nomeaçÜ•> 

,Ji, lentes e professores; 
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lll, organizar, m d.ianlc concursos de lilulos e habilüações, a lisla d"s pes-

soas qu stiv rem em condições ele ser delegado· fiscaes de ensino e dwr 

parecer sobre a respectiva destitulçã.o ou reconducção; 
lY, informa•· sobre o pedido de premio. e gratificaçõ s, incluidas as addi ·· 

cionaes. aos lentes e professor s, e sobre a troca de cadeiras en tre e lles; 
V, diz r sobre os recursos interposlos elas decisõ s das congr f'a.c;iics, es

pecia lnle nt_e , quando co1nrninaren1 penas d_i sciplinares: 

V r. informar sob1·e p di elos de subv nçã.o nana escolas; 

v r r, emitlir ua.recer sobre reguhu11 nlos e programmas dos eslttdo · concell

n nles ás instituições de ensino ; 
VIII , inforn1ar sobre a suspensão d un1 ou tnais cur·sos ou mesn1o a. dl: .. 

lodos de qualquer estabe lecimento; 
1X, representar sobre as r for·n1as e Jnelhorrunenlos de que carece r· o ensino,; 

X, propôr as bases pa.ra. os •·egulamenlos e instrucçiies, que. no locante ao. 

ensino, hajam ele se•· expedidos pe lo Governo; 

XI, pJ•omover a imposição ele penas aos lentes, proCessot·e ou docentea, 

h m como a destituição . dos clir ctor s dos estabelecimen tos ele ensino, quando se· 

revelar em i11capazes para o desempenho de suas funcçõe ; 

_'li. finalmente, emitti.r parecer sobre qual!luen assum11to ,•elativo. ii In~ 

strucção, ·sempre que lhe fõr so licitado pelo M:inistro. 

~ 1." O conselho deverá r uni•·-se, ordinariamente, duas v zes por mez, e, 

extraordinariamente, sempre que fôr convoca~o pelo Ministro. 

~ 2." O expediente administrativo do conselho incumbirá a um secretari•1, 

que le1·á para auxil iai-o o pessoal necessario ás exigencias do serviço. flcand.., 

para esse fim o Governo a utorizado a r organizar a segunda secção do Minis 

terio elo Interior ; 

g) a organi'lltr o serviço sys4lmatico de fis alizaçii.o do nsino por m eio 

c1 fiscaes ou delegados escola•·es, cujas attribuições serão: vlsitar- todos os 

estabelecimentos de. ensino, officiaes e narticulares, equiparados ou não, consi

g_na.pclo em li\TO 8$pecia l as imm·essões recebidas, as medidas qu aconse lharem . 

o grão ele frequencia mé,dia observada. e tupo o mais que interessat' possa ao• 

desenvolvimento do ensino. á organização da estatística e á legislaçiio escolares, , 

enviançlo lrimensalmente ao Conaelho de Instrucção um relatorlo em tue. mi

nuciosamente •. deem conta da inspec ão realizada, numero de v'silas. alter.a

çiíes aconse lhadas, gr}lo de aprov itam ~lo elos alumnos e frec1u ncia escolar .. 

I. Os delegados flscaes pert n erão a diversas categorias, conforme as 

aptidões xigi.das para. a fiscalização. sendo distrlbuiclos pelas ci rctimscripçõPs

em que, para este e ffe ito, fôr dividido o lerrHorio ela Republica. 

II. Os de! gados fiscaes serão con~ervados emauanlo bem servirem ; poderãC> 

SE'r promovidos e r emovidos e nunca permanecerão. por mais de dous annos, 
na mesm:;. clrcumscripção. 

h) aos stabelecimentos de ensino superior ou seetmcll;lrio. fundfLdos peloJ. 
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J<Jstados ou pe lo D is tricto li eder a l, JJOder iL o Governo, \) uv ido o Conselho de I n

stru ção, conceder o privi legios dos estabelecimen tos f eder aes cong'ene\·es. 

l ' " r· a rtue esses institutos possam ser r econhe cidos e -g·oza r de taes pri vi1eg i o~. 

deverã o satis fazer ús seg uintes con dições : 

l . T er uma frequenc ia nunca infer ior <L 60 a lumnos pelo espaço de dou ~ 

a nnos . 

ll . Ol.l ser var o r egimen e o p rogra mma de en s in o a dopta dos nos es tabeleci

m entos feder a es. 

IH. Poss uir mobi lia r ia escolar, à e accôr do com as exigencias peclagog icas, 

labor·ato r ios e ga binetes com pl tos para o en sino pra tico da s scienci a s. 

§ 1. 0 Os in s li t utos fun da dos pe los E stados o u pelo Districto F ede ra l quG 

quizer·em obte r· a equ ipa ração aos insti tu tos fecl eraes, decla r a r ã o a sua cl enomt

n ação , séde e fins , o nom e e a n atura lida de ele seu a dministra dor ou de pessoa 

a cujo carg o es li ver a s ua direcção technica, i ns truindo o ped ido con1 un1 ex ent

pla r da folh a officia l e m q ue houver s ido publica do , por extenso . o respecti vo 

r egul a m ento . 

§ 2.° Concedida a equipa r·ação, de pois do competen te exam e feito por pessoa. 

iclonea nomeada pelo Governo. veriricado que foram preenchi das lodas as exi

genc ias s ubstanc iaes e r egu lamenta r es pa r a obtenção elo privilegio solic itado, 

esses in s t itutos fi car ã o subm etticlos á fiscalização perm anen te do Governo F e 

de ra l, q ue poder á s us pend er ou cassar-lh es as pr erogat ivas concedidas, ouv\clo 

o Conselho de Ins trucção, n.os caso~ de g-r a've in fr·acção r egula m entar . 

O os a lumnos elos col leg-ios de en ino pa rti cular q ue a dop tarem pla no da 

estudos elo Gymnasio Nacional e ·solicita r em a f iscali zação el o Gover·no , ter ão 

as mesmas r eg-alia q ue os desse estabelecimento ; os de colleg io ele ens ino par

ticu la r que n ão forem fi scaliza clos. subor din a dos, entretan to, aos m esmos m old e;;; 

de en s ino , poderão conco rrer a exan1 es ele promoçã o o u ele séri es, bem con1o 

aos exam es el e conj unto nes ta Capital, no Gymnasio Naciona l, e nos Estados, 

nos ins titutos eq uipa raclos oFEiciaes, sati s fe itas as for m a li da des r eg-ul a met'

tar es . 

Art .. 2." PH.r·a a execu~ão desta lei fica o Govern o a utor iza do a expedir os 

regula mentos necessarios. nos quaes fixará os vencimentos elo pessoa l novamen t.; 

m·eado. sõ en tr a ndo em vig-or. nesta parte, os al lucl idos r·egul amentos, depois ele 
a pprovaclos pelo Cong ressq. 

Ar t. 3.0 ·Revogan1-se as dispos ições en1 contrario . 

Sa la elas Sessões, 7 de Ou tuhro ele 1 915. - T e·ixei?"Ct B 1·a1HWo. ( • ) 

A Commi ssã o n ão ace ita a em enda s ubs tituti va do projec to. 

N o momento em q ue o Con g-resso deliber a sobre a r e form a elo ens ino cle

cr·etada pelo Poder Executi vo, em v irtude de autori zação que inconsti tucional

mente lhe fôr a con fe r·icla, é pa ra causar r epa r o que o. sub stitu t ivo a presen tarl ;:, 

com ece por de termina r que: 

(*) E m enda substitu tiva. 
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B,ica, o Porl e1 · Exec·lvli vo a nlo?·i~aclo n 'reJO?'IIHW u ensi.no secum dwrio e HU-

1JeTio?·, etc. 

Além disto a em enda s ubstilu ti1•a p rnutle favores aos collegios particulare~ 

q ue equivalem á equipa r ação repetida pela r eforma. Occorre ainda que a acei

tação elo substitutivo t.ra r-ia gT~ncles onus ao Thesouro, que o mom ento , n:i.:> 

p ermitte. 

N. 3 - S ubslituam -se todos os at· li gos elo dec reto n. J.l. 530, de lO (]e 

.Março ele 1915, p elos seguintes: 

I 

Art. 1 .• O presente co digo diz r espeilo ao en s ino s uperior e funda m ental 

ela Republica, que serão ministrados; 

<L) pelos acluaes insti t utos creaclos pela LJnião na Capital Feder a l e Es

tados; 

b) pelos institutos particulare~ livre~, que, provada a s ua capacida de ma

terial e scienti fica, obtiveram elo Governo da União, por prévia infot·maçflo do 

Conse lho Superior de Ensino, licença para funccionar n a H epubl ica, g ozando el a~ 

r egali as confer idas pe la legislação do paiz aos institutos enumerados na a linea a. ; 

c) pelos institutos creados e m a ntidos pelos Esta dos e rl ue. obedecendo i\.3 

fornHlJ ida des da a linea prececlenle, obtivere fn do Governo da UniãoJ concessa.o 

para go2ar dessas 1nesmas regalias. 

Art. 2.• Os ins titutos privados el e ins truccão secundari a e superior e os 

q ue, CI·eados e numticlos pelos governos estacluaes, tiver em obtido do Gover no 

el a União a concessão regula m entada pelo artigo ~nter i or, l'ica rão s ubmettidog 

'á fiscalização perma n ente elo Conselho Superior elo l!:nsino exer cid a por inte> 

medio de fiscaes, indicados p elo Conselho, nomeados pelo Governo da União, 

por este den1iss iveis acl ?t'ltlnnt e renn1n era dos co1n as quotas de fiscalização 

avalia das p elo Governo e recolhidas p elos in s titutos fi scalizado!'\ a o Thesour" 

Nacional por ~emestres a diantados . 

J>aragrapho unico. P elo facto de rec1uerer ao Governo ela União a concessflu 

a é1t1 e se rerere este artig·o, obrigarn-se, desde logo, os institutos privados o u 

es taduaes a se su bn1etter in teiran1ente á fiscali zação aqui regula da. sendo aos 

riscaes forn t cidus todos os documentós, livros, papeis e informações 110r ell e~ 

julg·aelos n ecessarios para o ex er cicio el e suas funcções . 

Art. 3.• O~ fiscaes só poderão ser pessoas r eside ntes no local em que li ver 

sêde o instituto; deverão ser pessoas de notorio saber e "não poder ão p erten cer 

ao corpo . docente ou administra tivo elo in s tituto fiscali~ado. 

§ 1.• E sses fiscaes entender-se-hão com o Governo. por interme dio elo Con

·selh o Superior de l~n s i no , a c uja juriscl icção estarão su je itos, nas m esmas con

dições em qu e es tiv er em os runcciona rios elos institutos cr ea dos e mantidos pe ta 

União. 



- 665-

* ~ - · Além elas informações prestadas a todo o tem po pe los fiscaes a o 

Conse lho Super ior de Ensino, r em elterão e ll es, sem estralmente, urn rr_>inu cioso 

r elalorio sobre as o currenclas havidas, sendo motivo de demissão a falta de 

tal t"<?latorio. 

~ 3. 0 Nos inst itu tos subm ettidos !i. su a Í"isca li zaç:ão, os fiscaes não potlerão 

jnter v1r na s ua a dministração . Todas as !Wo vid encias que julgar m ute is ao 

.ensino ~erã.o apresenta das ao Co n ·e lho para que as solic ite da ndmin~stração 

<lo in s t i luto, se assim julgar conveniente. 

,~-\r t. -4." Quando, por qualquer motivo ju stith .... ..; rlo. o insti tuto desn1.erecer doii 

favores n1encionados no art. 1° , o Govert'lu poderá ca.s:=al-os, por n1o tu pJ·oprio 

<>U a ped ido do Conselho Superior de Ensino, que para isso poderá delegar <t 

qualque•· d e seus m emb•·os DOderes de fiscalização extraordinari a ou synéJ I

canc1~. 

/\ r t. fi." Os actuaes institutos cr eados pe la U nião, n esta Capital e nos TO:s 

tacl os. continuarão a ~er coPsiderados corporações autonon1as, tanto do ponto 

de v ista a dministrat ivo co mo didact ico . 

Art. 6." Aos institutos feder aes ele en sino ~up rior e fund am ental é atll'i

bu1cht, c:omo ás corporações ele mão morta, pe. ~onaliclacl e jul'idica para receber 

<Joaçi1es, h'A·aclos e outros ben s . e a cln1inistra r set1 Patrln1onio , não pod endo, CO I'tt~ 

tudo. ali~11a l-os, sem a utorização elo Governo. 

Art. í. 0 ::\Tas Faculdad es ele Medicin a elo "Rio de Janeiro e da Bahia ser~< 

mir1í s tra da a cultura n1 edica. e~ etn cursos annexos, o ensino de pharJnac ia e 

odontologia; nas Faculelades de Di re ito el e S. Pau ler-e P ernambuco, a de le llras 

jur1.clicas: na Escola Pol ytechnica. do Rio el e J a 'leiro, a' de mathematica super ior 

e eng-enharia, com todas as suas modalidades ; no oll egio P edt·o II se ensi

nat•ão as disciplinas do. curso f undam ental, com o seu desenvolvi men to li ttera rto 

scienl!fico. conslituinelo bacharelado em scienci as e le ttras. 

, \ rt. .8. 0 O Conselho Sup riot· el e Ensino, creaelo pelo decr e to 8. 659, de 5 

<!e A brll de J 911, ora revisto , substituirá a funcção fisca lizadora do Estado e 

tstab l ecer~L as Ii g·ações necessarias e in1prescindive is entre a U n1 ão e os esta

tlt"'l~citn ento~ el e ensin o. 

1\ rt. 9.0 per sonalida de jurídica investe as corpor ações docentes da g~-

1'ent·1 a elos 11alrimonios r especti vos, cuja const ituição se obterá da seguin te 

f ôrma: 

n ) co m os donativos e legados, que lhes forem destinados ; 

b) co rn as subvenções vo tadas pelo Cong·resso Nacional ; 

c ) com os eelifi cios de p•·opriecla de do E stado, nos quaes runcc iona •·em o~ 

1nstl1utos : 

11 ) com o m ate1·ia l el e ensino existen te nos institutos , laboralo rios , l.Jiblio

t hecas e o qu e pa r a elles fôr aclqu irlclo; 

,. ) com as taxas de matr icula. de inscripção em exame, el e ce rtidões. ele hi 

·blh:tlheca. el e certifi cados e elas qu e. por for ça des ta lei, venham a rever ter par:t 

"' dito patri monio: 

f) co m as porcentagens elas taxas el e frequcncia dos c ursos, ele. 
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Art. 10. As doações e legados, destinados a determinados Cins, serão ' appll-

c~>.tlus segundo os designios elos doadores . . . 
.•\1·t: 11. Os rendimentos elo· patrimon io de cada insli.tulo são destinados ao 

l r-- I , , 

cusl io do en ·ino, ao melhoramento elos ecl if icios, á constante r efo rm a qq m<L-

teria! esco lar, á distribuição de premias e outras obras de utilidacle pedago

gica . 

. Art. 12 . O patrimonio de cada instituição será aclministr<Lclo pelo •·espectivo 

director, ele accôrclo cotn as congregaçõ~s e con1 o Conselho Superior _c,le En

sino. 

ll 

Art. 13. Os institutos a ttue se r efere o presente Codlgo Cica•·ão sob a fis

calização de um conselho deliberativo e consultivo. com séde na Capital c!a H,,_ 
publica e funcc ionanclo no edif.icio de um delles. 

Art. H. O Conselho Superior ele Ensino compõr-se-ha. dos cl~rectores <las 

Fa.culdades ele Medicina do Rio ele Janeiro e ela )3a.hia. elas ele Direito el e S::i.J 

Paulo e Pernambuco, da Escola J>olytechnica elo Rio ele J a nei ro e elo direclot· 

<lo Collegio T'eclro ll. de um· docente de cada um elos estabelec im en to· citados 

e mais seis pessoa ele nolorio saber, nomeados pelo Governo. 

§ 1. 0 O Pr sidente do Conselho Superior set·á igualmente nomeado pelo Go

verno. 

* 2. 0 Os docentes serão indicados, por eleição, p las congregaçõe~. e se·.1 

man<lato· será biennal. 

Art. 15 . Ao Conselho Superior de Ensino compete : 

<t) autorizar as despezas extrao rdina rias não previstas no orçam ento an

nua l ; 

b) tomar conlleclmenlo e ele liberar sobre r ecursos levados pelas congrega

çiies contra as deliiJerações dos directores, por estes cont1·a as resolu~ões da

quelles ou po•· um terço de membros da congregação contra cleliberac:ões cl'l. 

maioria, sancctonadas pelos dlrectores; 

c ) providenciar a r espeito dos factos levados ao seu conhecimento, pot· in

termedio do presfdente elo Conselho, dos directores e elos fiscaes junto aos insti

tutos de en slno ; 

rl) indicar ao Governo fiscaes para inslltutos prh•aclos e -estadoaes; · 

c) suspénder um ou mais cursos, desde que o exigi r em a ordem e a diS<'i
p lina: 

f) lmpúr as penas cllsciplinareg de sua competencia, enu meradas no can!

tulo desta lei, conc~rnente ao assumpto; 

g) delibe1·ar, communicando ao Governo solJ•·e a conveniencia ela transEor

mac:ão ou suppressão de cacl eira3, 

11) rep1·esentar ao Governo sobre convenlencia da demissão elo pres idente, 

quando es te se mostrar incompalivel com o exerci cio ele suas funcções. Em ta\ 
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pa.so .seu su)lstituto occ'ipar á a presidencia elo Conselho, até que o Guverno rJ

solva o Inciden te; 

·i) responder a lo elas as cop~_ull!ls e m·es tar todas as in rormações pe_did<~.s 

pelo Minister io do Intenqr; 

j) propôr ao Gov'S'J:UP a co ,pessão ou a cassação funàament'l-da cl qs f<~.vor cs 

.flo a r t.. ~ ~os in~,titpto s pri.vados ou El~ tacloa~s; 

lc) clet~rnúnar a in sp~cção san itaria cl<:s clocep t es, qu e lhe pareçam .estar 

in validos p~ra R serviço ; 

l) promover as r eformas e rpe l)Jorarnentos n ecessarl os ao ensino, s u]~m~t

tepqp-as a a PJji'Ovação c~o <::overno, desde gue ex ijam a ugmento ele despE)~as; 

m) approva t· os orçam entos ela borados para os ins titutos, el e accõrdo cp•n 

as propost~;;;, qu e lh e env iarem os rest~ectivos clirectot·es e que ori<mtarão a 

pr·estação el e cpntas destes; 

n) r esolver , finalm ente, com plena autonomi a, todas as questões cle· in1:eress'> 

par a os in s titutos de ensino , nos casos não previstos pela presente lei. 

1.• Das cl eliber açoes elo conselho será r eg istrado par a cada caso um e...: 

tt·acto doutrinario , q ue cons ti tuirá norma para posterior es decisões, e que orien

tarão o presidênl . elo Con selh o durante o não funccionamento deste. 

2. • @ualquer dec isão, q ue r E:vogue norma anteriormente dictada pelo Con

selho, só po c1er á ser tomada por clous ter ços de votos . 

a.• O P r esi den te do Conselho tem o direito de vetar qualquer resoluçii.o 

elo Conselho, r ecorrendo dell a. para o Mini stro elo Interior , que deliberará em 

ultima in~tatlCia. 

Art. 1!i . . As ~e~sõ!ls ordinari ÇLs do Con sl'lho se r e<>-li zat:ão de 1 a 20 ele F e

ve(eiro, e <je 1 a 10 Ç!e .A g·osto; as e...:ll·aorclinarias , que serão convocadas só

mente e ll} caso de assumpto urgente, se r ealizar ão com qualnuer n~nuero , ouvieh 

a opini ~ o , por escr ipto, elos m embros ausentes . 

Art. 17. O presidente do Conselho Superior de E n sino e os tl l'mais mem

bros, que forem ele nomeação directa do Gover no, deverão ser pessoas de a l t') 

e t·eçonheciclo valor moral e sci ~t;t tifico , Ca milia,rizaclos com os problemas do 

e~ sino e s.erão den1issiveis, "ad nututn ", pelo Governo. 

J\ r.t. 1~. Quando a ~1omeaçãg elo PJ·e.sidente ·do Cot;tselbo recahir eu1 pro

r.~ssoc d~ um dos institutos, ficará elle dispensado c1o se~·vi~<o elos exames e do 

çon1pa t~ec i 1n e n to á:;> sessões de cungreg·ação, senl prejuizo d~ seu ~ venci,rnento~. 

"'~-':L 19. O Presidente do COJ;t s~lh o tou1ará posse perante os membros elo 

m~sm9 Cpnselho. 

Art. 20. A elle incumbe : 

a) et;~tender-s~ directam en~e com o Governo solne as nece'Ssiclacles do e.1 -

s1no; 

71) ~nvi_ar, com a cl..evicla antececlencia, e cleviclamente approvaclo pelo Cor.

selho , o or çam ento a nnu a,l Q_e caçla instituto subvencionado ao Governo F'l

dera l; 

c) a presen tat, no ~im ele cada a nno, um r elatorio com a cl isc.riminação elo 

empr ego elas subvenções; 
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d) conced<'r, em caso de molestia ou motivo ~Lltcndh·el. licença até tr:.s 

rne?.cs. aos docentes e funccionarios adnünislrativos; 

e) visitar, com assiduidade, cacla um do institutos; 

f) impôr RS penas disciplinares rle s ua competencia: 

g) convocar o Conselho ordinaria e ex.Lrao1·dinal'ian1enle: 

h) resolver torlo e qualquer caso da atlribu ição dr. Conse lho, quando e~~" 

não . es teja re unido e a urg-encia não pernülta a convocação ex lraordinaria, a 

que se refere o art. 16, não conslilu indo, entretanto, as resoluções assin1 to

madas as normas a que se r efe1·e o § 1° do art. 15. 

Art. 21. O substituto do rre icl ente, em seus im pedimentos, será o membrfl 

mais idoso elo Conselho . 

.Art. 22 . O expediente do Conselho será rei to pela sua secretaria. que te>rCc, 

corno funccionarios. un1 secrPtario, un1 an1anuense e 111n continuo. 

III 

Art. 23. Cada instituto ele ensino, creaclo e mantido pela União, ser{L di

rigido por um rlirector nomeado livremente pelo Gover·no, de ntre os .Professa r e:; 

jubj lados ou en1 exerci cio . 

.Art. 24. Em seus imp climentos. o clil·ecto r será sul slituiclo pelo '·ice-cli

reclor. que ser á o professor mais a ntigo. 

Art. 25. A posse se1·á dada ao director em sessão solemne da Congrega~iio, 

especia lmente convocada para tal fim, pelo vice-direc tor em exerc íc io. LiCl ~L 

pelo secretario a acta da sessão, lavrar-se-ha o termo el e posse, que será as

signado pelo novo director e pelos membros da Con gregação, presentes á sessã&, 

enviando-se cópia desta acta ao presidente elo Conselh o Supel'ior ele JDnsino. 

* J.• Todos os proCessares, m estr es e demais f unccionarios se apresentarã > 

ao novo director, dentro de um prar.o n1axirno de tres dias. 

§ 2. 0 Após R posse, o novo clireclor examin<trá a contabilidade e tomanl. 

conhecimento do e.· taclo ela caixa elo es tabelecimento, em presença elo thesoll

r e iro, lavrando-se um termo elo que fôr encontrado. T1· cópias ser ão tirad1s 

desse tern1o; un1a ficará e tn poder elo lhesoureiro e as outras duas serão en,. 

viaclas ao clirector den1iss ionario e áquelle que inic iar a gestão. 

Art. 26. Toda a parte administr a ti va f icará a cargo elo clirector. Ficando 

a 11arte didactlca entregue á con1petencia exclusiva ela Cong·regação, o direclor 

poderã, entretanto, appellar ele qualquer resolução. quando a juJg·ar pt·ejuclicial 

ao ensino , para · o Conselho Superior. q ue d irimirA o confli to, manten do a m e

clicla impugnada pelo clir cto t· ou r jeitanclo-a. 

p,u,agrapho unico. Para auxiliar o clirector na sua acção administrativa 

" para dec idir elos casos cliclacticos, sobre os ctuaes haja normas creaclas l>re:

ceclcntem ente p la Congregação, rormar-se -l1a em cada i ~~t i tuto um Con selho 

PriYa.clv composto el e quatro proCessares orclinarios ele itos biennalmente p e;~, 
Congregaçãú. 
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Art. 27. Aos direclor s elos inslilulos comp·Le: 

") convocar as sessões da Co ngr egação, as quaes presidirão e n • llas acli:n 

ott resolver , usan do do volo de q ua li dade, nas q uesLõ _ _e~, caso ele empale; 

b) administr ar o patrimonio do instituto de accõrdo com a CongTegação e 

u Consell1o Su pel'ior de Ensino; 

c) vela.r pela eXacla obser vancia elas. prescripções reg·ulanl nlar s refere nte•) 

~L nu1.t.ricu la., cursos, exam es, etc. ; 

r1) conceder licellÇRS a docentes e funccionarios ad rn inistralivos até 15 clias.: 

c) impôr as penas d isciplinar es de sua competencia e fiscalizar a execuçãu 

das J)enas, r1ue forem infring idas a discentes e doce ntes por oul!·as autoridad~s ; 

f) reso lver as duv id as acer ca ele requer imentos e rep r·esentações, que, por 

s u intermcdio dcvan1 ser encaminhados; 

g) ~ssig·nar 

attesi adOH; 

C:.Lrim bar com o sollo do instituto' os di ploma:, cer tidões e 

71 ) p l'·o pô r~ ao Governo a nomeaçfLo do secre tar io, sub-secrelat·io. thesou r·eiro, 

aln1oxarifc, hibliotheeario, sub-bibliothecario e arnanuenses; 

i) 110)11ear, licen c iar ~ clem<ttir, na fórma ela pr esente lei, todos os clemai~ 

funccionHrios elo estabelecim nto sob sua guarda; 

.f) assignar os ti tu los expecl iclos aos li vrt:s docente:;;; 

Ir ) visitar e fisca li zar au las e laborator los; 

7) pedir '' CongTegação licença par a contratar prorissionaes extrangeiros 

para auxi l iares especiaes ele ensi no; 

1n) fixar~ e aulorizar as despezas, fiscalizando as q uan tias pagas; 

n) r Pceher elos cofres ela Un ião , em quotas bi-mensaes as subvenções vo

tada~ pnra o custeio elo stabelecimento que di rige; 

o) elabor ar a proposta ele orçamentos; 

I') prestar contas perante o pr eside nte elo Con elho ele Ensino das subv('n· 

ções receb idas. 

Ar·t. 28. X o clia 31 ele Dezembro de cacla anno o elirector r emetlerá ao pn

siclente elo Con selho S uperi or de Ensino, um r elatorio circumstanciaelo refe renla 

ao anno. no qual s e saliente a marcha elo ensino. 

I V 

Art. 2D. A corpor a<;;ão docente de cac1a instituto elu ensino superior ser!'1 

compoRta: 

C<) ele pt·ofessores or el ina rios; 

b) rle p rofessores exlraord inarios effeclivos; 

c) ele professor es ex ll·aord in a rios honnrar ios; 

li) tle n1eslres ; 

f') <le l iv t·es docen tes 

Paragraph o u nico. A elo Collegio T'erlro II s erá f01·macla . implesme nt P 11elos 

professores o rcl ina ri os e p los n1estt'í'S. 
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.Ar·t. 30. Ao pJ·oresso1· orclinario COJllP.E' l e : 

o) a regencia da cadeira para a qual fôi· non1earlo 

ú) a organ izaçãJo do prog;ran1ma do seu cur so, que ser{t.. subnh~itido en1 cada 

l)Oriodo lectivo ao exan1 e e a.pprovação da CongrC'g-ação ; 

t:) fazer pa1·te das Jnesas exan1l nacl ora 

ti) aux i l i ar o clirector na man utenç;ão d::t disciplina esco lar ; 

c) pa~sar os alte~tacl os tle frcq uencia aos discent.es que acornpanhan·n1 Heus 

cursos 
fJ ind icar os seus assi ~Slen les e dema is auxil iares . 

.Art. 31 . Aos professores extraordinarios compete : 

a) rege1· os cur::;os a nne:xos, que lhes con1petire n1 por foq;a elos regulu.· 

Jnenlos e, sen1 mais onus. p~u·a os a luJnnos, os que lhes for en1 clcsig·nados pelos 

professOJ~es orcl inarios de sua secção e n1 ex:ercicio, e r·ef.e renles ás nutle rias que 

professa ren1 ; 

b) ~ubstitu ir os professot·es or(lin arios e n1 seus irnpedimentos, quando estes 

atlingi rc1n a n1ais de u 1n periodo ; 

c) fazer os cursos pri vados que enlenrler 111, ,·ersanLlo soiJ ,~e p!·og-ran1nw. 

cliCfereute dos do curso ger'LI do profetisor orcl ina o·io ou dos cur~os de que este 

os tt>nhR incumbido . 

..A:rt. 32 . O titulo de professor ex traordin a rio honorario pod er{t.. ser conferitlo 

pela CongTeg·ação. se assim o julgar, por unanimidacl d voto~. a homen.· de 

notorio sabe1· e a1nor ao rnagist rio e qu e possan1 contribuir para o desenvol

vimt>nto da instrucçã"O. 

Paragrap.ho unico. Os professor es honoo·arios poderão Jeccionat· em cu t·sos 

privarlos nas faculdades. inclepenclente ele qualqut>r prova, e tomarão assento nR 

CongregRção com os direitos e r eg·ali as ele qu a lc]lleo· ele s us meml>~·o~. 

Art. 33. Os professor s ord i narios e ex traorclinarios cffectivos Stlr.T<J Yita

Jie io,; desde a posse que será sempr e clacla so!emn mente em Congregac;ão. 

Art. 3<1. Quando se der uma vaga ele professor extm.orclinario eff ctivo. 11oderá 

par f,l. ella ser transfer ido, J3.elo Covemo, o professor extraorclinario c· fff'cti vu 

Ue outra cadeira que o requerer e n1 recer, a ju izo ela Cong-rega~ão. 

Art. 35. Se não se der a hypoth ese mencionacla no arti ~o autecedente, 

a nomeação recahi o·á naquelle elos livres docentes ela especialicla<le que fôr in

clicado pela Congregação, median te concur so de titulos c obras. 

~ 1. 0 Entre os titulas c1 n1aio1~ vaJor con1putar-se-hão os CU I'Sos feitos pelos 

docentes e o successo que tiver em obti do, avaliado es te pelo nunwro !l e al umnos 

e notas por estes obtidas em exame el a ma teria . 

§ 2. 0 Nos institutos ou nas cadeiras e n1 CflJ não houve1· livres docent .s, a. 

indicação da Congregação se fará mediante concurso de provas, que obclecer c, 

nos to·amiter; elos exam es rl babilitaçào geral de livre rl oc nci a, es l~tu i clos no 

p o·est>nle cocl igo, sendo ao Goveo·no indicado, para a nomefl.ç;ào. o p eimeiro 

classificado. 

Art. &6. Os professores extraordinarios llonorarios s rão nome<t..los pe_Jo 

Gov rno sob proposta da Congr egação. na fôr ma do ao·t. :n. 
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Art. 37. As vag·as ele professores ordinarios !::ierflo precnchicht::; com a, lHY!nca

ção ele professor extraorcHna·rio ef:f-ecti v-o da cade ira .. ou da: secção . 

.l'a.ragTapho li J1ico. 1\ro Co ll egio Pedro 11, a no ni.eação de professor órdinal'io 

se fa1·á de accôrdo cun 1 o cl ispuBto no ~ Z" du art. a;_,. 

Art. 38. O auxil iares do ensino s:lo os assiste11tres; 9s ihtm•nos d'e clinica, 

os n1onitores, Gujos clevet:es. n1oclo de norn eaç~"tG e nun1e1·o· 8et·:Io rlef in1dow etn 

regul-amentos especiaes. 

ArL.. 39. Os progorammas elos c ursos, q ue se devam r eali ><ar em cada: ürsn~ 

tuto s rão a~n-esenta~los .na ultima sessã.o da Co ngregação elo periotll> lectivo' 

anterior, afin1 de seren1 i m n1 ed iatarn entc discutidos, approvados e rna11daclos· 

publica,-, 

.A.r t. ·JO. ).Tenhun1 professor ou l~vt~e docente poclerfL encerrar seu cur-so antes · 

ela époc;a prév ia m ente cletermin aclar. 

Art. 4-1. Toda Yez que o profess0r tiv-er de seu ausentar, por !n:t.is de; 

trtls· dias. da sécle da faou lclacle, o u es tiver i111pediclo por eR11aço rnaior- de leccio

nal·, de\'ei·á ofticiar ao direoto t· . 

l'ãrag-ntpho unico. O professor orclin a r io impedido ten1porari an1cnte ind-ica.-t;á: 

para ubstitu il-o · o l ivre docente ele su a confia,nça, de prefer e11cia o a~i stente 

· ela cadeira. 

Art. 42. Quando o impeclimento durar um pe r iodo lectivo inteiro C!u 111ais, 

a substituição ser á feita pelo pr of'essor extraor clinario effectivo, na falta deste, 

p01' um livre docente da especial i lacle, cl esig11aclo pelo p rofesSO!' c em 11ltim>t 

analyse. quando nfto haj a liv r e docente na especialiclacle, por un1 professor de 

nu:tteria simi la r , a juizo elo cllt·ector. 

§ L " Na.s facu ld ades ele direito ' as substituições serão sempre pelo pmíessor· 

extraord in a rio effectivo e, na fa lta. deste, por urn livre docente ou o_utro pro.::. 

fessor ord iuario. designado pelo cli rector. 

2." No Co lleg-io Pedro II a substitu ição ~erú obtida pela desig·nação 

de um outro professo r orcl in a rio ou, na fa lta deste, por u m estranho. nomeado 

pelo <lirector , por ind icação ela Congregação . 

.Art. 43. O professor ordinario ou extraor d imtdo effecti.vo que. contando 

n1ais de dez a nnos de serviço. inya liclar, terá direito [L jubilação, nos seguintes · 

t Qrn1os 

a) ·com o o•·cl e·nade proporcional ao tel'npo de se·rv iç:o. o qu e contar me11'os · 

ele 2t fU1110S ele exer cicin effe·ctJvo no 1nagi ster10 i 

u) com o rtle n a~lo por inteiro, o que contar 26 a nnos· ele s<:r ·l-iço effect ivo ' 

no nut.g·isterio ou 30 de serviços g·er aes, se t~do. entre estes. 20. pe lo lliél'tos·, · no· 

rnagisterio ; 

c· ) cOil!l teclos os vencimen"tE>s, o que contar 30 annes · ele· seTviço effecti-vo· l<O ' 

1nag;-isterio ou ~ .J O antl'IOS c1 8e-r'tr i ~os ger aesí sendo entre es tes. nci" tnagi ste"r:io, n ão ; 

menos· ele 25 . 

• "-.rt. 4+. Os·· can did atos· Cv li vr-c · doeencia req'l'l'er erão á Oongregitç iio. um m ez 

antes do inicio <lo prin1 i"Fo perioelo Iec tivo , a sua norneaÇãÕ. insd·u inãô · o · Se1i 

requeritn:ento coln os segclintes doeu mentos · 
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«) t3.ntos exemplares d un1 trabalho ol'iginn.I, especialn1ente e labonvlo, para 

obtet· lHlbilÍta~ão, quantos forem os llocentes· da faculdade 

u) no caso de tet· publ icado outros trabalho , um ('xemplar cJ., c<~da 

um 

c) vrova ll e sna idoneidade Hloral ; 

rl) o seu diploma na profi s. ão para ct1ja docencia se cand id ata. 

Art. 45. O trabalho dest inado á pmva de h abili tação ~e rá co !l.fi ado ao e;;-. 

tudo de uma Commissão ele tres docentes, el eitos pela Cong-regaçã~ (por valo 

uninon'linal ) a trual dentro el e lO dias ap t·esentará Uln t·e latorio n1inucioFo sobre 

Q valo r e originalidade do r efer ido trabalho. 

Art. ·16. A Cong-regação. ao tomar conhecimento do parcc r da Com missão, 

a<lm ittirli ou não o candi dato âs demais provas de habilitação para li vre clocen

cia, sendo que para a admissãlo a essas provas é nccessario que o candidato 

obtenha dous terços de votos a seu favot·. 

§ 1.0 Se o candidato não reunir os dous terços ele votos, a. q11 e se refe1·e 

csle artig-o , será consi derado inhabiliLaclo, seja qual fôr o par <:cer da Com

Jnissão. 

~ 2.u }\..lên1 ela these odginal d hal ili taçflo ft livr e clocencia, j)J"t~~tará o 

canrticlato fluas provas publicns oraes e uma pratica. 

* 3. 0 As pro,·a' publicas ser ão c l assifi cadas da seguin te fórmH.: 

o) uma prova ele erucl iqão ; 

ú) uma prova pedagogica. 

·L" Aprova de erudição constará ele uma exposição ele nma hora. feita 

sollrE: o H.ssumpto tirado á sorte, com 48 horH.s ele antececlencia. de um pro

gramma orp;anizaclo ad hoc pela Commissão e approvado pela Congregação ; nessa 

p1·ova se apurar á a exlensão dos conhecimentos elo candidato na materia, cuja 

doc<>ncia requer. 

~ 5. 0 O julgamento da prova ele r uclição será feito acto continuo, nEl le 

tomando parte a penas os 1nen1b r·o~ ela CongTeg-ação, qu<~ a t ivere n1 axRiRt.iflo 

desde seu inicio ; a approvaçã.o serü por maior ia e h abilitará ou não o cand idato 

a pr·oseguir nas provas, considerando-se inh abilitaclo para Lodos os e [[e ilos 

aq nell e que não preencher a hora el e disser tação. 

§ 6. 0 Approvaclo na prova ele CI''Ucliqão. será o candidato aclJn i tlillo ~i prúV:.t. 

peclag·ogica, que constará de exposição fei ta em tres quartps à ilot·n. ~obre o 

vvnto du progr~unma llc ens1nu àa cade11·n, sorteadu peraute a. mes1na corn r.tissão 

com ·tz·es hora~ ele antecedencia. !'\essa prova se apurará a capacidac1e .J id actiCa 

do candidato. 

7. 0 Acto continuo , realizar-se-ha a proya pratica, nas cadeira~ que a 

con1portar em. -versando e ll a sobre a questãlo sorteada, entre as forn1uladas sout d 

u materia da cH.clei ra pela Congr gação, em sessào que p roced rá immodiata

mente á prova. 

Art. . 47. 0 julg·amento desta prova pratica se far á. en o·Jo badamente. com 

a da peclagog-ica, approvH.nclo-se ou não o canàJclato por maiori a de votos. 

1. 11 Quando houver neCC'SRirl ade ele seg·uir norn1as estatu íd as no at·tigo 
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a.nt.eriur, tlando-lhes o caracter de concu rso, para pr ench in1 eu to Uo cargo Lle 

professor, a Cong-reg·açào, após os tr·es julgan1entos estabelec idos n o 1nesmo 

ar tigo, classifi cará os concurrentes que tiveren1 sido ainJrovados en1 todas as 

provas, inclicanclo au Goyer no, par a a nom a(j;to, o classi Ci caclu e n1 priJneiro 

lug-ar. 

2. 11 Sú podern tomar parte nesta classifi caçãlo final os rnen,b r·o s qa C'Oii

greg·ação que tiverem ass istido e julgado tod as as provas. 

ArL 48. Os livres docente não ser ão es tipend iados pelo Governo, mas rece

lJcr:to na thesouraria elo instituto as taxas cl frequencia dos alumnos matri

culallos nos seus curso~. clecluxicla a respectiva pore ntagen1 para a :tacu!cla.cle. 

Ar L ·lO. Os livr·es docentes terão um representante comrnum n a Congr~

gac::ã·o com todas as regali as elos outros n1embros. 

Art. 50. Exccpt uados os .casos previstos no paragrapho unico do a r t. •11. 

o» livres docen tes só têm direi to de fazer cur sos privados, 110dendo n·e lles se 

utili zm· dos a i)Parelhos existentes no estabelecim ento a que pertencerem, com a 

condiçfLo. po l·êm , de se responsabi lizaren1 pela sua conservaç~Lu . 

I'ar·ag rapho unico. Por conta dos li vr es docentes correrão as ncspezas feita~ 

co 111 o ma.lerial empregado nas den1onstra~;i3es e: con1 o pessoal que os au

x iliar·. 

v 

A r l. 5l. .:\ s congTegat_;tte::; s~ compüen 1 

<t) dos professores orclinarios .; 

b) professores extraord inarios eCfectivos 

c) rlos professores extraorcl ina ri s honorarios 

ll) de um r epr sentante dos livres docentes, e le ito biennalmente. 

l'ccragrapho uni co. Os mestres elos institutos super ior0s e do Collegio Pec1ro l .t 

só ton1arão parte nas CongTegaç;ües quando se tr·atar de assumptc que se refira 

a os seu~ cursu:::J . 

A rl. 52. A Congregação nã.o po ~erá exercer as Sllh.S funcçü~s sen1 a. pre · 

s<:>n~a d mai s de metade de seus membros em exrcicro, excepto nos casos das 

sessües so lemnes, que e effectua rão om qmtlquer numero. 

A rt. 53. Se, até n1eia hora clepois da n1arcada. não se r eun ir a 1naior ia 

dos membros co nvocados, o Director far á lavrar a acta, ql!b assignar á com u;s 

presentes. 

Art. 54 . Aberta a sessão, o Secretario procederá á leitura cl à ultima acta, 

que ser á. assignacla pelo D irector e pelos membros presentes. O Director dar â. 

f'ntão un1 r esumo do objecto da re uni ã.o . e po ní en1 discussão. clandq a pal avra 

aos membr os da CongTega(;ão na ordem qu e a pedi r am . 

Art. 55. Finda a discussão de caaa ma ter ia, o D irector a su je ita r á á 

vo tat}ão. A votaGão será nOJn inal Olt s.vmbolica. Se a. CongTegação resolver, a. 

requer im ento de alguns de seus m embr·os, que a votação se>ja nom inal, a ch'i

nn:ul a co rneçará pelo mais rnoderno. 
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Pat·agTapho unico. Se se tratar de a~sumpto de intet esse p S~>oal ele qua)

fjuer men1hro da. Congregação, e te pocle1·á tonu1r part na cliRctfssd.o, n1a.s n;lo 

poc1 r á votar~ nem ass.istir á vota'ção. 

Art. 56. O docente qyé assisti•· á. sessão ela ongret;a!;ào não pod ·[L ddxar 

ele votar, salvo e ap1~esentar e· justificar o s 1notivos que ten1, par:-1.. ab.stet ·83, 

motivo sobre cuja acceitalJiildacle a ongre~;ação clecÚ:lit•<i, co mputando-se como 

voto contrario, desde rtuê nfto sejan1 acceifos os n1o'úvos e o rloc nte insh;ta ern 

não votar. 
~rt. 57. Se a Congr égaÇãlo resolv r que fique · em segt 'elo algumas ,las deci-

ões, sérá lavrada act especial, carimbad~· coin o sello do instituto. Sobre a 

capà o secretario fa ,:á. a clêclaração ele que o objecto f.. secreto ; indicando dia 

e m que assim deliberou. 

Art. 58. Esgotado o objecto especial da sessão. fic.-1.r:\ aos ment l>ros d!l. 

Congr gação o d ireito ele pJ"Oporem o que ent nder em conveniente fl boa cxecuçtlo 

do regulam nto e ao aperfeiçoamnto do nsino. 

Art. 59 . Se, por falta d tempo, não puder alguma das questões suscitadas 

·er decidida na n1esn1a scssã.o, o Director ad iarfl a 1natcl"ia para outra. sessão. 

Art. 60. A' Congregação compet 

a) appro var os progran1 n1as ele ensino 

b) propõr ao Conselho up rior, por intermeclio do Di recto•·. as med idas 

aconselhadas para o aperfeiçoam nto lo ensino ; 

c) conferi r os premi os instituído por· particulares e os q ue · ju lga r co 11 v -

uicnte crear ; 

d) resoh·er sobre c01nrnisSões scientificas. livz·e clocenc ia e outros assumptos 

m ncionaclos nos artigos respectivos eles a lei ; 

e) organizar as mesas examinadoras; 

f) auxili ar o director na manut nção da disciplina el!colat· ; 

g) elegar- o representante da ongregação do Conselho Superior !lo I·:nsi no 

h) eleger os membros do Conselho privalio ; 

;) resolv r sobr e os casos m que fôr consultado pelo 1 irector c sobt·e a 

applicação das penas que caibam aos doe ntes por in fracção deste cod igo quando 

E:llas importar m na perda do cargo ; 

j) lançar ta..xas ; 

k~ rever as disposições regulamentares por proposta ela maioria e app ro \·nção 

ele dous terço . 

Art. 61. As clclibéra<::õe"s da Congregação servirão de normà parn casos se

melhantes. pó'steriormente suscitados e cuja solução pod •·ã ser dada pelo Con

selho pl"ivado. sem mais aucliencia ela Congregação. mas, sôm·.~n té, de accôrdo 

com as normas que e li a ti v ,. cr eado nos casos prec dentes. 

§ 1. 0 Para facilitm· a execução d ste artigo o Conselho privaào apres!>~ltará, 

em caõ a · sessão da Congr egaÇão,· o extracto dout'r!nario elas r sol uç;ões tlím'aas 

pela mesma Congregação, na sessão a nterior . podendo ser este ext •·acto ' modificado 

no plenario, mas tendo. depois de apJ)I"O\'ado, caracter de norma :t seguir, · norma 
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essa que só será modificavel posteriormente por proposta do Director e approva

ção de dous terços de votos. 

§ 2.• Os extractos a que se r efer e o paragrapho anterior ser ão devida

m ente r egis tratlos em livro especial. 

Art. 62. A Congregação se corresponderá com o Conselho Superior do En

sino por in termedio de seu director. 

Art. 63. O anno escolar ser á dividido em dou~ perioclos, a saber : o pri

m eiro - ele 1 de Abril (a bertura elo curso) a té 31 ele Julho, seguido el e 15 dias 

de fér ias; o segundo, de 15 de Agosto a 31 de Dezembro, encerrando-se o curso 

a 30 de Novembro. 

Art. 64. Para requerer admissão nos institutos de ensino superior os can

didatos deverão apresentar os s<'guintes documentos: 

et) pro va de idade minima de 16 annos ; 

b) prova de idoneidade moral ; 

c) d iploma ele bacharelando em lcttras no Collegio Pedro li ou qu .dquer 

dos institutos secundarios privados a que se refere o art. 1•. 

d) attestado m edico de sanidade e r evaccinação r ecente. 

A'rt. 65 . Para que se lhe dê_ a admissão, o candidato passará por um 

exame, que habilite a um juizo de conjunto sobre o seu desenvolvimento intel

lectual e capacidad!" pa ra emprehender em especial o estudo elas malerias ,quo:~ 

constituem o lnslitutv en, quu se t.JUet matricula! 

§ 1.• O exam e de admissão a que se r efere este a rtigo será especializado, 

segundo o in stituto a que se destina r o matri~ulando, sendo o seu programma 

r egulado pe la r espectiva Congregação. 

§ 2.• A com missão exam inadora será composta por professores escolhidos 

pela Congr egação, sob a presiclencia ele um delles, com a fiscalização do director 

ou nos institutos privados e estaclóaes - ·do fisca l a qu e se refere o a rt. 2•. 

3.• O exam e de admissão se r ealizará de 1 a 15 de Março. 

4.• Taxas especiaes de exame de a dmissão serão cobr.aclas, sendo el e seu 

proclucto pagas as diarias aos examinador es, descon tada a porcentagem, que • 

reverterá para o patrimonio do instituto. 

Art 66. No exam e ele admissão a que se refere o art igo anterior, f ar-se-h a 

rigorosa classificação pelo numero de pontos obtidos pelos exam inandos, afim 

de conceder aos dez melhor classificados, media nte rnqu!'rimento, isenção de todo 

e qualquer pagamento no primeiro anuo do curso. 

Art. 67. A matr icula nas differentes séries elo curso será fe ita nos 1- d ias, 

que precedem o primeiro periodo lectivo, sendo absolutamnte improrogavel esse 

prazo e considerando-se nulla para qualquer effeito o que se r ealizar fóra 

de li e. 

Paragrapho umco. E ssa matricula é f eita por uma só vez em cada anno 

escolar, constituindo forma lidade inclispensavel para a inscripção no!; cu rsos 

exames. etc 

Art. 68. Para matricula r-se o a lumno ter á que junla r os seguintes elo· 

cumentos : 
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1''• recibo ela taxa de 111 Gttriclllla ; 

2• recibo ela taxa ele frequencia elos cursos, por p riodo esco lar e pag:.t., 
de uma só vez ; 

3°, se ê tnatricula en1 primeiro anno elo curRo , certidão de exan1e da 

admissão. 

Paragrapho unico. Annualmente, precedendo á matri cula, a CongTega:çiio 

fará a classificaçã!J elos alurnnos ele cada série pelo numero de pontos obtidos 

nos exames ele Dezembro, afim ele facultar aos 10 pr imeiros classificados, que o 

requererem, matricula e frequencia gTatuit'"' ná série ~eguinte 

Art. 69. Para requerer matricula no Collegio Pedro li, os pais ou tutore& 

dos menores provarão : 

a) que o candidato tem 10 a nnos de idade, no minimo, e, para a secção ele 

internato, 14 annos, no n1axin1o ; 

b) que se acha habilitado a aprend er as materias elo curso fundamental. 

Para isso o cand idato se sujeitar á a um exame de adm issão, que constará de 

prova escr ipta, em que r evele conhecimento ela lingua vernacula, por meio de 

diclac1o e analyse grainnuttical e Iogica ; e un1a prova or al sobre le itura, con1 

interpretação do texto, rudimentos da lingua franceza, de chorog 1·aphia e his

tori do Brasil e uma parte pratica ela ar ith me tica elementar. 

ParagTapho unico. O regulamento determinará o numero de alumnos gra

tuitos no internato, sendo total e absolutamente g r atuito o ensino ministrado no 

externato. 

Art. 70. Logo depois ele matriculado, o a lumno receberá um cartão ele iden

tidade, com as indicações e dizeres nec ssarios para que seja reconh ciclo como 

estudante. 

Art. 71. O alumno deverá communicar á Secretaria sua resiclencia e mu·· 

danças. 

Art. 72. A qualquer alumno é permitticlo transferir, no fim de cada periorlo 

lectivo, sua matricula para qualquer faculdade do paiz mediante requerimento 

ao Director, que aulorizar[L a transferencia na respectiva caderneta. 

Art. 73. As materias dos institutos serão distribuídas c leccionarlas por 

séries, obedecendo a sua reunião e gradação ao nexo scienti f ico, que as lig;arem, 

indo elo mais simples ao mais complexo. ao criter io da Congregação, realizando-se 

igualmente por séries os respectivos exames, destinados á promo<;ão elos 

alwnnos. 
Art. 74. A Congreg·ação na ultima sessão, que preceder a abertura elos 

cur sos, organ izará os horarios. 

Art. 75 . No começo ele cada período lectivo ser ão affixados, em lugar apro

priado, no recinto ela facu ldade, os horarios dos cursos de toda a corporação 

docente. 

Art. 76. O docente denositar á na Secretaria tantas listas quantos forem os 

cur sos por cl le projeclados, Indicando a materia delles e a taxa ele fr quPncia, 

para que nell es se insc1·evam os alum nos que pretenderem fr«quental-os. 

Paragrapho uni co. Os cursos privados serão remunerados ele . accOrdo com 
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as condições estabelecidas p los professores e livres docentes, com approvacão 
da Congregação. 

Ar t. 77. No f im ele cada perioclo lectivo, os a lumnos apresentarão ao pro

fessor e livres docentes, a cujos cu rsos assistirem, para que nelles atteslem a 

frequencia, suas cadernetas, onde ser ão registrados tambem os cursos privados 
em que esli ver em inscriptos. 

Art. 78. H averá duas épocas ele exames : a primeira será no ultimo mez 

elo segundo per iodo escolar , isto é, ele 1 a 31 de Dezembro, seguindo-se tres mezes 

de férias ; a segunda, em Mar~o ele cada anuo. A inscripção para esf'a se

gunda época ele exames se fará nos u llimos 10 d ias ele Fevereiro e ella é 

deslinacla, exclusivan1ente, aos alumnos reprovados e1n u1na só cadeira na 

primeira época ele exames ou aos que, matriculados na sér ie e inscriptos nos 

cursos no tempo proprio, não tenham pod ido, por motivo de molestia, realizar 

seus exames em Dezembro. 

Ar·L 79 . Para requer r lnscripção na pr imeira época de exames o can<li

dalo apresentará : 

a) caderneta de frequenc ia, provando ter assistido a 30 lições por período 

Jectivo, no rnini1no ; 

b) recibo ele taxa ele C'i'ame ; 

Art. 80. Para requerer inscripção de exame na segunda época, o· candidato 

a.presen lar á 

c1) caderneta ele frequenc ia, provando tel-a submettido ás formalidades 

regulamentares no tempo proprio ; 

u) recibo ele taxa ele inscripção pq.ra exame 

c) quando não se tratar ele alumno reprovado em uma s6 cadeira nos 

exames de p r imeira época, attcstaclo mcàico, justificando por motivo ele moles

tia o não ler feito os exames em Dezembro. 

Art. 81. No Col legio Pedro II, não poderá fazer exames estudante que tiver 

20 faltas não justificadas, ou 30 justificadas, em dado periodo leclivo. 

Paragrapho unico. As médias bi-mensaes ele aproveitamento concorrerão 

para o julgamento nos exames. 

Art. 82. Nos institutos superiores, as provas serão oraes e praticas e na 

Escola Polyteclm ica e no CoUegio Pedro 11, haverá, a lém dessas provas, a 

escripta. 
A t·t. 83. A smesas examinadoras serão constitui elas por materias, nos insti

tutos super iores e compor-se-hão com os professores ordinarios e extraordina

rios ·effectivos e os livres locentes ela especialiclacle, sob a presillencia elo 'mais 

antigo ; no Collegio Pedro TI as mesas serão constiluiclas com os profe~sores 

respectiYos. 
Paragrapho u ni co. Para que se compra o_ disposto neste artig·o, sem prejuizo 

do tempo fixado para os exames, poderão os clirectores dos institutos lançar mão 

das seguintes medidas, na seguinte orclem : 

1° organizar as convocaç:ões para exan1es ein l1oras diversas , quando o 

mesmo professor exlt·aor·dinario tiver que funceionar em mais ele uma banca ; 
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2°, convidar os assistentes de cadeira, quando não houver livt·e doc!:nte 

ou o professor extraorcl inar io não possa compar ecer por accumulo de! ser

viço ; 

ao, convocar outro professor ou li vre docente ele n1ateria visinha ; 

4•, contratar profissional estranho ao instituto. 

VI 

Art. 84. Os profissionaes e~trangei ros, que quizeren1 reg·u1arizar f::eus di

plomas, de accôrclo com as leis elo paiz, requererão aos institutos, Cl'c' ados 

e mantidos pela União, exame especial ele habi lita~ão, regido pela disposiçf,o llos 

respectivos regulamentos. 

VII 

Art. 85. A policia academica tem por fim manter a ordem e a mnr·1l no s<>ie> 

da corporação. 

Art. 86. Ao Director, á Congregação, ao Conselho Superior e a seu presi-

dente caberá providenciar sobre a policia academica. 

Art . . 87. As penas disciplinares são as seguii1tes 

a) advertencia particular feita pelo clirector ; 

b) advertencia publica, feita pelo director, em presen~:.t de cerw numere> 

de docentes ; 
c) suspensão por um ou maiS períodos lectivos ; 

cl.) expulsão da faculdade ; 

e) exclusão dos estudos em todas as faculdades élo paiz. 

§ 1. 0 As penas disciplinares ct e b serão da jurisclic~ão do cli•·ector as 

seguintes, da jurisdicção da Congregação. 

§ 2.0 Essas penas não isentam os delinquentes das penas em que houverem 

incorrido no Coàigo Penal. 

Art . 88. Incorr erão nas penas com m inadas pelo artigo anter10r, n,lineas 
a e ·b 

a) os alumnos que faltarem ao respeito, que devem a·o director. ou a qual

quer membro da corporação docente 

b) por desobediencia ás prescripções feitas pelo d irector ou qualquer mem

bro da corporação docente; 

Ç) por offensa á honra de seus coll egas 

d) por perturbação da ordem, procedimento deshonesto nas aulas n ne> 

recinto da faculdade ; 

e) por inscripção de qualquer especie nas paredes do edifício da facnltlade 

ou destruição dos annuncios nellas affixados ; 

f) por damnos causados nos instrumentos, apparelhos, modelos, map11as, 

livr os, preparações e moveis, sendo que, nestes casos, o a lumno, além da pena 

disctplmar, terá de indemnizar o damno ou restitu ir o objecto por el!e preju

dicado ; 
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g) os que dirigirem aos funccionarios -inj ur ias verbaes ou por escripto ; 

Art. 89. Incorrer ão nas penas elo art. 88, alíneas c, d e e, conforme a gra

vidade elo caso : 

a) os alumnos que reincidirem nos clelictos especificados no artigo an

-terior ; 

v) os que praticarem actos immoraes dentro elo estabelecimento ; 

c) . os que dir ig irem injurias verbaes ou escriptas ao director ou a a lgum 

membro do corpo docente ; 
cl) os que aggTeclirem o clirector ou qualquer membro ela corporação docente 

ou os funccionarios elo e~sino, salvo legitima defesa ; 

c) os que commetterem crimes infamantes sujeitos ás penas elo Cocligu 

Penal. 

.'\rt. 90. Se o clirector julgar que o clelicto merece as penas inrlicaclas nas 

,alineas c, cl e e, elo art. 88, mancl,ará abrir inquerito, tomando por termo as 

razões allegaclas ·pelo clclinquente e os clepoinientos das testemunhas elo facto. 

Este inquerito será communicado á Congregação e remettiélo ao Conslho Superior 

do Ensino. 
Art. 91. A convocação para o inquerito disciplinar set'á feita pelo clirector, 

por escripto. 

Art. 92. Durante o andamento elo p_rocesso não só o accusaclo não poderá 

ausentar-se ela séde ela facul<lacle, como ao director n;io será permitticlo t.t·ans

feril-o para outro instituto. 

Art. 93. Nos casos em que a pena fôr imposta pela Congregação, ser6 c. 

julgamento communicado, por escrip~o. ao delinquente, com as razões em que 

tiYer sido fundada. 

Art. 94. Os professores ficarão sujeito~ ás penalidades constituídas pela 

simples advertencia particular. advertencia publica em sessãc de Congregação ; 

os mestres lhTes docentes e auxiliares de ensino poderão soffrer. além dessR.s 
penas, a de perda do cargo. 

Art. 95. Incorrerã.o em culpa e ficarão sujeitos áquellas penalidades os 
..metnbros do n1agjsterio : 

a) 
IJ) 

<') 

d ~ oito 

que não apresentarem os seus programmas ern tempo opportuno ; 

que faltarem ás sessões da Congregação sem motivo justificado ; 

deixarem de comparecer, para desempenho de seus deveres, por espaço 

dias, sem justificação ; 

cl) que faltarem com o respeito ao director, ás demais autoridades do 

·ensino, aos seus collegas e á propria dignidade do corpo docente 

e) que abandonarem suas funcções por mais ele seis mezes 

f) os que infringirem qualquer elas disposições deste co digo ou dos regula

mentos das faculdades , 

g) os que receberem elos alumnos, sem ser por intermeclio dos cofres das 

faculclarles, taxas ele cursos ; 

h) os que commetterem, na qualidade que os investirem os respectivos car

-gos, actos renut:ulos indignos, provados mediante inquerito. 
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Paragrapho unico. Os docentes que incorrerem nas cu lpas definidas nessas 

Jettras a, b e c, ficarão s ujeitos, além de desconto em folha de pag·amento, á 

advertencia applicada pelo dlrectOI ; os que incorrer em nas lettras cl e f, sof

frerão a pena de suspensão, de oito a 30 dias, impÓsta peta· Congr g·ação; e 

os que incorrerem nas culpas das lettras e, g e h, perderão o cargo, o que será 

proposto pela Congregação e declarado pelo Conselho Superior do Ensino, ou seu 

presidente, 

vrn 

Art. 96. ::--los estabelecimentos ele ensino haverá os segu intes funccionarios 

a) un1 secretario ; 

b) um sub-secretario 

c) um thesoureiro . 

d) um bibliothecario 

e) um sub-bibliothecario 

!) amanuenses; 

g) um porteiro ·; 

h) conservadores 

i) bedeis ; 

j) inspector es de a lumnos 

k) serventes e outros empregados inferiores. 

ParagTapho unico . Os r egulamentos especiaes de cada instituto fixarão o 

numero de empregados ele ·cada uma das categorias especifi cadas no a rtigo pre

cedente, deixando, no emtanto, aos clircctores r espectivos a faculdade ele admitti

ren1 tantos empreg-aclos inferiores quantos exig·ir o serv iço e pern1iltirem as 

verbas . 

Art. 97 Compete ao secretario : 

a) org:..nizar a escripturação elo estabelecimento 

b 1 superitender o serviço gera l ela Secretaria, dividida em duas secções, 

expediente e contabilidade, fazendo as distribuições ele serviços pelos seus auxi

liares ; 

c) redigir e fazer expedi r a corresponcl ncia official ela clirectoria, inclueive 

os .convites para ás sessões ela Congregação ; 

cl) c01nparecer ás sessõe-5 da í'ongregação, cujas ac tas lavrarft. ; 

e) lavrar os termos el e posúL Jó director _e todo o pessoal elo instituto 

f) uassar as certidões, transferancias e outros documentos, que elevam ser 

assignaclos pelo director ; 

g) informar, P"- "~"' l!JW, todas as petições que tiverem de ser submetti
das ao despacho· do director elo Conselho Privado ou da Congregação ; 

h) prestar nas sessões el a CongTegação as informações que lhe forem e-ti-· 

g icl as, para o que o direito lhe dará a palavra quando julgar conveniente. 

Art. 98. O!> actos elo secr etario ficarãc soL a immecliata inspecção ,io

director. 
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Art. 99. Sob as ordens do sect·etario estarão os demais funecionarios da se

cretaria. 

Paragrapho un ico. Em falta ou ausencia do secretario será elle substituído 

pelo sub-secretario, seu auxiliar na execução dos serviços da secretaria e chefo 

da secção de expediente. 

Art. 100 . Ao thsoureiro, que é o chef da secção de contabilidade, compete : 

ct) organizar e d irigir a contabilidade elo inst ituto, a qual deverá ter sempre 

e1n dia ; 

b) receber dos alumnos e de quaesquer outras pessoas, as quantias devidas 

e escriptural-as ; 

c) descontar as porcentagens deetinadas a patrimonio ; 

cl) entregar aos respectivos professor s, por quotas 1nensaes, a in1porlai1c:a 

das taxas de cursos geraes que lhes couberem, deduzida a porcentagem de 40 •[• 

para o patrimonio ; 

e) entregar aos respectivos ·docentes, por quotas mensaes, igualmente a im

portancia das taxas elos cursos privados, qu_, lhes couberem deduz ida para o 

patrimonio a porcentagem ele 10 •[•; 

f) fazer a folha dos vencimentos de todo o pessoal docente e administrativo, 

apresentando-a ao direetor no ultimo dia ele cada mez, para ser pot· elle 

visada 

g) pagar as referidas folhas ; 

h) it)formar ao clirector, no ultimo dia ele cada me,z, sobre o estàclo da 

caixa elo instituto e apresei' tar-lhe todas as contas a pag·ar, para que as 

confira e rubrique ; 

i) comm:micar-lhe a natureza da importancia ele despezas necessarias, que 

só deverão ser feitas por autorização expr~ssa elo director. 

Paragrapho unico. No Inten1ato do Collegio Pedro II o thesonreiro terli. 

un1 auxiliar, o ain1oxarjfe, cujas attribuições constarão do regulan1ento e::;

pecial. 

Art. l 01. Nos casos de grande affluencia no serviço da the;;ouraria, o tlle

soureiro poderá pedir ao clirector um fi t para o serviço ele pagamentos, além 

dos amanuenses que ficarem sob suas ordens para o serviço de contabili

dade. 
Art. 102. O thesourei ro usará. ele um carimbo especial nos actos em 

que tiver ele pôr a sua assig·natura. 

Art. 103. O thesoureiro só poderá ser empessado no cargo depois que hou

ver presta lo a fiança fixada nos respectivos regulamentos. 

Art. 104. Ao bibliothecario compete : 
ct) conservar-se na bibliotheca, emquanto estiver elta aberta durante o dia, 

designando quem o substitua durante as horas dE expediente á noite . 

b) cu i dar da conservação das o oras 
c). organizar os catalogas de cinco em cinco annos, segundo os processos 

mais aperfeiçoados e ele accôrclo tambem com as instrucçôcs que o clirector do 

instituto lhe ·transmittir 
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d) ap1·esentar o balancete mensal das despezas. ela bib liotheca ; 

e) propôr, por si ou por indicação elos docen tes, a compra de obras e assi 

gnatura ele jornaes, clanclo preferencia ás publicações periocl icas que versarem 

sobre materias ens inadas no instituto e procurando sempre completar as colle

cções das obras existentes ; 

f) empregar o maior cuidado para c1ue não h aja duplicatas inuteis e se 
mantenha harmonia na encadernação dos tomos de u ma mesma obra ; 

g) p!·ovidenciar para q\)e as obras sejam entreg·ues aos consultantes sern 

perda de tempo ; 

h) fazer observar o nudor sil encio nas salas de leituras, pr ovidenciando 

para que se retirem as pessoas que perturbem a ordem, recorrendo ao director 
quando não fôr attencliclo ; 

i) apresentar mensalmente ao director uma lista dos leitor es da bibliotheca, 

das obras consultadas e das que deixarem de ser for\1ecidas, po r não existi

rem; outrosim, uma relação elas que mensalmente entrarem para a b ibliotheca, 

acompanhada de br eve noticia sobr e cada uma ; 

j) organizar e rernetter annualmente ao director um relatorio dos trabalhos 

ela bibliotheca, o estado das obras e dos moveis indicando as moclifica1,ões que 

julgar conveniente ; 

k) dar ao director nolicia ele todas as publicações novas, feitas no paiz e 

no estrang·eiro ; 

I) manter a ordem e a disc iplina na bibliotheca, notando a hora da entrada 

e ela sahida dos funccionarios ele sua jurisd icção ; 

m) o b ibliothecario se encarregará de promover a troca dos trabalhos do 
respectivo instituto e as obras em duplicata com os estabelecime11tos congeneres 

nacionaes e estrangeiros. 

Paragrapho uni co . Em falta ou ausencia do bibliothecario, será elle substi
tuído pelo sub-bibliothecario, seu auxiliar na execução elo serviço ela bibliotheca. 

Art. 105. Aos amanuenses collocados uns sob as ordens elo sub-secretario, 

e outros sob as do thesoureiro compete fazer todos os trabalhos de escripturação 
ordenados pelos seus superiores. 

Art. 106. Compete ao porteiro, que terá residencia no edifício do inrti

tuto : 

ct) t.er sob sua guarda as chaves elo edifício e> d& todos os compartimentos ; 

b) cüidar do asseio interno da casa, fiscalizando os serventes encarregados 
de::;se serviço ; 

c) zelar pela conservação dos moveis e objectos que estiver em fóra da Se

cretaria c ela bibliotheca ; 

ri) e11tregar ao secretario uma relação dos moveis e objectos confiados ã. 

sua guarJa e cumprir quaesquer ordens, relativas ao serviço, que lhe forem dadas 

p&lo director ou pelo secretario. 

Art. .i07. Aos conservadores compete : 

a) ter sob sua guarda e responsabilidade o material techníco e scíentifico 

dos laboratoríos e gabinetes e cuidar da conservação dos apparelhos, instru

mentos, drogas etc,; 
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b) fiscalizar o trabalho dos serventes, fazendo-lhos obsen·ar o maior asseio 

no recinto, nos. moveis e mais objectos , 
c) verificar se, findos os trabalhos, os laboratorios ou salas confiadas á 

sua guar da estão em necessarias condições de segurança 
d) prevenir opportunamente ao chefe do laboratorio de tudo quanto faltar 

nelle ; 
e) proceder no fim do anno lectivo, a um inventar io do material ex istente 

no laboratorio ou gabinete, apresentando esse inventario a seu che!e, que o 

remetterá ao director ; 

f) cumprir as ordens de seus chefes e dos assistentes do laboratorio; 

g) dar, por si, e a expensas suas, pessoa idonea e da sua confiança, quando 

uãL puder comparecer á repartição por motivo justo ; 

h) responder pelos objectos que desapparecerem ·ou se deteriorarem por 

negligencia ou leviandade, assim como por todas as perdas e damnos occorridos 

no laboratorio ou gabinete se não houver denunciado, em t e nlpC', o autor 

deilP.s ; 

Art. 108. Ao bedel compele auxiliar os serviços das aulas, entendendo-se 

com os p1·ofessores e seus auxiliares, ficando sou a sua guarda as cadernetas de 

ponto, listas e mais ' utensílios necessar ios ft docencia. 

l1 rt. 109. Aos inspectores de alumnos compete mnnter o silencio nas aulas 

e nas visinhanças do local em que se estiver procedendo a alg·um acto escolar 

e auxiliar os conservadores e bedeis em suas funcções. 

Art. 110. As licenças de mais de tres mezes a um anno s~rão concedidas 

por portarias do l\Iinístro do Interior, em caso de molestia provada Gu por 

qualquer motivo attendivel, mediante requerimento convenientemente informado 

pelo director, ob decendo-se na sua concessão ãs normas gere~ ~s estabelecidas 

para as licenças dos funccionarios desse l\Iinisterio. 

Art.J 111 .. As licenças para gozar as férias fóra do paiz podem se:· dadas 

por s imples despacho do director. 

Art. 112. Esgotado o tempo maximo dentro elo qual poderão ser concedidas 

as licenças com vencimentos, a n nhum funccionario é permittido nova licença 

com ordenado ou parte delle. antes cl decorrido o prazo de um anno, contado 
da data em que houver expirado o ultimo. 

Art. 113. Kão poderá obter licenc:a alguma o membro elo mag1sterio que 
não tiver entrado em exercício do lugar em que haja sido provido. 

Art. 114. O membro do magisterio licenciado poderá renunciar ao resto do 

tempo que tiver obtido, uma vez. que entre immediatamente no exercício ele seu 

<':trgo; mas se não liver feilo renuncia antes de com çar as férias, só d pois de 
terminada a licença, poderá apresentar-se. 

Art. 115. Aos funccionarios contrato.clos". que requererem licença serão ap

plicaclas as disposições aos ettectivos quando do assumpto não cogitarem os res
pectivo~ contrato~ 

.Art. 116. Os funccionarios de nomeação do di•·ector noderão por elle ser 
licenciados, obedecendo ás regras geraes e licenças acima referidas. 
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Art. 117. A presença dos membros do corpo docente será ver i ficada pela 

sua assig·natura nas cadernetas das aulas e nas actas da Congreftração. 

ParagTapho uni co. A presença elos empregados do serviço administra

tivo será verificada pela sua assignatura no lhTo do ponto. indicando a hora da 

entrada e a da s:-thida.; a elos a uxiliares de ens ino se verificará no.s caderneta;.; 

das aulas. 

Art. 118. O thesourei ro, á vista das notas das cadernetas. das que haja 

tomado sobre quaesquer actos esco lar·es e do livro de ponto, organi;;'ará, no fim 

de cada m z a lista completa das faltas e apresentará ao dit·"'ctor, que, allen

dendo aos motivos, poderá considerar justificadas até tres para os profC'SS:>

rcs ou mestres que derem m nos ele cinco lições por semana, até o dobro para 

os cletnais e o pessoal administrativo. 

At·t. 11 n. As faltas ·elos pro f ssores, ás sessfies ela CongTegação s rão aJJU·· 

ratlas por uma lista especial de presença feita pelo secretario. 

Art. 120. As faltas elos professores ás sessões ela Congregação, ou a quaes

quer actos a que forem obrigados pelo regulamento, apuradas por uma lista 

especlal ele presenc;:a feita pelo secret~lrio, ser8o contadas con1 > as que derern 

P.as aulas. 

Paragrapho unico. A falla (le lista (!e p1·esença ou sua discordancia com 

os tern1os da acta, numero de votantes etc., SCI'á considerada cmno falta do 

secretario e como tal descontado um dia na folha de pag·amento dessb funcciC'· 

na rio. 

Art 121 Se. por motivo de força maior, coinc idirem as horas ne aula e 

da Congr ga~1io o serv iço desta terá preferencia, importando em falta a ausen

cia ele professor ou n1estre ; não coinciclinc1o. a ausencia a qnalnuer elos sl'rVibOS 

será tambem considerada como falta. 

Art. 122. Serão descontados a penas na sua gratificação os professores or

dinarioe. extraord inar ios, effectivos mestres, auxiliares ele ensino E demais 

funccionarios que falta•·em por molivo justificado. 

At·t. 123. O directo1· esta•·á sujeito ás p1·escripções elo artigo suprn.. 

X 

Art. 121 . O estuãante quG cerrmnar c. seu curse. rec berá mediante 0 pagfl.· 

mento ria taxa respectiva. o diploma. que lhe competir, de accôrdo com os regu

lamentos especiaes, diploma que o habilitará ao exercício legal ela J) l'Ofi ssão. 

A1·t. 125. Continuam em vigor as instruc<;fies exped idas pelo M ini st erio elo 

Interiot· para execução elo disposto no art. elo r gulamcnto annexo ao decreto 

n.4.9l7 cle8cleMaiode1908. 

Art. 126. O corpo docente e o pessoal administrativo de cada um dos 

estabelecimentos emancipados pelo decreto n. 8. 659, de 5 de abril de 1911, 

e nomeados anteriormente a esse decreto, serão m antidos na qualidade ele runc

cionarios publicos, e, como tal, com regalias e deveres ·desses, recebendo os 

seus vencimentos no T'hesouro Federal, n1as sujeitos e1n tutlo mais ás pr-~

scripções (leste codig-o. 
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Art. 127. Os doe ntes e funccional"ios nomE>ados posteriormeute a esse de

creto receberão os seus vencimentos na thesouraria do instituto a que perten

cet·err\. 

IParaorapho unico. Para esse effeito e demais despezas, o Governo entre

gará aos seus insti tutos de ensino manutenidos, mquanto os patrimonios delles 

não hí~st.are1n fL sa ti sfação elas suas PCC sRillt-H1f's nulleriaes e pe<lagog·icas, e soh 

o titulo cl.c subvenç.ão, as quantias necE>ssarias e votadas em I f, r E' tiela pelo 

Thesouro a parte n cessaria á xe uoão do art. 127 . 

.At t. 128. Ficam abolidas as gratificaçii<>S aeldicionaes sobre os ord n ados 

pagos aos mE'mllros do corpo docente, resa!Yado os direitos adquiridos pE'ios 

anteriorE's ao decreto n. . 659, ele õ de aht'ii de 1911. (Lei Organica.) 

Art. 129. Os pro f ssot·es do Colle;.:io · Pedt·o TI, que não poderão ter cursos 

particular s fóra elo estabelecim ento, r ecebHão 50 '7o elas taxas elos cursos 

geraE's pagos pelos alumnos. 

Art. 130. Os membros elo magistE>rio contarão como t empo de serviço nE'Ile, 

para os ecr i tos da jubilação: 

a) o tempo in ler·cot·ren t f" ele serviço cratuito e obrigatorio por lei; 

b) o de s r v iço publico em co1ntn issões scien ti ficas ; 

c) o de serviço de guerra; 

d) o ele serv iço auxiliar el ensino, inclush·e o ele interno ele clinica; 

e) o nun1ero ele faltas não excedentes de 20 por anno e motivadas por 

moleslia; 

f) o temJ10 ele suspensão judicial. quando o funccionario r~,. julgado in

nocente. 

Art. 131. Os vencimentos elo presidente. do empregados da Sl'cretat·ia do 

Conselho Superior de Ensino e dos thesoureiros dos institutos serão os consi

gt1ados na tabella annexa. 

•Paragrapho unico. Aos membros elo Conselho Superior, além do tt·ans

porte para aquelles que r esidirem fóra ela séde, o Governo conceder á um pe

quen:> subsidio diario durante as . · p~si\c-s . 

.Art. 132. Além das taxas ele exame c1 adm i ssão, os a fumnos pag-at·.ão taxas 

de matricula, de curso, de exame, de bibiiotheca e de diploma. 

Art. 133. A. organiza.ção in sli~u ida pelo presente Coclig·o se <~PJliicará desde 

já e integralmente a todos os alum"nos elos institutos por elle regidos. 

Arl. 134. As congregações dos institutos ele ensino, creados e mantidos 

pela Un ião, ficam por força da autonomia administrativa e diclactica, que lhes 

é mantida pela presente codificação, com a liberdade de modificar ou reformar 

as disposições regulamentares e as inherenles á intima econom ia delles, com 

apprcvação elo Conselho E' cio Govcrn'>. 

Arl. 135. Os actuaes livres docentes elos institutos ele Ensino Superior serão 

obt·igaclos a revaliclar os seus tilulos clenlro do prazo maximo ele 12 mezes a 

contar ela data deste Cocligo e de accõrdo com as novas disposições, sE>ndo ape

nas di spensados ela prova ele these origino\. 

Pat·a~rapho unico. Findo ess<' prazo. quE' é improro~mvef, serão considera-
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dos nullos, para todo e qualquer ffe ilo, os litulos dos livres docentes que os 

não tiverem r evalida do na fórma a cima disposta . 
.Art. 1 36. Em 1916, 1917 e 1918, serão dispensados do bachar ela do em 

sciencias e lett.ras os mat:ricula ntes nos institutos. 

Art. 137. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 8 de outubro de 1915. - Vicente F. O. Pi1·agibe. (*) 

:-<esta emen da substitutiva es tão r unidas quasi todas as medidas propos-· 

tas m varias emendas apr esentadas n esta e na 2• discussão do projecto e 

que foram repellidas pela Commissão. 
Tanto basta para que a Commissão lhe negue a sua approva!;.ão. 

A emenda substitutiva, além do m a is, traz novos onus a o Thesouro . 

. 4 - O Congresso Nacional decreta: 

TITULO I 

Do ensino fe deral 

Art. 1. 0 O ensino feder al compreh ende : 

a) o ens ino primar i o de lettras ; 

b) o ensino normal primario e superior; 

c) o ensino primario technico-profissional ; 

<1) o ensino technico-profissional superior. 

Art. 2. 0 O ensino primario de lettras é livre. leigo e gratuito ; o ensino nor

mal e o technico-profissional são livres e leigos. 

Ar~ . 3.o A quem estiver no uso elos direito civis será J)Prmittido ensinar 

livremente, criar e dirigir institutos ' de ensino. independentemente de qualquer 

1rihutr.ção e intervenção ·orficial, exepto . 

1° nos casos prscriptos nesta lei; 

2°, nos casos de infracção das 1 is communs; 

3b, para obrigar ao ensino da lingua nacional. 

TITULO II 

Do ensino de lettras 

CAPITLTLO I 

DO E'NSI'NO PRll\:1 ARJO DE LETTRAS 

Art. 4. 0 O ensino primario de lettras será ministr ado em escolas url>anas, 

suburbanas e ruraes. 

( •) Emenda substitutiva. Vide justificação em seguida ao pa r ecer. 
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§ 1. 0 As escolas serão de 1° e 2° grilos. 

§ z.o S •·ão externatos para o sexo masculina, pat·a o feminino e para 

ambos os sexos, isto é. mixtas. 

3.0 Serão diurnas e nocturnas, porém não haverá escolas mixtas no

cturnas. 

4. 0 Em todas as escolas, será dado o ensino de trabalhos manuaes, ade

lUado ás idades e sexos. 

5. 0 Nas escolas sul>urLan:ts ~er:io Pnsinadas noções de horticu:tut"l.. e dd 

frucliculluras. sendo, em parte, os trabalhos manuaes feitos na h'ora e ll<? 
pomar. 

§ G.o ·as eseolas rnraes. ~erão ensinadas noções de silYicultura, de agri

cultura e de pecuaria. com as quaes terão relação os trabalhos manuaes. 

g 7.o As escolas ele 2. 0 gTâo en. inarão as ma terias que constituem o curso 

das de 1° grilo, além do curso que lhes é proprio. 

8. 0 As escolas do 2° grilo darão educação e ensino em classes mater .. 

raes, como nos jardins da infancia e em classes isoladas, para os retardado ~. 

9.o Nas escolas de 2o grão, os pro( ssor s farão pratica escolar. 

Art. 5. 0 Serão remo\'idas as escolas que não tiverem frequencia diarla 

maior de 20 alumnos, depois de inquerito. 

Art. 6.0 O ens ino primario de lettras será organizado, em cada Estado, 

pelo corpo docente normal superior, e. na falta <ieste, pelo corpo docente nor

mal primario. 

CAPITULO li 

00 ENSIXO NOHMAL 

A1·L 7." O ensino normal primario é destinado a formar professores para 

as escolas prilnarias e o superior a preparar proCessares para as esco!as nor

m aes primarias. 

Paragrapho unico. As escolas normaes primarias e superiores serão exter

natos mixtos e diw·nos. 

Art. 8. 0 Os a lumnos dos institu tos pag-arão, e m duas prestaçõ~s. uma taxa 

annual, determinada pelo Congresso e cuja importancia será r colhida semes

tralmente ao Thesouro no Dislricto Federal e âs delegacias fiscaes, nos Estados. 

Art. 9. 0 Os institutos nor·maes adqui rirão personalidade jurídica e consti

tuirão patrimonio. 

Al·t. 10. ·a lei de orçamento. set·á determinada annualmente a dotação 

indispensavel para o custeio do ensino normal. 

§ 1. 0 O Governo, em qualquer época, deverâ mandar examinar a escrlpta 

e proceder a outras diligencias, com o fim de verificar as condições do pn.

trimor1io escolar. a a rrecadação da taxa e applicação da dotação a que se 

refere o art. 10. 

~~ 2.0 As dieectorias das escolas normaes deverão prestar conla.s annual

mente perante o Thesouro Nacional, no Distl'icto Federal, e p rante as Dele

gacias Fiscaes. 11os Estados. 
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~ 3.• A dotação será cassada e o institu to será declarado livre, logo que 

ficar provado c1ue clo us terços dos professores habili tados em con curso não 

fizeram os seus estudos nos institutos normaes subvencionados ou que a r enda 

do patr imon io é sufficiente para o custeio. 

Art. 11. A organização do ensino normal e a a dministr ação de cada insti

tuto, será confiada ao respectivo corpo docente. 

Art. 12. Será extincto o instituto normal cuja f r equencia diaria não fôr 

maior de 50 alumnos, passado um anno depois de s ua installação. 

Paragrapho unico . Estudada a causa ela falta de frequencia, se fôr veri

qc;ado que é ella dev ida á má localização, será o institu to removido. 

TITULO UI 

Do ensino pr ofisional 

CAPITULO I 

DO ENSl~O TECH~ICO-PROFlSSIONAL PHJMARTO 

Art. 13. As escolas technico-profissionaes primarias constituirão externatos · 

destinados a preparar aprendizes de artes e offieios. 

1 • Haverá escolas profissionaes d iurnas e nocturnas para o sexo mas

culino e para o feminino. 
2.• As escolas p1·ofissionaes para o sexo masculino serão constituídas de 

um curso pr:;.lico ele aprendizagem e de um curso de adaptação. 

•§ 3.• O curso pratico será fe ito em officinas. 

4.• No curso de adaptação, serão ensinados os elementos theoricos indis

pensaveis e de applicação ao ensino technico-profissiona l. 

§ 5. 0 Nas escolas nocturnas, será ensinado o curso technico-profiss!onal a. 

aprendizes e o curso de adaptação a operarias. 

§ 6.• Nas escolas profissionaes para o sexo fem inino, será dado · pralica

m~nte o ensino de artes e officios apropriado ao sexo. 

Art. 14. A organização das escolas technico-profissionaes será conf iada ao 

corpo docente, assim como a sua administração . . 

Art. 15. A fiscalização das escolas e sua manutenção serão feitas de ac

côrdo com o art. 10 e seus §§ 1• e 2•. 

Art. 16 . Os trabalhos realizados em orricinas serão de aprendizagem e de 

retribuição ou vendaveis. 

Paragrapho uruco. A importancia dos trabalhos vendidos será dividida em 

tres partes iguaes, cabendo uma ao aprendiz ou oper ario e as outras cluas ao 

Thesouro Nacional, ao qual serão recolhidas semestralmente, no Districto Fe

deral, e ás Delegacias Fiscaes, nos Estados. 

Art. 17 . Serão extinctas: as escolas que não tiverem frequencia d laria su

perior a 50 alumnos, um anno após a sua installação, as que não produziram 
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ren da dous annos depois, aque llas cuja frequencia decahi r ele 50 alumnos, du

rante wn anno. 

CAPITULO II 

DO ENSlNO TECHNICO-PROFISSIO:NAL SUPERIOR 

A r t. 18. Os institutos technico-profissionaes superiores serão destinados ao 

proseguimento elos trabalhos ele aprendizagem e ao preparo ele contra-mestres 

e de mestres. 

§ 1. 0 Estes ü.stitutos, exclusivamente praticas, serão de applicaç.ào inten

siva ele sciencias e artes. 

§ 2. 0 Os institutos technico-profissionaes serão para o sexo masculino e 

nelles só serão aclm ittidos os que houverem completado o curso das scolas pro

fissionaes e os que se mostrarem habil itados, mediante concurso. 

§ 3.0 Nos institutos será ministrado, de noite, ensino aos operarias extran

golros ou nacionaes que qub::erem se aperfeiçoar . 

Art. 19. Os institutos technico-pr ofissionaes serão mantidos, conforme dis

põe o art. 10, e estão sujeitos ás disposições elos §§ 1• e 2• elo dito artigo. 

Art. 20. Serão extinctos, em qualquer tempo, os institutos que não tive

rem a frequencia cliaria de 50 alumnos ou que não produzirem renda, um anno 

após a sua fundação. 

Art. 21. Cada instituto será organizado pelo corpo docente respectivo. 

Art. 22. A importancia proven iente da venda de trabalhos feitos nos in

stitutos ;será dividida em tres partes, cabendo duas ao Thesouro Nacional, ao 

qual serão recolh idas, no Districto Federal, e ás Delegacias Fiscaes, nos Es

tados, e a outra, ao operaria. 

TITULO IV 

Disposições transitarias 

Arl. 23. São mantidos os actuaes estabelecimentos de ensino official e a 

officialização par a os que já tiverem obtido ou consegui rem obter, dentro de 

um anno, a, contar da data ela promulgação clesta lei. 

Art. 24. A sua organização, administração e funccionamento se eft'ecwa

rão de accôrdo co1n as leis .e regu la1nentos em vig·or. 

Art. 25. Na lei do orçamento, será consignada annualmente a dotação in

clispensavel para cacla instituto ele ensino official. 

Art. 26. Serão extinctos : 

1•, os institutos ele ensino, cuja frequencia diaria de alumnos fõr inferior 

a 15 por aulas; 

2•, os que, no prazo de tres annos, a contar da data da promulgação desta 

lei, não tiveren1 organizado o seu patrimonLJ ; 
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3•, aquelles cujo patri monio não der o rend im en to mínimo de 4 o/o ao a nno, 

ires annos depois da sua administração ; 

Art. 27. Será cassada a dotação a que se refer e o art. 25, desde Que a 

r enda do patrimonio seja sufficiente para o custeio, caso em que o instituto 

será declarado livre. 
/. rt. 28 . O Governo fisca.lizará o en sino official , de accõrdo com as dispn

siçêies dos §§ 1• e 2• do a r t. 10, sem prejuízo de qualquer outr a acção prescripta 

em leis vigentes. 

Art. 29. Os que se julgarem habil itados em estudos secundarias, não feitos 

em ins titutos officiaes ou ol'ficia)izados, poderão prestar exames perante com

missão nomeada pelo Governo. 

§ 1.• A authenticação do candidato a exame será feita pelo professor ou 

director do instituto de ens)no particular, onde e lle houver estudado e pela 

mais a lta a utorida de nacimÕal de ensino no Estado onde funccionar o instituto. 

§ 2. 0 A nenhum es tudante será permittido prestar mais de quatro exames 

e1n un1 anno. 

Art. 30. Os que se julgar em preparados pa r a o exercício de qualquer pro

fissão scientifica ou a r tística poderão officialmente habilitar-se, fazendo exame 

PE'rante commissões ou facu ldades officiaes ou officializadas. 

§ 1.• A authentieação do candidato a exam e será f e ita pelo director do 

instituto onde elle estudou e pera mais a lta auto r idade nacional do ensino no 

Estado onde funccionar o instituto. 

§ 2. 0 O exame versará sobre theses formuladas de occasião e sobre pratica 

e experimentação. 

TITULO V 

Da Repartição Geral de Ensino e de Educação Federal 

Art. 31. "E' creacla a R epartição Geral ele Ensino e de Educação F ederal, 

com sêde no ·Districto Federal e de legacias em cada uma elas capitaes dos Es

tados e no Terr i to rio do Acre. 

Art. 32. Esta repa rtição terá por fim estudar e levar a effei to o desenvol-

vimento el a educação nacional, para o que se occupar á principalmente de: 

a) dirigir e f iscalizar o ensino primar ia de lettr as; 

b ) fazer annua lmente o censo de toda a população escolar da Republica; 

o) colligi r estatisticas e documentos, mostrando as condições e o progresso 

da educação e do ensino publico e privado, no D istr icto Feder al , no Acre e 

nos Estados da Republica; 

cl) informar a nnualmente o Congresso Nacional, por m eio de m inucioso re

la torio , elo r esultado elas suas investigações e trabalhos, bem como elas me

didas que julgar necessarias pa ra servir á causa da educação e os fins para 

'1Ue foi et·eada a repartição; 

e) div ulga r informa ções relativas á organ ização e funccionamento d1.s es-
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colas e sy temas escola res, bem como os melhodos de ensino, quer da Re pu

b11ca, quer de pa izes extra ngeiros, de n1odo a pe1·n1 itlir ao povo brasileiro o 

estabelecimento de systemas e fricientes na sua educação; 

f) publicar 1 oletins 1ner1 !=;;t~s ou C]u inzenaes, r elatarias especiaes, n1emorias. 

etc., que for nece1·á gr atuita e obr igatoriamente a todos os professores publicos, 

fecleraes, es taduaes e municipaes, e ás pessoas que os solici tar m . he1n como 

fornecer por escr ipto as informações q ue lhe forem pedidas pelos esta bele
c im nlos de ens ino do paiz ou do extnmgeiro; 

g) manter uma b ibliotheca pu.blica de . educação e ensino e um museu na 

séde ela repartição e tambem na séde das delegacias, a cargo dos respectivos 

delegados, que ser ão os bibliothecarios. 

Art. 33. Cada delegacia será dirigida por um delegado de nomeacão do 

:Pr esidente da Republica, m edi ante concurso." 

Art. 34 . A' repartição ger al serão subordinadas todas as delegacias. 

Art. 35. Repartição Geral de En~ir>o e ele Educação Federal será subor-

dinada ao Ministro elo Interior. 

TITULO VI 

Disposições g·eraes 

Art. 36. As esco la s normaes superiores e os institu tos technicos profissio

naes superior es só serão fundados tres annos depois elo f unccion<tmento elas 

escolas normaes prima rias e elas escolas tech nicas profissionaes. 

~\.rt. 37. E m todos os esta belecimen tos ele ensino para o sexo 1nasculi ntJ 

os a lumnos b r as ileiros ser ão obr igados aos exercícios milita r es. 

Art. 38. O numero das esco las primari as de lettras, das escolas technico

profissionaes e das escolas normaes, será determinado pelo numero a que as

CE-nder· a popu)aç.ão escola r e pela porcentagem dos analphabetos, em cada 

Estado. 
Art. 39. Todos os "festa elo~ . o Districto Federal e o Acre, serão .contempla

elos para a disseminação da instrucç.ão e educação, de conformida de com o 

cr iterio estabelec ido no a r tigo a nterior e r esu ltante da combinação de dous fa

clor es - população e porcentagem de analphabetos - devendo preponderar este 

ultimo, quando houver duvidas. 

Art. 40. Todos os estabelecimen tos de ens ino, particulares o u não . fo rne

cer ão os dados e informaç?es que for em r equisitados pela Repartição Ger a l cl ,, 
Ensino e Educação F ederal, ou pelos seus cleleo·ados, sob pena de mu lta de 

100 $ até 1 :000$, imposta pelo director da Repartição Geral o u pelos seus de

legados, até 300$000. 

Paragrapho unico. A importancia das multas ser á immediatam ente reco

lhid a ao Thesouro Nacional, no Districto Federa l, e ás Deie~ac i as Fiscaes, nos 

Estados. 
Art. 41. Aos professores reconhecidos tuberculosos. serão concedidas licen

ças, com vencim entos. de seis em se is m ezes , até o termo da molestia. 
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~ara,;;Tapho unico. Não se r-ão conten1plados n es t artip;o os prof ssores 

que tiver em mai s de 20 annos de ser vic:o, os quaes serão a pose ntados. 

Art. 42. A's professoras, em período de g stação. serão concedidos •l O di as 

de licença, com ~encim ntos, sendo 20 dias antes e 20 dias de pois elo parto. 

Art. 43. Todos os cargos set·ão in ic ia lm ent pmviclos mediante concurso. 

"§ 1.o Os clirectores serão e leitos p elas corporações docentes dentt·e os do

centes 
2. 0 En1 seguida. se procedei·á a concu1·so para pree nch in1 enlo do c.nrg.·o 

vago pela e leição de di•·ector. 

Art. 44. As non1eações para os carg·os. no prin1eiro g:râo. serão feitas m a

diante concurso e para os outros gTáos, med iante promoção. 
P2. r agrapho uni co. Dous t er ços cl~s promoções serão feitos por mercct· 

mento e um terço por a ntigu idade. 

Art. 45 . São inadmissíveis as nomeações inter inas. extra numerarias ou pro

visarias de proCessares, d ir ectores ou empregados administrativos quaesquer. 

JParagrapho unico. );'a fa lta de lfln runccionar io, se J'ará a substituição p "lo 

irnmedia la tn enle inferior en1 categoria~ devendo ter Iug·ar a non1eação de t"ini

tiva no mais curto l}ra zo possível. 

Art. 46. Nenhum funccionar io perceberá outras vantagens pecunia rias, a. 

não ser os venc im ento ·. que constarão de dous terços de orden~tdo 

de gratificação 1n·o labo1·e. 

um terço 

Paragrapho unico . As con1missões, excepto a do paragrapho unico do ar-

li go 45 , serão consideradas c1islincções honor ifi cas, desempenhadas ex-of!icio. 

não dando ao funccionario outro direito , a lém de no tas r elativas á comm issão 

e ao seu resen1penho . . as qu aes serão levadas en1 conta par a a p romoç~,o 

2. 0 ll'ara as cl espezas, quando as houver, proven iente tlo exe rc ício de 

comJnissões, será ediantada quan tia razoavel, prestando contas posledormente 

o comn1issionado. 

Art. 47. Ficam exlinctos o Conselho Super ior elo Ensino e os cargos ele 

inspectores esco la r es. 

Art. 48. Entrarão em vig·o r d esde já as disposições q ue não d ependem de 

despeza, as que não determinarem a ugmento de despeza e as que puderem ser 

executa das d ntro das verbas para os serviços que esta le i ext ingu e. 

Art. 48. Ficam revogadas as disposições .en1 contlacio. 

(S. R.) Sala das sessões, .20 d e Setembro de 1915. - Al·va1·o Baptista . 

Mrt1"ça! de E scoba1·. - J oaqnim _r,,.;-,, Os o•·io. - Jocio Simphcio. \ •) 

A Commissão não pócle da r o seu assentimento ' {L approvação desla emenda, 

que, cotno substitutivo ao projecto que reforma o ensino secundaria e s uperior, 

regulo esped a lmente o ensino prin1ario, o ensino non11al e o ensino .technico 

profissionaL 

Além di sto, inspira m esta em enda idêas contrarias á o[ricialização do en

sino, que a Comnlissão não occeita. 

(*) Emenda substitutiva. 
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E S" não fosse isto bastante para a rejeição da emenda. bastaria certa

mente o onus que traria ao Thesouro, para que a Camara lhe negasse o seu voto. 

N. 5 - Ao arl. 1° - ubslitua- se: 

·' Os institutos ele ensino secundario e superior subordina dos ao Ministerio 

da .Justiça e ).!egocios Interior es, são considera dos corporações a utonomas, tanto 

elo ponto el e vista diclac lico como elo a dministrativo." 

A Comm i são é contra ri '~ ã acceitar,ão desta. emenda. 

Emquanto o ensino fõ•· officia l , deve ser mantida a l t''l i slação vigente, que 

não ·exclue a au tonon1ia a que se refere a emenda. 

N. 6 - Aos arl.. 2•, 3" e 4• - Substitua-se: 

<\o;, r eferidos institutos é attrihuida personali<lade juri<lica. para 1·eccb:' 

r em doações, legados e outros bens e administrarem seus patrimonios, não po

dendo comtuclo alienai-os sem autorização do Governo. 

"O palrimonio de cada instituto ser á adm inistrado pelo r espectivo dir ctor, 

de accõrclo com as cong r eg-ações e com o Conbclho Superior d Ensino. 

" A s doaç<:i s c legados dPslinaclos a determina dos fins serão a pplicaclos se

g untlo os c1 sign i os elos cloado1·es.' 

A Corntnissão não acce ita a entenda, que r produz co n1 pala.THB differeutes 

os dispositivos da R eforma. 

E, no caso em que exclue a intervenção do Governo para homologar o or

çamento e laborado pela Congregação e appro\·ado pelo Conselho Super ior do 

Ensino; ê elht inconveniente e injustificav el. 

N. 7 - Ao ar l. 7<> - Accr scente-se: 

"Os rendimentos elo patrimonio de cada instituto são destinados ao me

lhor am nto elos ediricios, ii r eforma do material sco lar e outras obras de utili

rl ar1e pedagogica . . , 

A Comm issão não acceita a em<:'ncla por lesneccssaria. pa.trimonio do in . 

slituto e os seus r endimentos não podem ter applicação diversa, a l ém ele outras, 

das que são indicadas na em enda. 

N. 8 - SuiJslitua-se o a rl. H<>: - sómente quando a r en cl:L elo patrimonio, 

dispensados os auxilios do Governo. exceder d duas vezes a clespeza média 

elos ui limos cinco ! 5) annos, poderão ser aug,nentaclas pelas con;:'re:::ações as 

g1·a lificações aos professores. - Oesar ele Vernuei1·o. 

·\ Con1missão acceita a e1neHàn, que Yiz;.l o a ug-ménto do patritnonio dos 

tnslitutos de ens i no. 
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N. 9 - Ao a r t. 9•, letlr a c - Substitua-se: 

e) as taxas constan tes do arl. . . . bem como as de certidões, diplomas e 

· quaesquer outras cr eadas pelas con gregações e approvaclas p elo Conselho Su

perior elo Ensino. 

A Conl ini ssão não a ceei ta a mn encla. 

Não pócle ser excluída a inter venção do Governo n a oreação de qualquer· 

taxa nos es tabelecimentos of"Iiciaes ele ensino. 

N. 1 O - Ao a rt. 10 - Substitua-se: 

"As taxas d e m a tricul a , frequencia e exam es J?oderão ser· augrnenta das ou 

d iminuídas pelas congregações , com a pprovação do Conse lho Sunerior· do E n

sino." 

A Con1m issão não acceita a e tnc nth1 . 

Tratando-se ele estabel ecimentos officiaes ele ensino é n ecessari a a inter

venç1lo do Governo pa r a approvação do au ~·mento ou dim inuição das taxas. 

N. 1 1 - Ao art. 13 - Substitua-se : 

"Dererida a petição, será. pelo Con selho Super·ior desig na do um c idadão 

fa1nil iari:l:J.do con1 o problema do nsino para em com1nissào inspeccionar a 

academia." 

A Commissão rejeita a emenda. 

O artigo do projecto Co i j á modiCicaclo pel a Comm issão, de accôrdo com o 

pensamento elo autor da emenda, sendo, porém , feita a nomeação pelo Minis

tro, como cu1npre. 

N. 12 - Ao art. 14 - Substitua-se: 

"O inspector veriCicará pelo exame procedido no instituto : 

«) se este funcciona r egularmente ; 

b) se as materias constantes dos programmas são sufFicientes pa r a os 

c ursos de engenhária, direito 1 pharmacia ou odonto log·ia; 

c) se a academi a possue os l a l oratorios inclispensavei s ao estudo das di

ver sas m a terias ; 

c!) se o corpo docente é esco lhido p elo processo do concurso; 

f) se a academia possue indi v idua lidade jur-ídica, na fórma da l ei. 

A Com missão não acceit-. a emenda . 

Os dispositivos da r eforma são mais completos e attend m m elhor ás a.x i

gencias q ue a concessão ela equipara(.'ão reclama. 

N. 1 3 - Ao art. 14 - Accrescente-se : 

7c) as acade~1ias (,ue, tendo · m ai s de tres annos de existencia, forem · obri

gadas. em vit·tude el as disposições dos arts. 25 e 26 da presente l ei, a trans-
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fel"ir s ua sécl e pa1·a outras ca.pitaes ou ci dades, nas con dições aos 1nesn1os a r

t igos, sendo subvencionadas pelo Gover·no r egion a l, poclerilo r equerer a r espe

c tiva fi scali zação, a qual n ão lhes poderá ser negada, desde que preencham as 

co ncli<;Ões el as lettras b, c, cl, e, f, g , h "' i, não podendo, porêm, os. diplomas por 

ellas confericlo.s ser J'egistraclos a n tes ele compl etH r em o qu inquennio estabele

c ido no a rl. 14, le ttra "· 

A Comn1issão acceita a en:encla, accr escenta ndo depois das pa lavras ''"?ulo 

1Joclenclo~ JJO'ré'IJt ··J as sep;u intes : ·· ser eqtt.i pa?·culas ne?JtJ'. 

N. 14 - Ao a rl. 15 - Substitua-se: 

. O inspector a presenta r á relatorio circum stancia clo no qua l da r á conta elo 

exame proc clido no institu to, concluindo por emittir seu p a recer. 

A Commi ssilo não acce ita a em en da, que em nada a ltera o clisposilivo ela 

HE'I'orma. 

N. 15 - .Ao a r t. 20 -·Subs ti t ua-se: 

" Julgada um a academi a d igna ele equipa r ação pelo Con selho Superior de 

E ns ino, este scienlifi car á a resolução ao lVIinisterio ela Justiça e Negocias Jn

tE' rio r es, ao Presidente do Supremo Tribuna l F ederal, ao Minislerio ela Viação 

e á Directol'ia ele Saucle LP ublica, para fins ele direi to . 

. \ Commi ssão n:Lo acc ita a em enu n. A equ ipa ração só póde ser eonceclicla 

pelo Governo media nte o processo estabelecido na H eform a. 

N. 16 - Ao a rl. 21 - Diga-se, h! fine: que a lli ficnrii á clisposi<(ãO elo 

Conselho Superior el e Ensino . 

. A Co1nn1issão não acceita á en1encla. 

Ao Conselho el eve caber a penas :J. fi xação el a remuneração levicla. ao f is-

cnl. segundo propõe a Comn1i ssão. 

N . 17 -.Ao a rt. 22 -Substitua-se : 

"Quando o onselho S uperior el e Ensino r econh ecer h aver um instituto -

equipa ,·aclo percliclo a idoneida de, dever á cassar o direi to ele equiparação em 

cujo gozo s tiver, não podendo essa regali a ser concedida novamente, Ealvo se 

soffr er r eorgani:i.ação em s u a clirecção e no co1·po docente, a jui zo elo Conselho 

Superior el e En s ino. " 

A Cotn n1issão não acce i ta a en1en cla por ju lgar conveniente o dispositivo d:t 

R ero t·tna. 

N .. 18 Ao a1·t. 23 - Substituam-se as expressões "aconselhar ao Mi-

nistro". 

:-Jilo vê a Comm issão motivo que ju s tifique a acceitação ela emenda. 
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N. 19 - Ao a rt. 24 - Supprima -se. 

Sa la das sessões, 6 de Outubro de 1915. - Passos ele iiH1·a.ncla . . 

A Con1n1issfLo n1anté1n o seu parecer contra rio n. es ta en1enda . 

O a rtigo cuja suppressão é proposta, já foi conveni entem ente modificado 

pot• iniciativa da propria Commi ssão. 

N. 20 - Ao art. 24 - Supprima -se. 

A Commi ssão rejeita a emenda, que v iza permittir a equiparação dos in

stitutos ele ensino secunclario pertencentes a par ticula r es. 

Sobre o assun1pto j á se m anil'estou a Ca1nara, por gr ande n1a ioria ele votos. 

N. 21 - Ao a rt. 25 - Accrescente-se: 

§ Exceptuam-se las r estricções s upt·a, b em como elas es ta b elec idas pelo 

art. 14, lettra «, as faculdades de Di r eito , Medicina e Engenharia, que t enham 

fu n ccionaclo r egularmente, por mais de um a nno; até á publicação do decreto 

n. 11.530, ele 18 de Ma r ço de 1915, e provarem s ua idoneidade. 

Sala das sessões, 4 ele Outubro de 1915. Joclo P m•i!lo . 

l\. Colntnissão não acce ita a emenda , que vh·ia an nulla r inteira n1 ente o di s~ 

positi\·o el a Reforma, inspirado precizamente n a conveniencia ele r eduzir o nu

mero de institutos ele ensino s uper ior. 

N. 22 - Ao a r t. 25 - Supprima -se. 

Sala das sessões, 6 de Outubro de 19 15 .. 

A Commissão rejeita a emenda. 

Passos ele Mintnc/.ct. 

Sobre o assumpto j á se m a nifesto u em 2" , discussilo do projecto, sendo o 
seu pbrecer approvaclo por g rande n1aior ia ele vo tos . 

N. 23 - Ao art. 25 - Supprima-se. A prevalecer , porém , s ubstitua -se p elo 

seguin te: não ser á equipara da ás officiaes academia ele Dire ito, Medic in a ou 

Engenharia que funccione em cida de ele m enos de 100 mil habitantes e aca

demia de Pharmacia e Odontolog·ia que fu n ccione em c ida de ele m~nos de 40 

mil h abitantes, salvo se es ta fôr Capital de E s t a do ele mais de um milhão de 

habit <> ntes e o in stituto fô r s uhven cia n a do pe los poder es publicos Pstaduaes o .. 

feder a l. 

A Commissão é cont raria á acceitnção dn. em end a. Ko que . diz r espeito á 

escola de IPharmacia e Odontolo g· ia, j á prov ide nciou a Commissão em em enda 
apr esenta da. 

N. 24 -.Ao art. 26 - Supprima -se. 

A Commissão rejeita a emenda. 
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A med ida cons ignada no a rtigo, cuja s uppressão ê pedida, é altamente 

moralizadora. 

N . 2 5 - Ao a r l. 28 - Substitua-se: 

"O Conselho Superior de Ensino, mantido no r esta 1 i, substituirá a runcção 

f iscal, disciplinar e pedagog ica do Estado.·· 

_t\ Cotnn1issão 11;-l.o acceila. o. en1encla, que iria contrariar o pensarnento qu e 

a niJnou a Reforma. 

, N . 26 - Accrescente-se ao art. 29 do decreto n. 11 . 530: "assim como de 

um lente de cada uma das faculdad es de D ir'eito, equipara das, com séde nll. 

Capila.l Federal. " 

Sala das sessões, ele Outubro de 1915. - li'•·ede,-ico" 130!'ges. 

A Comm issão rej eita a emenda. Se existe r a zão que a justifique, deverão 

lambem ter assento no Conselho Superior de Ensino os r epresen tantes de todos 

os instituto~ de ensino superior equiparados e os r epr'esentantes .de todos os 
gy1nnasios estaduaes . 

A excep~ão pr oposta não se j usli fica. 

N. 2 7 - Ao a r t. 30, letfr a c - Substitua-se. 

"~-\ utorizar as despezas exlraordinarias não previstas no orçam.ento actual." 

Não pôde a Comm issão acce itar a emenda, CI Ue v ir á exclu ir a in tervenção 

do Governo e1n relaç.ão ás cl esp zas a utorizadas pelas CongTegações e não pre

scriptas nos orçamentos. 

N. 2 8 - Ao art. 30 - Accrescente-se : 

Leltra 1n) organizar o seu regimento interno. 

A Con1n1issão accci ta a etnencla . 

N . 29 - Ao art. 31 - Accr escente-se: 

"O substituto do !Pres idente em seus impedimentos será o membro mais 

an ligo do Conselho. " 

A Commissão acce ita a emenda, substitu indo-a pela seguinte : 

Ao artigo 30. Accrescente-se: Lettra. m) ele{fe•· o seu Vioe-P>·esidente, o 

qnal S!t bsli lniní o P •·esi cl ente nos seus impeclim. en tos. 

N. 30 - Ao a rt. 44 - Substitua-se: 
"IPoclerão concorrer á vaga de pro fesso r cathed ratico ou substituto todos os 

c id ;tclãos maiores el e 21 a nnos que exhibirem fo lha. corrida." 

A Com missão r ej ita a emenda, que é reproclucção do artigo da Reforma. 
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N. 31 - Ao arl. <15, lettra " - Suprima-se a expres o ·'de Yalo•·". Em 

vez de 11 ao Secretario", clig·a-se: "á Secretarht do inst.itulo". Supprimam-se as 

expressões "mediante r ecibo''. 

Ao ~rt. 45, Jettra b - Supprimam-se as pal ,wras ·•ou paternidade '', 

Ao a rl. 45, lettra d - Supp1·imam-se as .'lxpressões: "e postos os papeis 

na urna en1 presenç.a dos cand idatos, etc., etc.". 

A Commissão não acceiLa as emendas propostas. 
O artigo j á fo i co nveni enten1ente corri gi q_o por e n1 nda da Cornn1issão, ap

provada em 2• discussão do pr~jecto. 

N. 32 - Ao a rt. 46 - Supprima-se. 

Sala das sessões, Outubro de 1915 . - Ge1·vasio Fio.>·avanll. 

A Comm issão não acceita a emenda. O artigo do decreto a que ella se 

refer j á foi mod ificado em segunda discussão, por proposta da Commissão 

N. 33 - Ao a rt. 47 Suppl'itna-se: ue assi sti rá â.s provas oraes .. etc.". 

Não ha vantagem algun1a na emenda proposla. A. Con11ni ssão a rejeUa. 

N. 34 - Ao a •· L 53, pnra~apho unico - Redija-se: 

"Será considerado pro[essor honorario o profissional que, pela sua ex

cepcional competencia e an1or ao 1nag·isterio. n1e1~ecer esse tilulo, pelo volo "de 

clous terços da Congreg·ação. " 

A Commissão rejeita a emenda, po•· haver apresentado outra modificativa 

o o artigo. 

N. a5 ·- Art. 57 - Accrescente-se: 

Pa!"ag raphc unieo. ]~' extensiva tan1bem aos professores do Colleg·io Pe

<.lro lJ c institutos equipfl.rados mantidos pelos Governos aos illstados e inspeccio

Hados p ·lo Conselho Superior do Ensino~ ainda que não seja a disciplina que 

lN!clone. 

Sala dr..s Sessôes, ·l de Outuhro de 191ii - A.nlonio Calmon. - José An

g·•tslo. 

A Commi~são nã acceitfl. a emen da. Reporta-s ao parecer dado sobre lt 

rrnenda n . 99. 

N. !l6 - Ao ai't. 57 -- Su!1Primam-se as expressões: "salvo se provar ha

Yer concedido a estf'S frequencia gratui ta". 

A Comn1issão accei la a en1 enda. 
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N. 37 - Art. 67 do dec reto - Restabeleça-se a redacção dos decretos exe

cu tivos . 

Eala das Sessões, 8 ele Outubro el e 1915. - Vicente PiHtOibe. 

A Commissão não acceita a em en da, que visa investir o livre docente de 

f uncqões que lhe não ]10c1em caber , a lém ele que iria contrari a r o voto ela Ca

mara , n1a n ten do en1 za discussão a proposta. da Conun issão . 

N. 38 - Ao ar t. 67 - Redija-se como no texto <lo decreto elo Gover no. 

A Comm issão r ejeita a emenda. Sobre o assumpto já se pronunciou a Ca

mara, sustentando a modificação feita pela Commi ssão . 

N. 39 -Ao art. 70 le ttra c! Redija -se : 

~. Propõr ao Conselho Super·ior do Rnsino a crea.çft.o, suppressão ou transfor

nlação ãe cadeiras . n 

A Commissão r ej E> ita a emenda. O Co nselho não póde deliberar c!efinU-iva

mePlf. sobre a cr eação e snppressão ele carg·os publi cas . 

N . 4 0 -Ao ar t. 71 - Suppri ma-se . 

. A disposição elo decre to é con ven iente tlara ev itar constantes reformas na lei 

Í !! türna elo instituto . 

A Con1 1ni ssão r ejeita a en1en da. 

N. 41 - Ao art. n - Accr·escente-se: 

,§ 1." E' consicle r·ado el e férias o perioelo ele 15 a 30 ele Junho. 

A Co.mmi ssão acceita a emenda proposta. 

N. 42 - Substituam-se os a rts. n, 71 e 75 pelo seguinte: Os trabalhos de 

f.. .. a.:.la um dos estabelecirrientos _principiarão e tcrn1 i narão nas épocas marcadas 

nns respectiva di sposições regimentaes. 

Sala da.,. Sessües, Outubro ele 19liL - Ge•·vasio Fio•·avanti. 

A. Con1-n1 issfio é contr:tria á ap pro\·aGão desta en1en da, como j á o fo i por oc

ut~ ião ch~. segunda discussão elo projecto . 

O ' nicio e a term inação elos trabalhos devem ser determinados na lei. 

N . 43 - Ao a rt. 7 ,1 : 

Ao envez de "1 ele Março", d ig·a-se: "15 el e Fevereiro". 

Sala das Sessões, 6 de Outubr·o de 1915. - Pnssos de iJ!Ji•·andu Filho. 

A Commissão r ej e ita a em enda por· haver a presentado ou tra. que, moclifi

C'l.llào o projecto, transfere os exames de 2" êpoca par a 1 de Abr il. 
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N . 44 - Ao art. 74- J;Jm vez de "1 de Março·•, diga-se: "1 de Março ou 

.? ... bl'il ", como fôr fixado no regimento interno de cada acacleinia. 

A Con1miR ão rejeita a en1enda lJOr h aver já apresentado en1cnda a este 

artigo. 

N. 4 5 rt. í5: 

~ J. .o ID' obriga loria no ColTegio Pedro Il e nos institutos equiparados a ma

tricula ele todos os a lu mnos dos col!egios particulares n a abertura dos cursos para 

que· poo.;sam se inscrever a exan1es. O a l umno de co11egio particular pagará a 

taxa an'1ua1 de 15$ pela matricu la, que será distribuída em duas par tes, sendo 

111na par a g·ratificação dos ex::uninadot·es e a outra para as clespezas extraordina 

rlas qne occorreren1. 
~ 2. o O director de co!l gio "particula r , no principio de cada a nno lectivo en

viará ao uirector do Co!legio Pe<lro H ou ao do instituto equiparado nos Estados, 

a lista r'os a lumnos matricu lados, acompanh ada do recibo do pagamento da taxa 

!'~la i elcc ida no § 1 •; e mensalmente um ·quadro demonstrativo das notas n as 

au ln.s, ?.proveitamento, freq uencia. As listas de a lumnos para os r espec tivos exa

Jncs ser:lo organizadas l)úr un1a com missão c1e professores do Coll egio Pe

dre> lJ, ou in sti tuto equiparado sob a presidencia do director, de accôrdo com 

a· nntas que forem envia das pelos director es dos co!legios particula r es. 

~ 3. 0 As n1esas exan1 inadoras Úara os alt11nnos dos collegios particulares 

serão organizadas pelas congr egações e presididas por um professor cathedratico 

dos institutos snperiore~. tambem indicado pelas r espectivas c•mgregações e po

derãr. funccionar nos colJ eg ios particulares. 

Sala elas Sessões, 4 de Outubro de 1915. - Anton·io Cctlmon . - José Au

[/llsfo . 

. ' Con1missão não p6cle dar o seu <:"1.SSent in1 ento á approvação da e n1enda, 

cu;o s:vs tema é de todo contra rio ao que é acloptado pela r eforma . 

N. 4 6 -O a rt. 76 substitu a -se pe lo seguin te: 

.Aos exam es da segunda época serão admittidos: os candidatos qu e não fo

rem nlnmnos do instituto; os a lumnos matricu lados que na prtmeira época não 

tiverem feito exame do anno ou de a lguma das materias que o compõem. por 

u1olivo ele força maior, devidamente comprovado ; e os reprovados na primeira 
él"''or~ S"ó1nente em un1a das 1nat rias. 

Sala das Sessões. 6 de Outubro de 1915. - · Frcmcisco Fe>Tei1·a B1·ao« . 

. \ Co!J1missão não acce ita a em euda por cl esnecessaria. 

Na reforma estão previstos todos os casos a que se r efe re a emenda. 

N. 4 7 - A' em enda a pprovada no art . 76, accr escente-se in /i11e: "quando 

'l rcr-. in1ento da Faculdade n<7lo permittir por este Inativo ser o exa111 p ,~e ta rlo na 
prirnroira é poca". 

Sal H elas SessÕPS. Outubro de 1915. - José Ronifa.oio. 
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A Comm issão não acceita a e111 enda por lhe parecer preferi vel que o pre

CE it<• fique na le i como di sposição impet:ativa. 

N. 48 - Ao a rt. 76 - Depois de: "deixado de ser examinado em uma só 

m:I.tena ··, accr escente-se : u salvo caso de força n1aior ''. 

A Comn1 issão não acceita a en1enda, porqu e o~ caso , de H fo rça n1aior" 6s Lá 

'previsto no a rti g·o. 

l'i. 49 -Ar t. 77 - Accresc nte-se: 

"PrC•\'a de ter s ido alumno m at ri cu lado durante cinco annos no Collegio Pe

dn ll, ou em qua lquer insti tuto equiparado. 

f~ala das Sessões, 4 ele Outubro· el e 1015 . - Llnion·io Octlmo?l . 

A Com missão não acceita a emen da. 

Pa1·a a matricula basta a. prova do que ê exigido no ar ti t::;o da r eforn1a . 

N. 5 0 - Ao art. 7R, paragrapho unico. Substitua-se a palavr a ''Estados" 
l1Pla palavra: " lugares 'l. 

f'ala elas ScssüeR, 8 de Outubro ele 1915. l:ibeil'O Jn11queiHt. 

A Comn1issão não acceita a en1en da apresentada em segunda discussão; foi 

o?ll:=t. rr-jeitada pela Can1ara }Jor gTande n1aioria en1 apoio do parecer ela Com-

111 issão. 

1\ r-:: conseq uenc ias ela acceitação · ele tal en1 en da seri am desast rosas, para o en

-~ h :c Hecunclario. contrarjando em abso luto o espirito da rel'orn1a. 

N. 51 - Ao a rl. 78 - Supprimam-se as palavras: ·'e elos colleg ios mili
ta r es11 . 

Sahc das Sessões. 15 el e Outubro de 19 15. - Mcwçnl EscobCL1' . 

.A C'on1n1is~ão é contraria á acceitação da en1enda . 

N. 52 -- Art. 78: 

l'a•·agrapho unieo. Certidão de matric ul a nos c inco annos elo Co ll egio Pe

l1 t\.> JT, OL• insti tu to equiparado, m esmo quando es tudem em co lle, ios nar ti culares. 

O alun1no {1ue tiver con1ple ta clo o curso ele c inco a nnos no ol legio Pedro li 

cn instilulo eq uiparado 1 oclerá r equerer exame ele admissão. 

S;<la das Sessões, 4 ele Outubr o de 1915. - Antonio Ca l mo?/ . - José An

[JIISio, 

A crnencla não tem razão de ser. 

Ba.~ta o cer tificar1o de appr ovac.ão nas m a terias qite co nstituem o cur so 110 

Co~ l e;;io Pedr o TI pa r a que possa o cand idato ·er ad mitticlo ao exame ele ad

n1issão . 
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N. 53 -.Ao art. 78, l ettr a a, in fine, acçresccnte-se depo is da palavra •·ell 

sir.v .. · e pelos co 11 egios 11 A nc_hi eta ", en1 rova Friburgo; ''São Luiz··, em Ltú ; 

-Granbery ", em J uiz de Fór·a: pel os gymnasios el e ·• São Bento··. nesta Capi 

ta' e na ele S . Paulo; "Leopol dinense·•, em L eopoldina (Minas); "de Itajubá", 

em Jtajubá (Minas); ·'ele L avr as ·· , em L avras (Minas); de ·'São \'icentc", em 

Petr·opolis: "~1acl.:::enz ie" e !' D iocesano•·, na capita l d S. Paulo ; pelo "Lyceu 

:\funicipal do Musamb i nho ·•, em Minas; pelo "Gymnasib D i ocesano de Diaman

tina'} (j\i(inas); pelo colleg io "Qui nze de 1VIan::o'', em A.lagôa.s; pelo coll~g io do 

·• cara~a (Minas); pelo cnll egio "Anglo--. •[ineiro··. ele Bello Horizonte; pelo cu r so 

annexo ela Escola Univer·sitar ia ele M a náos ( Amazonas) ; pelos co ll e~·ios dioce

><anos ele Fortaleza (Cear:1); el a Bahia, ele S. Lui z elo M a ranhi:w e da i'a r a

llyba; pelo Gymnasio rl e Barbacena (Minas) ; pe lo Co li gio Antonio Vi ira, da 

capital da Bahia; pelo cu r so a nn exo ela U riiver·sidade elo Paraná: pelo Co llegio 

Santo A ntonio, no R io Gr·ancle elo Norte; embor a mantidos por p arti culares, mas 

r1ue ser ão inspeccionados pelo dito Conselho Superior , d positada PR.I'H. isso urna. 

.,uota e:::;pe_cial de sei s contos de r éis, relativa a cada co ll egio, pa ra a respectiva 

fisc"Jiza~ão. 

Sala das Sessões, 19 ele Outubro el e 191 5. - P«ssos <le JvJh-<11Hia. - Jero-

11: 111 •0 .Montei?·o. H os o"'' a h ele· O N·ve int. 

A emenda supra rPpresenta a ultima tentativa dos parlidarios ela equipara

ção rlos coll egi os particulares . Pouco co nfi an t s ta lvez, na proc dencia dos mo

tivos E-m que assenta o ped ido el e eq uipar ação de taes co ll egios, procuram os au

ton•s da emenda congregat· e estimula r inter esses regionaes, dispensando os ra

vore.s ela equiparação a algumas dezenas de co ll eg ios, espa lha dos pe lo~ vados Es

taúo~ da Republica . 

E' o toqu-a de reunir. que espera m os sig·natarios el a emenda seja ouvido 

p~lo:- ,-epresentantes de todos esses F:staclos, para a susten tação da emenda como 

;;-ra:1àe 8ervi ço aos mesmos Estados pr·estanelo. embora em detrimento do E'!l~ino. 

'l"a.,bem a Conjede?·ar;clo do s mnPncla s aos oJ·GaJn e nto segui a esta po litj ·a e 

o resu ltado dos graves erros con1n1eltidos é a penuria l a nossa !=> itu aç:io 'fin::ti1-

ceir:t. 

TI.epellidas pela Camara por g-r ande m aior ia de votos todas as emendaR. que 

Yisavan1 a equiparação dos coll egios parti culares, con fi a a Commis:ão que a 

Can1ara 1n anterá o ' :o to anterior. 

N. 54 - Ao a r·t. 7S lettra o. para;.: r·apho unico. Substitua-se: 

a ) cert.irt cado de appro vação em todas as m ateri as · que consti tuem o cur so 

l.:vmmrsi&l do ollegio Perlro Il, conferido pelo m esmo colleg io, por institutos 

rn:.tn~iil os pelos Governos estadoaes ou por particulares, inspeccionados pelo Con

:;clho fl<rperior de E nsi no, que fiscalizar:1 os exam es nestes est abel ecimentos que 

EO )l l'OI •Onh am a conceder o r eferido certifi cado. 

~ 1. • Os que se j_ulg-:nem h abilita dos em estudos secuntl arios não f eitos em 

institutos orflciaes ou officializaclo s, poderão prestar· xames J)erante a commis-
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sà0 nomeada pela Congr egação da . caden1ia, con1 ass i st~nc ia de r epresenta nte 

ele C0ltSClho Superior de Ensino . 

~ ~. u .,._-\ nenhurn an didato ser á permitticlo pres tar n1ais de quatro exam es 

ern nn1 anno. 

A C<m11nissho não accei ta a emenda, qu e a lter a inleiramente o system :-l. 

at\opt ado pela reforma. 

N. 55 -Ao a rt . 78, parag-rapho un ico. Supprima-se o periodo f inal: 

·Estes exames são ·validos sómente perante a academia que os_ínstituio." 

A Com mlssão reje ita a e1nencla. 

N. 56 - Art. 79 -- Subs titua -se pelo seg·uinle : 

O c<enclidato que tiver certifi.cado de cm·so comple to de g-ymnasio nacional 

ou <·~trangeiro c proYar que esse certificado era acceito por acadenúa ou uni

, ·ersidade cx trange1ra, ou elo paiz, póde inscrever-se para o exam e vestibuJar. 

J'ara?raph.o. Qu aliclo o certificado fôr de g ymnas io extt-ang·eiro. deve ser au

thentic<trlo pela ma is a lta autor idade consular bt·aslleira, ela c idade onde o insti

tutc: funecionar. 

S::t\a elas Sessões, 5 de Outubro de 1915. - Hosanna h ele Ol-ivei1·a. 

A Com missão não acceita a emenda. O dispositivo ela r efo1·ma é completo. 

N. 57 - Aos arts. 80 e 81 - St\bstituam-se: "O exame ele admissão con

stará de prova escripta em verna.clllo que revele a cu l tura mental elo candidato, 

e cl <J uma prova oral sobre linguas e sciencias, conforme fõr r eg"U ia do no r egi

roent<. interno das l~aculc1acles, com approvação do Conselho Superior. 

Prefer indo a Commissão os dispositivos ela r e form a . moclil"icaclos como fo

ram pela propri a Com missão, r ej eita a e menda. 

N. 58 - .Ao art. 82 - Substitua-se : 

A Commissão J;1xan1ioadora será cotnposta, a juizo da congregação, de pro

fe~so t·~s elo proprio instituto, ou de pessoas extranhas escolhidas p ela congr ega

ção sob a preside ncia de um daqu elles professores, com a fiscalização em ambos 

o~ casos do clirec tor e de um r epresentante do Conselho Superior. 

A Commi~são n ã o acceita a emenda. E' preferivel o dispositi vo da re

f:p·ma. 

N . 59 - · Ao a rt. 83: 

Substitua-se a palavra "Jancir·o 11 por "Março". 

Saia das Sessões. 6 de Outubro d e 1915. - F1·ctnc i.sco F e?Tei?"Ct B1·aga . 

A Commissão r ej eita a emenda. O exam e de admissão d eve ser r eali zado 

e1n F evereiro, confortnê propõe , a en1enda n. j á acce ita pela Co tutnissão. 
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N. 60 - Substitua-se o a rt. 83 pelo s g1.1i nte: 

O exa tne YeStibu1 a r t erá lugar en1 F evere iro. 

Bala das Sessões, 5 rle Outubr o de 1915. - Y ioe?i te Ph·r<oi be . 

. A Co mrnissão acc~ ita a e1n enda,, que ê el e n1 a nifesta co nveni encia. 

N . 61 -Ao árt. 83: 
Ac envez de "Jan e iro·:, di g·a-se : "1\IIarço ''. 

Sala elas Sessões, 6 ele Outubro el e 1915. Pa.ssos ele · Jli·iHI?lr/ct Filho. 

A Con1111issão reje ita a e n1 enda por haver acceit.o a emenda n. que transfere 

o C'Xi1.lnc de adn1 issão para o n1ez de Fever eiro. 

N. 13 2 - Ao a rt. 87 ou onde convier: 

/1 rt. O a lumno de qualquer escola de ensino s uperior que em l\Ia rço do 

co t re:ntc anno hou ver s irlo repi·ovado e n1 uma só das ma ter ias do anno, ele que. 

tiver reito exan1e, poderá frequentar, con1o ouvinte, as aulas do anno seguinte 

e em DE>zembro de J 915 prestar exame da cadeira e m que houver s ido reprova

do e em Março de J 916 os das ma terias do anno seguinte. 

Sala das Sessões, 5 de Outubro de 1915 . - Domingos ILe F iD1tei>·eclo. - Je

?'ony•no Montei? ·o. - Mo>·eirct B1'Ctnclão . - Jayme Gomes. - F. Paolielo. 

F'auslo Fe1Tctz. - .il?I[011 i o llfartins . - Se11na B'i[J'1tei'reclo. - C hTiStictn o Rrctsil. 

Aug,sto ele Lhnet . 

h .. C'on1missão acceHa a emenda l)Or equ idade. 

N . 6 3 - Ao art. 100: Supprimam-se as expr essões : . on Slt1Je>·i oT. 

Sala das Sessões, Outubr o de 1915. - Gervasio Fionrvcmti. 

A Commi ssão r e je ita a em e nda. - Este artig-o já está modifica do pela emenda. 

apresentada pela Commi ssão. 

N . 64 - Ao art. J O- D pois ele "Março " acerescen te-se: "ou Abr il", de 

accôrào com o reg-imento interno de caàa academia. 

Sa la elas Sessões: 15 de Outubro de 1915. - Hosctnnah tle 07ivei1'Ct. 

A Comm issão r eporta -se ao pa r ecer sobre a em e nda a nterior. 

N. 65 - Ao art. 10.5: Supprima-se a 1:" parte ( até a expressão arti.go). 

Sala elas Sessões, Outubro ele 1915. Ge>·v a.si.o Fiouwnnt·i . 

...-\. Comn1issão não accei ta a e1nencla, pois qu e, no seu entender, na da a jus

tifica 

N. 66 - A em enda a pprovacla ao art. 107 lettra a, depois de : "ou · deixado 

ele f azer o exan1e nella" accrescente-se: ''salvo caso de 'forc;:a n1aior". 

~1\. Comn1i ssão rejeita a en1encla por desnecessal' ia. 
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"Os directo res el e cada instituto ele e nsino serão eleitos pelas respectivas con

g reg·ações, para u1n período ele dous a nnos, dentre os professores." 

A Comrnissão r ej e ita a emenda. A exper ie ncia do ultimo anno em ;;,lgum 

inslilulo de ens ino clen1onstrou a inco nveniencia da n1edi<.la pt:oposta. 

N. 68 - Ao a rt. J 1-l, leltr a b - Substitm"l-se : 

b) cumprir o orçamento votado pela congregação e approvado pelo Conselho 

Superior. 

Ao a rt. 114, lettra i - Substitua -se: 

i) apresen tar ao Conselho Superior ele Ensino annualmente, relatorio minu

cioso elo OCCO JTiclo no ins tituto , r e lativamente á ordem di scipli nar, observancia 

do orçamento e das le is. 

_\.. Conunissão não a ceei la as en1endas. 

Emquanto fôr official o ensil1o, ao Governo devem ser prestadas as infor

mações a que se r efere o a rtigo da reforma. 

Quanto fL prüneira en1encla, é ell a desnecessaria. 

N. 69 - Ao art. 128 elo decreto n . 11.530, ele 18 de :\larço ele 1915, accre

sce nte-se: 

§ 3 . • São garantidos aos actuaes s u b-secretar ias elos estabelecim entos ele 

ensino todos os direitos qt1e lhes conferem as leis ora em v ig·or. 

Sala das Sessões, 6 el e Outubro •ele 1915. - .lictnoel 1'illcLbnim . 

. A. Comm issão acce ita a emenda. en1bo ra não lhe pareça necessario garantie 

d ire itos conferidos pela lei em vigo1·. 

N. 70 - Ao a r t. 133 accresceille-se ... "devendo correr por conta das rendas 

elos institutos qualquer a ug m ento feito na mesma tabella á gratificação dos dire

cto res, pelas congregações ou pelo Congresso Nacional". 

Emenclct á tctbe llct. Onde se di z : director - g rat ificação, 6 :000$, diga->:e: 

director - gratificação 10 :000 $ ; total, 10 :000$000. 

Sa la das Sessõe ·, 4 de Outubro de 1915. - Oct<Lcilio ele Allmq tte>·que. -

Du11shee de Ab•·anch es. 

J us tijiccttivcL 

Os vencimentos elos clil· ctor es elos inst itutos officiaes ele en s ino superio r ~ 

elo Collegio Pedro Il era m h a muitos a nnos de sete co nto e duzentos (7 :200$) 

ann uaes, ~enclo sido elevados a d ez contos el e r é is pelo Congresso em 19 07. 

No anno passado, por proposta do Se na do, os directores elos r eferidos inst i·· 

tutos passara n1 a receber, apena s, a g-ratificação de se is contos annuaes, pela 

verba Conselho Superior de Ensino. 
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ReleYa, porém, considerar que a partir ele 1911, qu a ndo se expediu a lei OJ~~a

nica do ensino. os encargos elos directo res foram considera vel mente accrescidos, 

com a r esponsabilidade da administração financeira elos institutos. 

Nestas condições é ju s to que os director es continuem a perceber 10 contos 

annuaes cOJno anteriorn1ente, o que não acarreta a ug1ne nto el e clespeza, d ~r;dP 

_que corra po1· conta elas rendas . dos institutos a cl iffer ença de qua tro contos a 

a acl clic ionar [L de seis contos con s ig nada na verba Consel ho Su pe l"i or ele TI:nsino. 

A Com missão acceita a emenda modificada pe la seguinte fôrma; 

Gmt;J;.caçcio 8 :000$ , t otal 8 :000$000. 

N. 71 - Ao art. 152: 

El imine-se a ultima parte: "ou do TI:staclo do Rio ele a neiro ··. 

Sala das Sessões, 6 de Outubro el e 1915. - Eusebio d.e And?·o;de. 

A Commissão rejeita a emenda. 

N. 72 - Ao a rt. 1 56, paragrapho unico- Substitua-se: 

Onde se diz " para o Ministm da Justiça e Negocios Inte riores•·, diga-se "para 

o Conselh o Superior" . 

.. t\. ConJJni ssão não acce ita a en1encla. Ao OoYerno deve caber a decisão do 
r ecurso em tal caso. 

N. 73 Ao a rt. 158: 

De-pois da palavra "instrucção ··, accrescente-s : "norn1al e . . . ., 

De]Jois da palavra "habilitando-se", accrescente-se '· ao professorado e . . . " 

Sala elas Sessões, 7 ele Outubro de 1 91 5. - José Augnsto. - A. Cal mon. 

A Comm issão acceita a em e nda. 

N. 7 4 - Aos arts. 159, 160, 161, 165 e 172- Supprima-sc. 

A Commissão n ão acceita a emenda. 

N. 75 - Ao art. 166: 

Depois das Palavras: "Historia Universal" ; accrescente-se: "Pedagogia". 

Sala elas Sessões, 7 de Outubro de 1915. - José Attg?tslo. - A. Calmon. 

A maioria da Comn1issão não acceila a en1enda. 

N. 76 - Ao a rt. 167: 

Substitua -se pelo seguinte: "A distribuição das mate1·ias, no curso de qual

quer elas secções do Collegio Pedro II, será feita pela congregação." 

Sala das Sessões, 7 ele Outubro de 191 5. - José Angusto. - A. Calmon. 

A emenda é desnecessaria. porquanto, e m vtrtude elo art. 70 , lettra o, cab e 

á congr ega ção propõr ao Conselho Superior do Ensino a distribuição das materias 
do curso. 

A Commissão rejeita a emenda. 
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N. 7'7 - A rt. 167: . 

Prim eiro anno - .Accrescente-se: a rithmetica qu e será ensina da pelo mesmo 

professor de uma ou da totaliaade das m a terias no fim de a lg uma a u la das ·mate

rins prin cipaes em tempo não excedente de m eia hora d i aria. 

Sa la das Sessões, 4 de Outubro de 1915. - Antonio Calmon. 

A Commissão não acce i ta a em enda, porque deve caber á congregação dO 

instituto a l terar a seri ação das mater ias do curso em r espeito á autonomi a que 

lhe é conferida. 

N. 78 - Art. 167 : 

Quarto e quinto annos - Accrescente- se: portuguez, sendo ao ultimo anno 

recap itulada esta m a t er ia com noções ele litter a tura. 

Sala das Sessões, 4 de Outubro de 1915. - Antonio Cal?non. - José A"g"s to. 

A Commissão r eporta-se ao parecer sobre a em enda anterior. 

N. 79 - Aos a rts. 166 e 167: 

Substitua -se pel o segu in te : "O ensino secundario ser á dividido em dous cyclos~ 

o primeiro de qu atro a nnos comprehenderá: o es tudo completo elo portug u ez 

e do francez, estudo do ing lez ou a ll em ão ou . italiano (á escol h a do al umno), 

a rithmetica, a lgebra, geometria pla na, ·geogTaphia ger a l, noções geraes de scien

ci as physicas e naturaes, chprograph ia e historia .do B r asil , desenho e canto; 

o segundo, ele sete annos, comprehencler á: m a them a tica elem entar , hi stori a ger a l , 

elem entos el e phys ica, chimica e histor ia n a tura.! . estudo desenvolvido do inglez, 

a llemão ou ita li a no (de conformiclacíe com a escolha fe ita no pri meiro cyclo), 

latim, litter a tura (como estudo compl em entar do portugu ez) , log ica e noções de 

philoso phia " . 

§ - Os exames finaes elo 2• cyclo só poderão ser prestados tres annos após 

a t erminação dos estudos elo 1• . cyclo. 

§ -· O ensino nos dous cyclos será seriado com i!,Tadu ação do estudo das 

m aterias nos cliffer entes annos. 

§ - o Governo envid ará esforços para que o cu rso elo 1• cyc lo sej a exigidb, 

como alicerce elos estudos a f azer , nas escolas especi aes, inclusive a Naval, Mi-litar 

~ Normal, ficando assim ta l curso enfeixado em uma só orientação pedagogica. 

Sal a das Sessões, 6 d <) Outubro de 1915. - Pctsso ele ]firanàa. 

A Commissão n ão acceita a em enda já r ej ei tada pela Camar a em 2• dls• 

c u~sií.o do projec to. 

Sendo conferida á Congregação a attribuição de modificar a ser iação da:; 

mater i as do curso, propõr a cr eação e a suppressão de cadeiras, organ izar 

emfim o en sino secundario, cumpre respeitar essa_ autonomia . 

O ac to do Con gr esso, m antida esta a ttrfbuição da Congregação, poderia log·:> 

após ser por esta annullado. E tanto basta para que deva ser rejei tada a em enda. 

N. 80 - Ao a r t. 171 accrescente-se: ing l ez entre as m ateri as exig idas 

para o curso de pharmacia e odontologia. 
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Sala das sessões, 9 de outubro de 1915. - José Hon·ifa.c•io. 

A Commissão acceita a em enda . 

N. 81 -Art. 173: 

Accrescen te-se, depois da palavra '' gymnastica": "sendo os de língua~ 

vivas especia listas" . 
Paragrapho uni co. Os professores de latim, · francez, ing lez ou a llemão ser ão 

os m esmos que acompanharão os alumnos até o final do curso. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1915. - Antonio Cctlmon. - José Attg"sto. 

A Commissã o não acceita a emenda por ser desn ecessaria em parte e em 

parte por m elhor caber no r egim en to interno o d ispositivo proposto, · si a lguma 

vantagem offerecer ell e. 

N. 8 2 - Ao ar t. 173 : 

Depois das palavras "Historia Universal "~ accrescente-se: "um Ue peda

gogia"_ 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1915. - Jo sé Attgt•sto. - A. Cctl?non. 

A ma ioria da Commissão a cceita a em enda. 

N. 83 - Art. 175. Subs ti t ua-se pelo seg·uinte: 

O ens ino de direito ser á feito por m e io de lições magistraes e de exercicios 

praticos. 

I§ 1.• O professgr, emquanto possível, conduzirá a lição, formulando os 

principios sobre a an a lyse de casos da jurisprudencia, documentos e factos dll 

vida r eal e dia logando com o a lumno com o intuito de acostumai-o a proced~ r· 

iso la da m ente na observação das hypotheses e a !!plicação dos princípios. 

r§ 2.• Os exercícios praticos serão escriptos, oraes e por m eio de v isitas a 

estabelecimentos e instit uiçõés. Os exer cícios escriptos e oraes versa r ão, respe

ctivamente, sobr e r esoluções de ·hypotheses, r edacção de documentos, analyse de 
sentenças, fórma de discussão j udicial, organização de processos, analyse e com

paração de constituições, codigos, l eis, actos diploma ticos, orçamentos, r elatorios 

e outros documen tos das v idas juridica, economica e politica. As v isitas devem 

ser precedidas de uma conferencia em que o professor· descr eva o que vae servir· 

de objecto de observação dos a lumnos e seguidas de uma pa lestr a em que r e

suma as observações realizadas e attenda ás indagações que forem sug·geridas. 

Sala das Sessões, outubro de 1915. - P1·isco Pctn!iso. 

Embora reconheça a Commissão a a lta conveniencia elas m edidas propostas, 

e faça os m elhores votos pela s ua applicação · nos institutos de ensino, não 

póde da r o seu assentimento á approvação da em en da por entender que o a~

sumpto m elhor cabe no regimento interno de taes institutos, como já se mani

fes tou na 2• di scussão do projecto em r elação a uma emenda semelh ante. 
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N. 84 - Ao art. 7~. Substituam-se as palavras 
na.ais de 'Umt anno. 

dot<s annos pelo se&"uinte: 

Sala das Sessões, tle outubr o de 1915 . - Pr·isco Pan;izo. 

A Comrnissão acceita a em enda, que torna mais c laro o pensamento do dis

posi tivo do decreto. 

N. 85 - Accr escente-se ao a r t. 1• mais a ·segu inte alter ação: 

Ao art. 177, 4° anno: "Direito Industrial ". 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1915. Josino de Ar·aujo. 

A Con11nissão não acceita a e n1 enda sem, todavia, entrar na sua apreciaçãc . 

Conferida ás Congregações a fac uldade de proporem a creação ele novas 

cadeiras, a ellas cabe deliber a r sobr e o assumpto da em enda no uso da auto

nomia que lhe é r econhecida. 

N. 86 - Ao art. 177 , substitua-se o seguinte: 

"O curso de dire i to e sciencias sociaes compreh ender á as seg-uintes m a terias: 

1• anno ·- Direito Civ il. Direito Publ ico e Constitucional, Direito RomaJ1o. 

2• anno - Direito Civil (continuaGão), Direito P u b li co Internacional, E co-

nomia Politica e Sciencia das Finanças. 

3• anno - D ireito Commercial, D ir ei to Civil (continuação), Direito P e na l. 

4• anno - Direito Commercial (continuação) , Direito Penal (continuação). 

Legislação Comparada, Theor·a do Processo Civil e Commercial. 

5• anno ....:.... PhHosophia do Direito, Pratica do Processo Criminal, Medi cin'-l 

Publica e Hygiene, Direito Administrativo. 

Sala d~s Sessões, 6 d e outubro de 1915. - At;gusto de · Lima. 

A Commissão não acceita a em enda proposta. 

Sem entra r na sua apreciaçã9, julg a a Commissão preferíve l manter o dis! 

positivo da r eforma, que confere á Congregação do Instituto o · direito de altera!· 

a seriação das materias, propôr a trans fo rmação das cadeira~. a sua suppress'i:J 

ou a creação de novas. 

Só isto importa rá respeito á a utonomia das Congregações . 

N. 87 ....:.... Mantenham-se a penas os a rts. 177, 178 e 180. 

' 
A Commissão não acceit)l. a. emenda. 

N. 88 - Ao a r t. 180. 

P secção: s u pprima-se 

2• secção : s upprim a -se 

Ph ilosophia do D ir eito. 

Direito Internacional Privado. 

3•, Direito Civ il e L egislação Compara da. 

Add icione-se: 

9• secção - Philosophia do D ireito. 

Sala das sessões, de outubro de 1915. At>gttsto de Lima. 
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A Commissão é ·contraria á acceitação da emenda, r eportando-se ao par·ecer 

emltt ido sobr e a emenda n. 86. 

N. 89 - Ao a rt. 181 - Encime-se com estes dizer es: 

"Faculdades de Medicina, Pharmacia e Odontologia". 

Não ha razão para ser modificada a tra d icional denomina ção destes ins titutos 
de ens ino, os quaes foram sempre designa dos 1>01· FctculcLctde de .Nieclici.na, em

bora nelles se ministrasse o ensino de pha rmacia e odontologia . 

A Commissão é contraria á acceitação da em enda . 

N. 90 - Ao art. 183: 

Accrescente-se: " havendo, porém, desta secção dous s ubs titu tos". 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1915. - Passos de Jlfi?·andc• Filho . 

A Comm issão rejeita a emenda por desnecessar ia . 

N. 90 A - Onde convier : 

Fica o Governo a u torizado a promover, n a fórma do a rt. 65 ·•50 1° e 48, 

n . 16 , da Constituição Federal, ajuste ou accôr do co llectivo entre os Estados, 

com o fhn de organiza r e systetnatizar o ensino primaria. 

Sala das Sessões, 6 de outubro ele 1915. - Pctssos de Mi?·ancLct Filho. 

Tendo s ido acceita pela Cama r a a em enda do deputa do Barbosa Lima, que 
i 

não cabia numa lei que reforma o ensino secunda rio e superior, não tem a Com -

missão motivo para rejeitar esta em enda . 

N. 91 - Art. · 185: 

Onde se lê "O professor de m edicina legal, etc.", accr escente-se: " de qual

quer das acacle1nias ". 

Sala das Sessões, 6 de ou t ubro de 1915. - Vicente Pi?·ctgibe. 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 92 - Aos arts. 188 e 189 - Substitua m-se pelo seguinte: 

Art. Fica cr eada a Faculdade de Odontologia, na cidade do Rio de J a -

neiro, com o curso de quatro annos, compr eh end endo as seguintes cad eiras: 

1•, anatomia descriptiva e especia lmen te da cabeça; 

2•, anatomia microscopica; 

3• physiologia ; 

4•, chimica e metallurgia; 

5•, microbiologia; 
6• a natom ia pathologica; 

7•, hygiene geral e espec'almente da bocca e dos dentes; 

8•, technica odontologica; 

9• therapeutlca, matcri a m edica e a rte de formular; 
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10", pathologia ge•·al e especia lmen te da bocca e dos dentes; 

11", prothese dentaria; 

12", orthodontia e prothese da face; 

13•, corôas e briclges-worl<s; 
14 •, trabalhos a porcellana ; 

15•, JJathologja cirurgica c cirurgia da bocca; 

16", clinica oclontologica. 

Art. As cadeiras da Faculdade de Odontologia serão clistribuidas em 

seis secções : 

P?'i?nei1·a secção 

Anatomia descriptiva e especia lmente da cabeça; 

Anatom ia microscopica; 

Physiologia. 

Microbiologia; 

Anatomia pathologica ; 

Segunda secção 

Pathologia geral e especialmente da bocca e dos dentes. 

Tm·ceira secção • 

Hygiene geral e especialmente ela bocca e dos dentes; 

Ther apeutica, maieria m ed ica e arte ele fo rmular. 

Trabalhos a porcellana; 

Bridges-\vorks e corôas ; 

Technica oaontologica. 

Chimica e m etallurgla; 

Prothese cl entaria~ 

Q1tarta secção 

Quinta secção 

Orthoclontia e prothese ela face. 

Sexta secção 

Pathologia cirurgica e cirurgia ela bocca; 

Clinica odontolog!ca. 
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Art. As cadeiras do ensino obedecerão á seguinte dis tribuição: 

P1·i1nei?"O anno 

Anatom ia descriptiva e especialmente da cabeça; 

Anatomia microscopica; 

.fhysio!og ia; 

Chimica e metallurgia. 

:\Iicrobiologia; 

Analomia pathologica; 

Seg'ltndo cr.nno 

Hy~iene geral e especialme nte da bocca e dos dentes; 

Technica odontolog ica. 

,. 
Therapeutica, matêria medica. e a r te de fo rmula r ; 

Pathologia ger a l e e"pecialmente da bocca e dos den tes; 

Prothese ilentaria; 

Clinlca odontologica (1° anl)o?. 

Qnm·to anno 

Pathologia cirurgica e ciru rg ia da bocca; 

Orthodonti.a e protheso da face; 

Tr abalhos a porcellana; 

Coróas e bridges-'wcrkH; 

Clinica odontologica (2° anno). 

Art . r\' Facu ldade de Odontologia ficam pertencendo todo o material de 

eJJ~JliO odontologico existente nH. Faculdade de Medicina, e os laboratorios de te

r.t>Joica odontologica, de prothese dentaria, e o gabin ete de clinica odontologica. 

P>Lragrapho unico . Par a a installação da Faculdade de Odontologia o Go

Ycrno aprove itará un1 dos proprios naci<?naes existentes no Districto Federal, 

't~ qur· ~eja construido pela Faculdade o edHicio apropriado . 

Art. O candidato ao exame vestibular satisfará as condições exigidas para 

a~ Faculãades de Medi cina, observados os arts. 78 e 81. 

Art. O provimento das cadeit·as da Faculdrude de Odontologia se fa r á me-

diar:te concurso, nos termos da lei. e com _?oS modificações, que forem estabele

c~da::, para as primeiras non1eações, pelo Pod er Executivo, devendÇ> ser aprovci

tadcs os actuaes professores e JivJ·es docentes. 
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c\ rt. O pessoal docente e administrativo será o da ta bel la ann exa, com os 

Yenc1 1nen tos na mesma estabelecidos . 

~ l. o Os professores s ubstitu tos só per ceberão, quan do estiver em em exer

cit"i t, a àifferença. de vencim entos, que não fô r per cebida pelo cath edratico. 

~ 2. o <?s lugares do pessoal administrativo serão preenchidos pelo Governo 

dertr e cs funccionarios a ddidos . 

Art . Todas as taxas el e matricula, de e:xam es, e quaesquer emolumentos 

~c:·ão Rrrecada dos pela F aculdade, para cu s t eio das suas despezas, des tinando

lh e a Uni ão apenas a sorrima de 120 :000~ . deduzida d a verba ac tual , ela Escola 

de ?IIeclic ina. 

A 1·t. Aos a lumnos que terminarem o seu curso será dado o diploma de 

d<'t;IOr t'm odontologia. 

Tabella a que se ,·efe,·e o artigo 

16 professores, a 6 :000$000 ... .. .......... ... .. .. ..... .. .... . .. . 

3 assistentes ele c: linica, a 2 :400$000 .. .. ..... . .. . ....... . ...•. . 

conser vador, a 2 :400$000. . .... . ......... . ...... . . ... . .. , . . 

1 a manu ense, a 2 :400$000. 

1 Hei"Yente, a l :20 0$000. 

G ra t.i ficaçilo do director. 

Th esour eir o. 

Sala das Sessões, de Outubro de 1915. - José Boni/acio. 

• • ,i 

96:000$000 

7:200$000 

2 :400$000 

2:400$000 

1 :200 $000 

4:000$00 0 

6 :000$000 

119 :200$000 

Sem desconhecer a van tagem do desenvolvimento elo curso de odon tologia, a 

Commi ssão m antém o seu parecer contra rio á appr ovação ela em enda que man da 

Cl ear a Facu lda de ele Odontologia no Rio de Janeiro . 

Se este curso não tem · actualmente o desenvolvimento proposto, á Congre

g a çflO elas Facu ldades de Medicina c umpre. no uso da attribuição que lhe é con

fcricl« , deliberar sobre o caso, propondo nova seriação elas materias e a et·eação 

de nova~ cadeiras. 

ExPrcer o Congresso Nacion a l esta funcção é a nnullar -a r eforma em um 

dos seu~ pontos capitaes, que r epr esenta uma conquista, qual a a utonomia da>~ 

congregações. 

Occorre a inda que a importancia ele 120 :000$ deduzida da verba destinada 

á Faculdade ele Medicina do Rio ele Janeiro é m a nifest a m ente ins uffi ciente para 

a in stall a~ão e custeio da nova Faculdade, accrescida embora da renda prove

J.i entu do proprio ins tituto, que será necessariamente dimim<ta nos primeiros 

a nnos. 

Basta· att ender a que o illustre a utor da em enda não attencle ás despezas ne

c:;!.,;a,·ia.s para a montagem de laboratorios e gabinetes. r ecluzio o numero .dos 

;nnanu en ses, conservadores e serventes a um e esqueceu-se de ·que uma Facul-
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cht• l e :1fto pôde prescindir de um secr e tario . Como eunsequencia sobr e o The-

80 tlrv :rão pesar os encargos in evitaveis a pós a creaç~o do novo ins tituto. 

Se tudo is to não uastasse p a r a que a Camara n eG·asse a s ua approvação á 

, rm·nda, bastari a certamente ·a tten rler a que a cleducção da quantia el e 120 :00 0$ 

·rla yer ha destina da á F aculda de ele Medi cin a do Rio de J aneiro irá, tornar im

pos" ivel a cons trucção do edifício necessario para o f unccion a m ento dest e insti

tuto, medida que j á não pôde ser a di a da a nte o ri sco imminente q ue correm dia

ri:illlente as v ielas el e m ilh ares de a lumnos. 

No substancioso trabalho ul timamente apresentado pelo ·illustra do D eputa do 

Felix J acheco, r elator do Minister io elo Interi or , ficou claram ente demon s trado 

quP, ttcldicionada á verba des tinada á Faculdade de M edicina a verba r esulta nte 

de sua renda, haverá a penas, deduz idas as despezas, um saldo de cerca de 

:1 3 0: 000~000 . 

E' com est e saldo accumul ado a nnualm ente, a lém do saldo r esulta nte de 

écc rr olllias reitas em annos a nteriores e que se eleva a cerca de 300 :000 $000 , se

gun do informações officiaes, que poderá a F aculda d e tentar o inicio da constru

cc,ão rlo novo edifício, cujo custo orçará POF a lguns milhares de contos. 

Se c1essf! sal rlo fõr r e tira da , como propõe a emenda, a somm a de 120 :000$ 

para a nova F aculda de, pouco mais que nada restará. 

A Cam a ra decidirá entre a necessida de ina di avel de construir o edifício ela 

Escola de Medicina, para garantia da v ida dos a lumnos, e a con veniencia de 

fundar a nova F<J.culda de de Odontologia , quando n ão se pensa em E&cola el e 

·P harmacia. 

A CQmmissão tem m a nifes ta do f r ar.cam ente o seu pensam e nto, salvando a 

sv a rt!sponsa bilidade no c-::tso. 

N. 93 - Sub-em enda á. em enda n. dos Srs . José Bonifacio e Monteiro ele 

s~,~uza aü art. 188 da re fortna : 

Desdobra r a cadeira ele anatomia descriptiva e especialmente da cabeça em 

dtt as, a saber: 

Cadeira de a na tomia descriptiva; 

Cadeira de a na tomi a dentaria; 

Bem assim desdobra r a cadeira de path ologia geral e especialme nte ela bocca 

e dot: dentes em duas cadeiras , a saber .: 

Cadeira de pa tholog·ia geral : 

Cadei r a de pathologia dentaria. 

Reporta-se a Com m issão ao p a recer sobre a e m enda a nter ior . 

N. 94 ·- Ao art. 199: 

Supp rimam-se esse a rtigo e o r espec t ivo paragrapho uni co. 

S:1.Ja elas Sessões, 6 de Outubro de 1915. - F1·anci.sco F e1Tei1·a B 1·ag C! . 

-~ Commissão r ej eita a em enda . O dispositivo do projec to tem ·~m v is ta a 

situação f ina nceira, que não permi tte o provimento immecli ato das novas ca
•.leiras . 
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N. 95 - Supprima-se o a rt. 199 seu parag rapho uni co . -- José Ho>li/ct-

t::c,. An .. toni.o Ma,rtins. 

A Commi ·são reporta -se ao parecer EObre a emenda anterior . 

N. 9 6 -- Ao art . 199: 

S oja incluído o art. 199 nas 11 D ispos ições geraes", eJn vez de o ser nas 11 Dt t..~ 

po~ i ções especi.aes 11 rela tivas á E~co la Polytech nica . 

Sala das Sessões, 14 de Outubro de 191 fi. - F'lo>·iam>o ele B ritt - . 

1\.. Comn1issão acceita a em enda. 

N . 97 - Onde convier: 

Con tinuam isentos das provas escriptas, nos exames disciplin a res, os a lurl"!

nos matricu la dos na Faculda de de Medicina sob o regimen da Lei Organica C. :. 

Ensino, necr etada em 1911 . 

Sa la das Sessões, de Outubro d!" 1915. - P e>·ei?"Ct Nnnes.- Joüo Pen•u.v . 

.Sctt:>a e Si./va. -F. Paolielo. - Ma1wieio ele Lacerda. 

H aven do a Commissão a presenta do emenda em virtude da qual cabe á Co,~ 

greg-ação d"cidir no r egimento interno el o instituto sobre a natu reza c nu:nm·c, 

ds.s provas necesRarias para o exam e, não póde d a 1~ o seu assentimento á em c!lda 

apresem.a da, tanto mais quanto não lhe é dado pe>·cebe•· que especie ~ cst:i. ele 

direito adqnü·irlo a não fazer provas escriptas, s implesmente porc'tue o ahnL:no 

r11 a tric ulou-se no regimen da lei anterior. 

N. 98 - Onde convier: 
Continuam em vig·or as regalias moraes e materiaes ass gu radas pelas leis 

de ensino a nteriores ~os m embros dos corpos docentes e pessoal admini strativo . 

Sala das Sessões, Outubro de 1915. - Gervasio F'io?·ava ;, _ 

A Commlssâo accelta a emenda, em bora desnecessaria. 

N. 99. -- Ond convier: 
E' veda do ao professor do Collegio Pedro li ou de instituto gymnas la l d~ 

Estado, que houver s ido equipa ra do, ensinar a disciplina de que é p•·ofessor ertt 

qua lquer collegi o pa rticular . 

No caso de infracção des te di spos itivo não pode>·â o respectivo professor . a

zer parle da ba nca examinadora. 

Sala elas Sessões, 5 el e. Outubro de 1915 . - To>·qnn.to M~01·eim. - Jose To

l entino. 

A Commlssão a cceita a emenda, que tor na extens iva aos p1·ofessores do e:: 
Rino secundarlo disposição j á existente em r elaçã o aos professores do ens ino st: 

perlor . 

N. I 00 - Onde convier : 
Os e.xam es do cu rso gymna sia l prestados no Collegio Pedro II são vali doa 

oa1 n a m atri cula em todos 08 est abelecimentos civ is e milita res da Republlea, 
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observada a diRposição contida na lettra c, do artigo 77 do decr eto n. 11.53 0, de 

1M ele Março do corrente a nno. 

Sala das Sessões, 5 de Outubro el e 1915 . - Vice?! t e Pü·agibe . 

. A Cotnmissão acceita a emenda. 

N . 1 O 1 - Accrescente-se onde convier: 

A Escola Polytechnica do Rio el e Jane iro con fer irá o titulo de agrimensor 

aos a lu rrnos approvados no 1° anno e m a is na cadeira de topographia e na a ula 

d<' desenho topographico do 2° an no ; e o titulo de engen heiro geographo aos 

alumnos app rova dos nos tres primeiros annos do curso de engenharia civil. 

Sala das Sessões, 5 de Outubro de 1915. - A t<Vttsto Pesta?let, - Gosta 

Rvgo. 

A Commissão acceita a' emenda . 

N. 102 - Onde convier : 

O ensino da pedagogia será ministrado não sõmente em lições theoricas como 

tambem em app licações praticas, nas escolas modelos do Districto F ederal, me

diP:nte accõrdo prévio elo direc tor do Collegio P edro II com as autoridades mu

'l'eipaes competent es . 

Sala das Sessões, 7 ele Outubro de 1915 . - José A,g,sto. - A. Oalmon. 

O ~ssumpto da emenda não cabe na actu al r eforma elo ensino secundaria 

e. superior a cargo da União . 

A Commissão a rejeita. 

N. I 03 - Accrescente-se onde conv ier : 

Art. E' permittida a admissão ás escolas s uperiores da R epublica , em 

l~lG, >'OS candidatos que prest&.t·em perante ellas o exam e vestibular n a fôr ma 

•'StaheleCJicla pelo decreto n. 8. 659, ele 5 ele Abril ele 1911. 

A Commi ssão por m a ioria de um vo to acceitou a em nela. 

N. 1 04 - Accr escente-se ás dis posições transitarias: 

Art. Aos estudantes que, durante o anno de 1915, r equererem m a tricula 

no.< Jnstl.tutos de ensino superior, ser á permittido effectua l-a, na época propria 

r1r· anno de 1916, · de accôrdo com a legislação anterior ao decr e to n . 11 . 530, ele 

JS ãr l\lrarço de 1915. 

Sala ôas Sessões, 16 de Outubro ele 1915 . - Octacilio ele Oa?net?'á. 

"Reporta-se a Comtnissão ao parecer sobre a emenda anterior. 

N. 1 05 - Onde convier: 

Os professores elos institutos officiaes que a ttingirem á idade de 70 annos 

ser ão jubil ados com os vencimentos integraes. 

Sala das sessões, 9 de Outubro de 1915. - José Boni[cwio. 

Embora justa a med ida proposta, a Commissão rejeita a em enda por julgai-a 

inconstitucional, uma vez que prescindi" da prova de invalidez. 
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N. I 06 - Onde convier: 

Ao alumno que fôr admittido a exame ele 2• época será permittida a mcctricuia 

até 30 ele Abr il. 

Sala das Sessões, 8 de Outubro de 1915. - Prisco Paraiso. 

A Commissão acceita a emenda por haver p.roposto a transferencia elo exame 

da 2" época para o mez de Abril. 

N. I 07 - Onde convier: 

De conformidade com o disposto no paragrapho unico do art. 1• elo decreto 

legislativo n. 727, ele 8 de .Dezembro ele 1900 e* 3° ela lei n. 2 . 924, ele 5 ele Janeiro 

ele 1915 e para o fim elo estabelecido n a lettra C!) elo art. 78 elo decreto n. 11.530, 

de 18 ele Março de 1915, são validos os certificados de approvação ele exames do 

curso secundaria realizados na Escola de Engenharia de Porto Alegre. 

Sala das Sessões, 4 de Outubro ele 1915. - A. PestC!na. :- João Sim7JHcio . 

.__ lleLejo11.so S. Lo7JeS. - .Evewisto Ametral. - V es1nwio ele Abnn. ~- Ilclefonso: 

Pinto.- João B enicio.- Alvm·o BaptüJLet.- Domingos .iliascm·enlws.- J. Ozo>·io. 

- Nabuco ele Gouvéa. - Antunes Maciel Jmtior. - Rafael Cabecla. ·- Mm·çal 

Escoba1·. - G1tme.·cinclo Ribas. 

E' especia l o caso a que se r efere a emenda sup ra. 

Fundada em 1890, por particulares a Escola ele Engenharia de Porto AIP.gre. 

na qual era ministrado conjuntamente o ensino das materias constitutivas do 

curso secundaria, o Congresso Nacional, por decreto n. 727, de 8 ele Dezembro 

de 1900, reconheceu .. conto ele ccwetcter o/ficietl os cl'iplo?nas conferidos .. por es ta 

escola. determina ndo, outrosim, que "nos estctbe lecimentos terle>·ctes de ensino 

superior sercio vctlicws os emctmes 71restaclos na mesma escola ·•. 

Decretado o Codigo do Ensino 'em 1 de Janeiro de 1901. não affectaram a 

esse estabelecimento de ensino superior e secundaria as disposições referentes á 

equiparação e fiscalização, pois que já no gozo ele regalias superiores se achava 

elle, independente ele qualquer fiscalização, por acto do Poder Legislath•o. 

Suscitando-se duvida posteriol'mente sobre a vrulidade dos exames do cur~o 

secundaria feitos nessa escola para a matricula nas escolas militares, decidiu 

o Governo, por aviso de 31 de Março ele 1904. que, nos termos da lei n. 727, 

de 8 de Dezembro 1900, não só deviam ser r econhecidos como ele caracter o(ficial 

os diplomas expedidos, como valido os exames feitos no referido estabelecimento. 

Em 1915, votando o Congresso a lei n. 2. 924, de 5 de Janeiro, na qual C0n

cedeu ao Governo autorização para reformar o ensino superior e secundaria, 

determinou expressamente no § 3• do art. 3• que 

"E' mantido em tocla a sua 1Jlenitucle o clecreto legislativo '" 727. ele 

8 de Dezembro ele 1900." 

Deante do exposto, é evidente que por acto do Poder LE'g islativo a Escola de 

E n genharia ele Porto Alegre goza do privilegio excepcional. qual o de conferir 

diplomas, em tudo equivalentes aos diplomas expedidos pelos institutos ofCiciaes, 

bem como o de ministrar o ensino ecunclario, sendo validos os exame el e todas 
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as disciplinas de tal curso, independente de qua;quer fiscal i zação por par te elo 

Governo. 

Não discute a Commissão a r egul a ridade e a conven iencia clesse acto do 

Poder L egislativo, creanclo Lão singular excepção em beneficio da Escola de Eng.::

'nharia de Porto Alegre, como o fez n a m esm a occasião em r elação á Escol a 

Polytechnica de S. Paulo. 

E' um facto o privi legio concedido novam ente reconheci d~ e proclama do pelo 

3" do art. 3• da le i de 5 de .Ja neiro do co r r ente anno, que autorizou a r eform a 

do ens i no, e deante dell e não tem a Commissão outro a lvitre qu e não respeita l-o, 

acceitando a emenda proposta, a liás desn ecessar ia, pois em nada altera a si tuação 

desse estabelecimento de ens ino quanto á va lidade dos diplomas · expedidos e 

6xames do curso secunda ria n elle r ealiza dos. 

N . I Q8 - Art. o ·s diplomas acaclem icos não constituem pr ivi legio para o 

exercíci o das pro.fissões r espectivas, nem para o preenchimento dos cargos publ i

cas, que lhes são correlatos. 

Paragrapho unico. P ara o provimento el as funcções pu blicas, n as quaes até 

aqui eram exigidos titulas acaclemicos, o concurso será obrigatori o em todos os 

casos, salvo nos grãos s uperiores da admin istração, nos qu aes ·o criterio será a 

livre escolha. 

Sala el as Sessões. 4 de Outubro el e 1915. - A lmeicla F'cty1mdes. 

Em relação a esta em enda houve empa t e na votação. 

N. I 09 - Onde convier: 

Consideram-se validos, para o ef fe i to ela matricula nas escolas superiores, os 

exames vestibul a r es prestados perante i nsti tutos de ensino secunc1ario clir ig:i!los 

por associações de m a is de 50 annos de existencia legal. 

Sa la das Sessões, 4 de Outubro d-e 1915. - Joaq.,im ele S a!les. - An{l"sto 

ele L ima. 

Os exam es de a dmissão ou vestibulm·es só podem ser prestados perante os 

institutos de ensino superior. 

A Commissão r ej eita a emenda. 

N. I 1 O - Accrescente-se onde convier: 

Aos alumnos da Escola PoJ,·technica do R io de .Jan eiro que te1·minar em ?S 
tres primei t·os annos de curso de engenharia civil, de accôrdo com as dispflsi çpes 

.especiaes do decr eto n. 11. 530, de 18· d e Março dP 1U15 , será conferido o grão 

e expedido o diploma ele engenheiro geographo. 

Aos que tiverem approvação no primeiro a nno, na cadeira de topograph ia 

e n a aul a do segundo anno será conferido o titulo de agrimensor. 

Sala das Sessões, 5 de Outubro el e 1H15. - Mctximiano de Ji'iy"e i1·edlo. 

Colla1·es Mo1·ei1·a. - Camillo ele Holletnclct. - Octctcilio de Albuq1t.erque. - Sinwão 

Leal. 

A Comm issão r eporta-se ao parecer em'itticlo sobre a emenda n. 94, cu j a accei 

tação pref er e. 
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N. 1 I 1 - Accrescente-se onde convier: 

Art. E' ó Poder Executivo a utorizado a conceder, a titu lo gratuito, á 

Faculdade de Direito elo Rio el e Janeiro, livres e desembaraçados de quaesquer 

onus, os lotes ele terrenos ns. 114 a 120, inclusive, ela praça V ieira Souto, e per~ 

tencentes á Caixa Especial ele Portos, ele accôrclo com a planta approvacla pelo 

inspector f ederal ele Portos. Rios e Canaes, por autorização do Mini stro da Viação, 

devendo ser as obras iniciadas no prazo ele tres annos. 

Sala das Sessões, 6 ele Outubro de 1915. - b··ineu Mctchaào. - FTecle?·ico 

Bo?·ges. 

N. II2 - Sub-emenda á do Sr. Irineu M a.chado: 

Accrescente- se onde convier: 

"E a conceder n as mesmas condições um outro lote, que será p elo Governo 

escolhido, á Faculdade Li \Te ele Sci encias Juridicas e Sociaes do Rio 'd.e Janeiro." 

Sala das Sessões, 6 de Outubro de 191.5 . -Leão Vel/.oso. 

A. Commissão rejeita a emenda sob os ns. 103 e 104. 

Sobre não permittir a situação financeira liberalidade ele tal natureza, em 

beneficio de institutos particulares, não cabe a medida proposta na lei qu e \·~

forma o ens ino secundaria e superior. 

N. I I3 - Onde convier: 

·serão nomeados substitutos ou cathedr at icos elo Externato .Pedro II o) < llrofes

sores que, durante cinco a nnos consecut ivos, tiverem alli leccionado ... 1nno snp ... 

plen1entares ou interinos, a materia da cadeira vaga, ou m ateria c")ng(-;nere, u1na 

vez que tenl1am sido approvados em c ncurso da mesma materia em estabeleci

m ento de ensino off ic ial f ederal, estadual ou municipal, 

Sala das Sessões, 13 de Outubro el e 1915. - Ba?·bosa Rocl?··igues. 

A Commissão não pôde acceitar a emenda proposta. 

O concurso anteriormente fe ito em estai, ~- l~cilnento fer!t11"rt), est,ulnal 0 1-t m:n

nici1Ja.l, não é ju sto motivo para a nomeação indicada, independente de novo con

curso, como preceitua a lei. 

N. I 14 - Os professores por concurso, cathedraticos e substitutos da Escola 

Supei'ior de Agr icultura e Medicina Veterinaria, actualmente em disponibilidade 

por fot·ça do decreto n. 11 . 681. de 11 ele Agosto ele 1915, que o requererem, serão 

aproveitados nas Escolas de Medicina e Polytechnica elo Rio de Janeiro. quando 

se der em vagas das cadeiras ou Jogares ele substitutos das disciplinas para as 

quaes fizeram concurso, annuindo as respectivas congregações e r espeitados os 

ilireitos adqu iridos pelos actuaes substitutos das referidas cadeiras, si se tratar elo 

provimento do Jogar de professor cathedratico. 

Sala das Sessões, 13 de Outubro de 1915. ~ p,·isco Paraiso . 

A Commissão acceita a emenda, que virá diminuir o encargo do Thesouro. 
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N. I 15 - Ao art. 132 - Accrescente-se onde convie r : 

"As congreg-ações dos insti tutos de ensino, por força ela a utonomia adminis

tra ti\•a e didactica que lhes é con fer ida, ficam com a liberda de p lena de organi~a r 

0 program1n a el as materias de ensino ou reform ar as disposições regula1nentares 

em v igor e as inherentes á intima economi a del les. 

A Commissão não acceita a emenda . A intervenção d o Conselho Superior .do 

Ensino, e do Governo en1 alguns casos, é necessaria . 

N. 1 16 - Onde convier: 

Os €-Stabelecimentos particula r es de ensino secundaria poderão ser equipa 

rados ao Coll egio D. Pedro li, mediante r equ er imento ao Con selho Superior de 

EI•s ino. qu e, a lém da idone idade dos directores e professores, mandará exami

n·u· con1 r igor se o co lleg·io ou es tabelecimento apresenta provas posi tivas de 

que tem: 

a) existencia conceituada de 20 annos no minimo ; 

b) predio proprio, com indispeneaveis condições de hyg iene e conforto, se

gundo os . preceitos da. pedagogia moderna; 

c:) mater ial esco la r necessari o, gabine t e e labo r a torios sufficien tes pa r a as 

exverif"ncias do ensino; 

cL) Crequencia de 150 a lumnos, ao menos, durante cinco a nnos, precedentes 

[J, e') tiipar.ação solicitada. 

Sendo a syndi cancia favo r avel, será o collegio ou es tabelecimen to equip!'Lra

do para todos os effeitos ao Coll egio Pedr o li, uma vez depositada a quota de 

fisc:alização de 3 :600$, a que se refer e . o a rt. 27. 

S:tla das Sessões, 6 de Outubro de 1915. - Pctssos àe 11fircmàa. 

A Commissão não acceita a emenda, que permitte a equiparação de colle 

g ios particulares, cr eando, a lém do mais, um privilegio em favor de det e rmina

•lo3 ins titutos, como se o tempo de f unccionam ento e a maior frequencia de 

a~o,_~mnos s ig·nificassem n1ora lidade no ensino, aproveitam ento de a lutnno. 

Está na consciencia de todos q ue os institutos de ensino nesta Capital m a is 

auUgos ~ mais frequentados foram precizamente os que mais m ercanti li zaran1 o 

ensino, tudo "racilitando p a ra que m a ior fosse a concurrencia e m a ior o lucro. 

N. I 17 - Onde convier: 

PoC:em igualmente tomar parte nas co~greg·ações os professores .em di s po

nibi lidade. 

Sala das Sessões, 7 de Outubro de 1915. - Passos ele Mi1·anà.a. 

A Commissão reje ita a em enda. 

Apresentado pelo Relator o segtiinte: s ubstitutivo: 

Os 7n·o!esso1·es em cLiS7JOnibilicLacle cleve1·ão tomcw 7Ja1·te nas cong1·egações, bem 

co1no Mn todos os actos. escola-1·es pcl?"a os q~taes t01·em jJelas mes11ws clesigna
àos. 

Houve empate na votação. 
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N. I 15 - Onde conv ier, accrescente-se: 

A1·t. l<'ica assim estatuido o regimen das taxas n as Facu ldades 'Superiores: 

ct ,l da taxa de f re(JUencla paga pelos a lumnos reverterão 50 °J 0 para o pa .. 

ti imc·nio e 50 •[• serão entregues em quotas mensaes ao pro[essor ou docente t[Ue 

es tiver na regencia do curso; 

b ) as taxas de exame r everter ão integralmente para o patrimonio. 

A Commissão n ão acce ita a em enda, que prejudicaria a constituição do pa

tr' m0n i o dos in s titutos em benefic io dos professores. 

Recebendo estes os 50 •[• da taxa de exame estão convenientemente remu

tl er ados. 

N . 1 I 9 - Accrescente-se onde convier : 

A l·t. Fica o Governo a u torizado a abrir os creditas necessarios para a 

e~:Ecução da presente r efo rma, a contar da data da publicação do dec•·eto nu

' '" ro 11 . 53ü, ~e 18 de Março do corrente a nno. 

Sala das Sessões, 5 de Outubro de 1Dl5. Ew~eb ·io de Ancl?-acle. 

A Com missão não acceita a emenda . 

Se a r e form a creou a lgum cargo, estando ella em execução desde 18 de Março 

do anno corrente, á Commissão de Orçamento cabe de liberar sobre a dotação ne

c«:S~b,ri a para o pagam nto dos novos funccionarios. 

Ka lei da r eforma do ensino não tem cabimento a emenda proposta . 

N. 120 - Accrescente-se onde convier: 

Art . Fica o Governo a uto•·izaclo a a brir os creditas necessarios para a 

P.Xe<'ução da presente reform a, a contar da data da publicação do decreto nu

r.;ero 11. 530, de 18 de Março do corrente a nno. 

Sal" das Sessões, 5 de Outubro de 19 15. - Attg1tsto de Lima . - Mello 

Frctnoo. 

N , 122 Accrescente-se onde conv ier : 

Art. Fica o Governo autorizado a abr ir os creditas necessarios para a 

exccu<:ão da presente reforma, a conta r da . data da publicação do decreto nu 

me:·u lJ .530, de 18 de Março do corrente anno. 

Sala das Sessões, 5 de Outubro de 1915. - Euzebio de And?·acle. 

A Commissão reporta-se ao parecer anterior. 

N. 121 - Accrescente-se ao capitulo "Da instrucção militar": 

Art . E' obrigatoria a instrucção militar nos institutos de ens ino super ior 

ou fu ndam en tal of[iciaes, equ iparados ou in speccionados pelo Conselho Superior , 

n~s 1ermos das instrucções que Corem expedidas pelo Governo Federal. 

Sa.la das Sessões, 5 de Outubro de 1915 . - Joaquim Ozor··io. 

A Commissão r ejeita a em enda. 
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N. 123 - Onde convier : 
"O presente decreto entrará em execução no dia em que fô r publicado nv 

'[l'icwio iJffic.ictl, e se applicará a todos os a lumnos do curso secundario actual-

i11ente rnatriculados nos institutos officiaes e e·m, ont?'OS conae'it·uaclos} ficando es

Les obri gados a cursat· as materias do anno em qu e se acham e clispensa dos do 

o.xp_me das cadfJras c lassificadas em annos anteriores. 

l'aragrapho unico. Institntos conceitnados ser ão aquelles qu e : ct) têm um 

~unH·J ro de a lumnos superior a 200; b) matriculados nas actas do collegio antes 

cl0 C: ia :.5 de Abril. " 

Sul& elas Sessões, 6 de Outubr o ele 1915. - Pctssos ele 11fi•·anda Filho. 

A Commissão não acceita a em enda ora proposta, como já o fez em segunda 

tliséussão elo projecto. 

Adoptaclo o systema da reforma, não ê licito considerar validos exames feitos 

en. co ll egios particulares; a lém ele que a classiíicação e de finição ele •institntos 

concei/:nc•clos viria cr ear odioso privilegio em p rejuízo ele outros ins titutos, cujo 

u,•mero ele a lumnos não atting isse a 200, como suggere a emenda. 

N. ·123 A - Onde convier : 
A r t. Os estabelecimentos de ensino secundaria, mantidos por particul a -

r e8, que, tiverem existencia conceituada e a dmin is tração mora li zada pelo tempo 

ininterrupto de 10 a nnos, no m inimo, poderão requer er ao Governo, por intermec 

di 1 do Conselho Superior· de Ensino , com missões examinadoras, compostas el e 

lentes do Collegio Pedro II e dos lentes dos collegios officiaes equ ipa r ados m a is 

r. ro).irnos, indi~ tinc tamente , e na falta destes, de outra s pessoas r econliecjcla

Pit:lJt,':l idcneas. para examinare1n os respectivos a lumnos no f itn do anno l ectivo, 

de confo rmidade com o art . 159 e seguintes, nos quaes, sendo a pprovados, po

derãc• os ditos a lumnos so licitar o exame de admissão n as escolas de ensino su~ 

perior . 

Os membros das ditas commissões no · exame que fizerem levarão em 

con ta a m édia annua l das notas obtidas pelos. a lumnos e deverão reclamar con

tra q ua lquer irreg ularidade n a observancia das l-eis pedagogicas e contra fa

cilida de ou inj ustiça na exhibição e julgamento das provas, feitas em sua pre

sença. As provas por elles impugnadas serão sujeitas ao conhecimen to elo Con

selho Superior do Ensino, que clecicl irft, sem mais recurso, par a o effeito da 

validade ou n ullidade elas di tas provas . 

§I As despezas de locomoção dos m embr os das commissões fisca li zador as 

e as di arias que lhes forem estipuladas pelo Conselho Superior de Ensino, sa

g-undo as distancias e lugares, correr ão por con ta dos estrubelecimentos r equlsi" 

tantes . Estas despezas serão garantidas com o deposito de quantia arbitra da 

pelo Conselho Superior do Ensino. 

Só poderão obteF deferimento pa r a as commissões examinadoras supra 

mencionadas os esta belecimentos ele ensino secundar ia e particular qu e de-
monstrarem : 

a) numero de a lumnos s uperior a 150; 
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b) m atriculas respectivas no co lleg io antes do dia 15 de Abri l : 

c) fr equencia nos termos da pr es n te le i ; 

d) attestaclo do Conselho Superior de E nsino, de que o estabelecimento re

quisitante solicitou opportunamen te inspecção da matricula e do regimento es

colar. 

Sala das Sessões, 4 ele Outubro de 1915. - Passos Jih·anda . - Je1·onymo 

Jf ontci1·o. 

A Commissão não pócle dar o seu assentimento á approvação desta emenda. 

Repelliclas em segunda discussão do prÓjecto, r:or grande maioria de voto2, 

todas as emendas que propugnavam a equiparação dos institutos de ensino se

cundaria, fundados por particulares, tentam os seus illustres autores obter d:J. 

C amara outras concessões em tudo peores que a equiparação recusada . 

Propõe a emenda a nomeação ele Commissões, constituídas por professores 

elo Colleg·io Pedro Il e elos g·ymn asios estadoaes equiparados e, na falta clelles. 

por pessocts idoneas, que vão aos co llegios particulares exam inar os alumnos. 

Quando. po rém, elevem ser feitos taes exames? Na m esma época prescripta 

na lei para os exames nos institutos officiaes? Seria impossi\·el commetter taes 

funcções aos professores elo Collegio Pedro li e dos gymnasios estadoaes, in

c umbidos elo exame elos alumnos de taes institutos por esse tempo. 1·0 reduzião 

período de férias que pela lei lhes é concedido? 

::\'ão é de crer que após o penoso trabalho de um anno e após a termlnaçãv 

do exame ele centenas de alumnos, aceitem taes professores esses novos encargos, 

fóra de sua resiclencia, em troca de remuneração que será necessar iamente ri · 

dicula. 

Será. após o inicio do curso elo novo anno? Seria o desmantelo completo elo 

ensino nos institutos officiaes pelo abandono das aulas, porque os professores lá 

iriam para os collegios particulares examinar alumnos e alli ficariam o temp·~ 

necessario ou o tempo que conveniente lhes parecesse. 

E cumpre ter em vista que quasi toda congregação teria ele partir em ca

ravana para um collegio e após para outro, porque os exames versarão sobre 

tu elas as disciplinas elo curso. 

Como consequencia e para evitar esses males, terá ele recahir fatalmentE 

-em pessoas conceituadas a nomeação das commissões examinadoras! 

E teremos commissões examinadoras constituídas pelos proprios professores 

<los collegios par ticulares sem responsabilidade alguma, e que irão funccionar 

. sem a mais simples fiscal ização ! 

Não é tudo, porém. 

Determina ainda a emenda que essas commissões "levm·ão em conta a méclia 

<mn>tal rias notas obtidas pelos alu-mnos" para o julgamento elos mesmos . 
Eis pJ·eparado o jubileu. 

O clireclor elo instituto, ele parceria com os seus professores, distribuirá _con

venientemente as notas durante o anno, porque é elo interesse ele todos elles qu') 

SE>jam approvaclos os alumnos para o agrado dos pais e prosperidade do insti-
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tu to; a commissão examinadora levcwá em conta a média dessas notas confe

ridas em exames parciaes a que não assistiu, porque a isto é obrigada pela 

emenda; o alumno será afinal approvado, embo1·a má o o seu exame 11enmte a 

commisscio exmninado1·a, porque a média annual das notas é satisfactoria e

contribuirá com todo o seu valor para o julgamento ! 

Eis o que pretendem os illustres autores da emenda como medida capaz de 

a(firmar o real preparo do alumno, e promover o levantamento do ensino se

cundaria! 
Vai ainda além a emenda proposta. 

Serão nomeadas commissões examinadoras sómente para os collegios pat·

ticulares que clernonst?·arem nmne.·o ele alwnnos ?nat1'icióletdos stope•·io?· et 15~. 

Por que esta limitação? Por que este privilegio para taes collegios? 

Em que o numero de alumnos matriculados significa seriedade no ensine,, 

moralidade na administração, aproveitamento do alumno? 

E' evidente que, a pretexto de amparar os collegios particulares; liberta'.l

do-Õs dos justos rigores da lei, o c1ue realmente se pretende é limitar o nunier~ 

de coucurrentes, creando na propria lei o privilegio para uns em detrimento dP. 

outros collegios. 

Se, JlOrventura, passasse um momento pela nossa mente que a Camara daria 

a sua approvação a tal emenda, a Commissiio solicitaria com real empenho qu.~ 

não mais tentasse reformar o ensino, que voltasse ao regimen da Lei Organic.• . 

ou que permittisse, sem restricções, a equiparaGão dos collegios particulares, por

que qualquer destes alvitres será de consequencias menos funestas qu'e a no

meação de commissão examinadora constituida por pessoas conceituetdas, desti· 

nada a perambular de cidade em cidade em husca de alumnos que queiram 

ser examinados, o que traz á lembrança a pereg'l'inação dos turcos pelo centro 

dos Estados a venderem por vil preço a mercadoria que adquiriram por con

trabando. 

N. 124 - Art. Os estabelecimentos particulares de en3ino secundario 

que tiverem, pelo menos, tres annos de funccionamento effectivo, em cidad'} 

onde não haja institutos officiaes, poderão requerer ao C:onselho Superior do En

sino, a nomeação de bancas examinadoras para seus a lumnos no fim de cad'L 
anno lectivo .' 

§! 1. 0 Recebendo o requerimento, o C-onselho Superior se informará devidR

m ente das condições de idoneidade do estabelecimento, e, ao deferir o pedido, 

expedirá guia para ser recolhida ao Thesouro ou collectoria federal, a quanli<l 

que arbitrar para as despezas do ser viço. 

§. 2. 0 Os examinadores perceberão, a lém da diaria de 20$, para despezas d 3 

viagem, quando não residirem na mesma c idade, a gratificação de 10$, pe!o 

trabalho que diariamente tiverem no estabelecimento . 

·~ 3. 0 Os exames prestados perante os examinadores por aquella f6rma no

meados são validos para a inscripção ao exame vestibular. 
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§ 4.• As despezas com as bancas examinadoras serão pagas pelo Thesouro 

Sala elas Sessões, 4 de Outubro de 1915 . - João P en·ido. 

A Com missão reporta-se ao parecer emittido sobre a emenda anterior. 

N . 125 - Sub-emenda á emenda do Sr. João renido: 

Substitue-se o prazo de "tres an no ·• estabelecido no art. pelo ele 

u u1n anno ·· . 

R eporta-se a Commissão ao parec2r supra. 

N. 12 6 -Art. Todos os institutos ele ensino superior, estabelecidos na:; 

capitaes dos E stados e por estes officialmente reconhecidos e s ub vencionaclo3, 

e que tenham mais ele dous annos de funccionamento a n teriormente á data desta 

lei, serão equiparados aos officiaes, desde que o requeiram e uma vez ctue prP.

encham as formalidades legaes. 

Sala elas Sessões, 5 de. Outubro de 1915 . - Ephigenio ele Sctlles. 

A Commissão não acceita a emenda, que viria annull a r a regTa estabelecida 

no ar ligo ela r eforma. 

N. 127 -Art. As di sposições dos a rts. 13, 18 e 19, do decre to net-

mero 11.530, de 18 ele Março de 1915, não se entendem com o actual inspector 

da Faculdade de Sciencias Juridicas e Sociaes desta cidade, por contar 19 ann0s 

ele fiscalização. 

~ 1.• Para o effeito ela vitalicieclacle, lhe serão contados os annos que tive1· 

el e serviço publico, mesmo em com missão. 

§ 2.• A gratificação que por direito lhe cabe na fórma do art. 18, será pag.t 

em ig·uaes prestações m ensaes, devendo para isso a r espectiva quota ser depo

sitada. com prévia antecedencia, no Thesouro, em prestações semestraes . 

Sala das Sessões, de Set embro de 1915 . - Mo,·ei?·a B1·ancUio. F'. Pao-

lielo. -José Attgnsto. - J e?'O?lymo Montei?'O. ·_ Jayme Gonzaga. - F'lo?·iano 

ele B?·ito. - Alvcwo Botelho. - ElpicUo de lliesqnita. - Gustavo BmTozo . 

José Gonçalves. - Senna F'iguei?·eclo . - A1tgusto ele Lima . - E. Ottoni . 

Domingos ele F'ignei?'eelo . - F'ansto F'enaz. - Octacilio ele Albuqum·que . 

C'h?·istimlo B?·asil . - Passos ele Mi?·etnda. - Leão Velloso. - Hosamwh ele 

Oliveira. - Costet Rego. - E twebio ele Ancl?'etcle. - A. Pestcmet. 

A emenda visa conceder a vitaliciedade e consequente aposentadoria ao fiscal 

da FaculdaJe de Sciencia Juridicas· e Sociaes desta Capital, sob o fund amen to 

de exercer as s uas funcções h a 19 a nnos. 

A Com m issão não póde da r o seu assentimento a tal proposição. 

Seria converter em cargo publico um simples cargo de commissão, r emu

nerado pelo proprio instituto; a lém el e ·que desvirtua ri a inteii·amente tal m,,_ 
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dida o salutar pensamento da Reforma, modificado o dispositivo do decreto, 

como 0 foi pela Commissão, qual o de tornar as funcções de f iscal temporari as, 

terminando quando termina a inspecção, e de não poc1er o fiscal exercer as SUFtS 

funcções junto a um instítuto mais de duas vezes e finalmente o de não residir 

na cidade onde tem a sua séde o instituto fiscalizado. 

N. 128 -- Capitulo - Faculdade de Direito: 
A•·t. Os exames versarão sobr e questões essencialm ent praticas, fonnn-

ladas pela mesa examinadora e de modo a apurar se o alumno sabe applicar os 

principias aos casos concretos. 
Sala das Sessões, de Outubro de 1915 . - P?'isco Pcwaizo. 

A Commissão reporta-se ao parecer sobre a emenda n. 78. 

Tudo quanto diz respeilo ao ensino deve ser deixado ao criterio das con 

g-reg·ações e do professor, embora reconheça a grande con veniencia da medida 

prOlJOsta na emenda. 

N. 129 - Onde convier: 
Ao projeclo de reforma do ensino: 

Art. Na contagem de tempo de serviço dos docentes dos Insti Lutos Su-

periores e Secundarias de Ensino da Republica, se computar á respectivamente, 

para lodos os effeitos, como parcella add icional cumulativa, o tempo d~ regench 

de aulas ou ca-deiras differentes das suas proprias, nos casos em que os docentes 

daquellas o percam ou que as mesmas estejam vagas, não cabendo em ta•'S 

substituições aos docentes interinos o ordenado dos substitutos, muito embor ... 

estes não o recebam. 

Sala da 3 Sessões, de Outubro de 1915. - José A7~gusto. 

A Com missão não acceita a emenda. 

O professor interino de uma cadeira vaga, ou cujo professor substituído se 

acha em gozo de licença, tem como remuneração a g?·ati/icação que caberia ao 

professor da cadeira substituída. 

Addicionar a tal remuneração a contagem de tempo, como parcella addi

cional, para sua aposentadoria e percepção de futuras g-ratificações correspon

dentes ao tempo de serviço, não parece justo á Commissão. 

N. 130 - A's disposições transitarias - Accrescente-se onde convier: 

Art. Será dispensada a exigencia do art. 25 para a equipa r ação dos 

institutos de ensino superior, de qualquer natureza, estabelecidos nas capitaes 

dos Estados, por estes officialmente reconhecidos e subvencionados e que func

cionarem ha mais de dous annos anteriormente á data desta lei, desde que, nesse 

periodo, um pelo menos, de seus cursos, haja s ido contemplado pelo Governo 

Federal com qualquer subvenção e uma vez que satisfaçam as demais exigencias 
da lei . 
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Sala das Sessões, Outubro de 1915. - Jo cio Pentettet. - L1tiz Ba1·tholome1< . 

Luiz Xavie1·. - A lb m·to ele Ab1·ett. - Octacilio ele Cetma1·á. 

Não póde a Com missão da r o seu assentimento á approvação desta emenda. 

Se a s ubvenção conced ida pelo Governo F edera l a um dos cursos seria, talvez, 

motivo para justificar uma excepção em relação a elle não o é certamente em 

relação aos dema is. 

N. 131 - Os a lumnos, com curso completo das Escolas Militar e Nav~,\ 

os que possuírem o diplom a de agrimensor pelo Collegio Militar, poderão sem 

mais exigencia, matricular-se nas esco las de engenharia, officiaes ou equipa

nulos. 

Sala das Sessões, 4 de Outub•·o ele 1915. - R·ib eh·o. 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 132 - Accrescenle-se : 

Art. Fica no Estado de Santa Catharina creada, com séde no municipiu 

de Blumenau ; uma escola normal superior destinada a formar professores in

cumbidos de ministrar o ensino technico nos aprendizados agTicol"\S e profis

sionaes, que a União organizar ou subvencionar (Const., art. 35, §§I 2• e 3•, ·~ 

art. 34, ·§ 31 ib·i, on out1·os estabelecimentos e instituições ele convenienciet te

de,·al). 

§o 1.• O Ministerio da Ag-ricultura fará organ izar pelas suas secções Lechnicas 

o prog•·amma de ensino a ser leccionado naquelle estabe lecimento federa l, de

Yendo ser aproveitado o pessoal addiclo que a juizo do Governo possuir a nece'l

saria comJ>etencia profissional. 

·§ 2.• O Governo install ará desde j á dez apr endizados agrícolas nas antigas 

zonas colo niaes elo Estado de Santa Cath a rina, e outros dez em analoga regüio 

elo Estado do Par aná, f icando para esse f im autorizado a abrir o credito esp·;

cial de 200 :000$ destinado á installação dessas esco las profisslonaes. 

§' 3.• O Governo Federal subvencionará com a mensalidade de 100$ até 50 

p r·oressores, no Estado de Santa Catharina, e 20 no elo Paraná, os quaes, m•: · 

diante r egulamento elaborado pelo Ministerio da Agricultura, ficam incumbidos 

de ensino itinera~1te das noções ministradas em lingua portugueza das elisci

p!inas prelimin ares, necessarias á matricula n a Escola Normal de B lumenau. 

§. 4.• Fica o Governo a utorizado a abrir o necessario credíto até a impor

tancia de 500 :000 $ para da r execução ao disposto neste a r tigo e seus para

g-raphos . 

Sem entrar n o estudo da emenda, a Commissão a rejeita por não permittir 

a situação financeit·a que novos encargos pesem sobre o Th eso uro Kacional . 
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N. 133 - E' permittida a a~sociação de particulares para a fundaç>.o 

de cursos onde se ensinem as materias que constituem o programma ele qualqu"r 

curso superior. 

Paragrapho uni co, A's instituições desse genero que funccionarem regular

mente por espaço de cinco annos consecutivos, a contar ela data da presente !2', 

e que provarem que 50 elos seus alu]J1nos obtiveram gTão acaclemico no cur'o 

official correspondente, concederá o Governo o titulo de Faculdade ou Esco:n 

Livre, com todos os privilegias e garantias ele que gozar a faculdade. ou esco>1 

official, - Caldas Filho. 

A emenda é acceita pela Comm issão, sendo, porém, substituída pela seguinte: 

Ao art 25: 

Paragrapho tmico. Independente elo requisito do numero de habitantes de 

um Estado poderá ser equiparado a academia que tiver funccionado reg·ularment'l 

durante cinco annos a contar da data de sua fundação e que provar qu"' ;:;o 

dos seus a lumnos, durante este período, obtiveram grão academico, prestando 

os seus exames no curso official correspondente, a lém do que é exigido nas 1<><
tras c, rl, e, f, g, h, 1,~ j, do art. 14. 

N. 13'4 - Onde convier : 

Os ex.atnes finaes na Escola Naval para admissão â n1estna, na vigente lE> i 

organica do ensino, são validos para todos os effeitos. 

Sala das Sessões, 15 ele Outubro ele 1915. - Hosonnah <le OUveint. 

A Commissão não póde acceitar a emenda com tal attitud e, 

Se esses a lumnos foram approvados nos exames a que se refere a emend.t, 

na v.ig·encia da lei organica, a n1atricula na Escola Naval não teri~ sido ga_. 

ranticla independente da apprrovação ela emenda . 

Para a matricula em outros institutos de ensino não JJOdem ta<'s exames 
serem considerados validos. 

N. 135 - Onde convier : 

"A antiga cadeira de pathologia cirurgica fica transformada em 4' cadeira 

de clinica cirurgica, incorporada á secção de cirurgia ( 11• secção). sendo no 

seu provimento respeitados os direitos do actual s ubstituto, e na vaga deste oo 

de assistente da primei ra cadeira, que foi posto em disponibilidade". 

A emenda propõe : 

a) que a antiga cadeira de pathologia cirurgica seja transformada Pm 4• c:t
deira de clínica cirurgica, incorporada á 11• secção; 

b) que no seu provimento sejam respeitados os direitos do actual substi. 
tuto; 



729 

c) e na Yag·a deste sejam respeitados os ód·eiLos do assistente da primeira 

.cadeira . 

Soi.Jre o assumpto, em r lação a outras emendas, já se tem manifestado ., 

C'ommissão. declarando que cumpre r espeitar a autonomia conferida ás congre· 

gaçües. ás quaes cabe pt·opôr a transformação de uma cad ira em outra. 

:\fantém a Commissào a mesma linha de conducta sem entrar na apreciação 

da com·eni ncia da medida proposta e da proceclencia dos motivos apresentado~ 

,_·o mo justificativa ela emenda. 

Isto quanto ao p!'imeiro ponto indicado na lettra a. 

Em relação á letlra b é d justiça que sejam respeitados os direitos do actual 

substituto, se a Camara, por\'entura, adoptar a emenda. 

Quanto á lettra c é injustificavel a emenda, pot·quanto os assistentes nã•> 

ti':m direito algum ao provimento no cargo de substituto, independente das proYai! 

(le concurso. 

A approvação desta parte da emenda importada a nomeação ele um Pt o

ft•ssor Pubstitpto pelo Congr esso . 

Em \'ista do exposto a Commissão é contraria -á approvação da emend!\. 

N. 136 - Além da frequencia, é obrigatorio o exame das clinicas especia<'"· 

a que se r ferem os capitulos em que estão seriadas as materias de que se cont · 

põem os 4°. 5• e 6• annos medicCJs . 

.'ala das Sessões. 19 de Outubro de 1915. - Palmei•·a Rippe1·. 

A Commissão não póde dar o seu assentimento á al)pro,-ação desta emenda 

já n•jei ta da pela C amara em 2• discussão do projecto. 

:>lo ha exemplo de instituto algum de ensino medico no qual seja exigido o 

exame de todas as cl inicas !'speciaes, como propõe a emenda. 

Entretanto. prnpõe a Commissão o seguinte substitutivo: 

Além ela frequencia a que são obrigados os alumnos nas clinicas especia~a. 

>'erão sujeitos a exame de duas elas referidas clinicas á sua escolha. realizando-se 

<> examn rle uma no 5° anno e o da outra no 6• . 

Rodrigues Linw, Presidente. A ngnsto ele F1·citas, Relator. - José A n-

quslo, resah·ando a opinião contraria á officialização do ens;no . - Calclas Filii'J. 

CosttL R ego , resalvando o meu Yoto nas emendas em que divergi elo Relator. 

~t . Pesta11a. resalvando minha opinião contra a officialização elo ensino. 

FntVio da Silvcint. de accôrdo com o subslituliYo ctue apresentei e o voto em 

Eepat·ado pt·ofericlo sobt·e !\s emendas offerecidas em segunda discussão. 

Quanto á emenda apresentada pelo Sr. Almeida Fagundes, emenda quo 

rliYidio as opiniões na commissão. manifestando-se por ella os Srs. José Au

g-usto, Aug-usto Pestana, Costa Rego e eu, e contra. os Srs. Rodrigues Lima, 

Augusto dP Freitas, Caldas Filho e Yalois de Castro. sinto-me na obriga~ão ele 

t>xpôr á amara as razões porque a defendemos. 
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A emenda visa apenas a aDplicação de uma das mais ele,·adas disposições 

constilucionaes: garante as liberdad~s que a nossa lei fundamental assegura, 

permittindo a livre concurrencia no desempenho de qualquer profissão e impõ·~ 

o concurso no provimento dos cargos publicas para cujo exercício tem sido ei «

gidos titulas academicos, sem deixar entretanto de consagrar a lhTe escolha pa:-.l 

os postos superiores da administração, casos em que devem prevalecer unicament~ 

a confiança directa na pessoa nomeada e a responsabilidade publica da auton

dade que nomeia. 

Approvando a emenda do Sr . Deputado Almeida Fagundes, a Cama r a de

fenderâ, pelo menos tanto quanto possivel neste momento, as disposições consti

tucionaes, reaffirmando o seu pensamento republicano, e prestarâ um real ser 

viço á instrucção publica. 

O vicio mais inconveniente e mais visivel do ensino official si'lo os dip loma~ 

garantidos· por vantagens e regalias, que o transformaram, contrariando o e~

pirito e a letra de nossa constituição e dando lug'Ítr ás mais condemn>L\·ei.3 ex

plorações, em um monopolio odioso. 

Corrigir estes· defeitos é desrespeitar a indole do regimen e m·oralizar o en

sino em nosso paiz. 

Aconselhamos, por estas 1·azões, á Camara, a approvação da emend·t. 

arecer da Com- A' Commissão de Finanças foram remettidas dh·ersas emen das apr<>sen
missão de Finan- tadas na 3• cliscussão do projeclo que approva com modificações a reforma d:l 

ças 
ensino decrela~a a 18 de :Março, em virtude de autorização legislativa· intrc>

duzida na cauda do orçamento da despeza elo Minislerio da Justiça e )legoci"s 

Interiores por iniciati\·a deste mesmo relator, que aliás, só limitou. então, a 

consubstanciar os desejos da no,·a administração. Já na segunda di~cussão vi r 

ram ler a nós algumas emendas, desaggregadas elos avulsos attinentes ao pro

jeclo. ou melhor do parecer ela Com missão de Instrucção. 

O n1esmo acontece agora. Seria licito perguntar preliminarmente co1no f::L

zer juizo sobre este ou aquelle ponto isolado de uma lei em andamento sem ·) 

conhecimento completo ele todas as icléas e propostas suggeridas no total das 

emendas apresentadas no correr do debate. Facilmente se deprehencle quão falha 

r esultaria a adopção desse criterio parcellado, que não permitte uma visão de 

conjunclo. De certo, cada Com missão da Camara tem a sua funcção especial i. 

zada no interesse alé do simples bom andamento do trabalho parlamentar. Mas 

todas ellas se confundem na identidade do mandato ele que somos portadores p 

na amplitude da soberania que exercemos. 

A esphera de acção prh·ativa de cada uma, como orgão de informação, pre

ciza SPr traçada em 11111 ambito largo, que não impor te em invasão de altribui 

çiies peculia1:es a outra ou outras, mas faculte, para o exame elo caso partícula!' 

que porventura lhe coube1~ os m esmos dados geraes e elemento m globo sobro 

os quaes verse o parecer da commissão especial que na hypothese ve1·tente é a 
de Instrucção Publica. 
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Só nos querem ouvir sob•·e o que se r elaciona com o augmento ela clespeza. 

E' mesmo un icamente sobre isso C]Ue temos ele dizer. 

Mas como julgar deste aspecto particular, sem Yer primeiro as connexões 

que essa face da questão possa ter com as outras, trazidas simultaneamente 3. 

debate e comprehenclidas tambem em erhendas, que estabeleçam ligações for·

çosas? Não se aprecia uma lei em transitação por pedaços truncados, que nos 

sejam remettidos, nem nós podemos dizer em consciencia elos trechos exclusiv<;S 

ele nossa alçada, sem ver os pontos ele contacto com as outras clisposiçõ9s estu

dadas pela commissão propria. 

Esta·s ligeiras observações são feitas apenas a titulo de esclarecimento de 

matel'ia regimental, que não nos parece bem entendida e de resalva ela respon · 

sabilidacle da Commissão de Finanças. que aliás só tem motiYoS para se rejubila: 

com esse proposito deliberado. que é lambem o seu. ele restringir-se ao minim0 

possível a sua aucliencia em CJUestõ s ele ensino. 

A delicadeza ext1·ema desse magno assumpto exige um tracto longo e con

stante, autoridade pessoal antiga, manuseio frequente do problema, pendor na

tural e preparo particular que valha pe}a affirmação de uma larga e positiva 

idoneidade. 

Essas qualidades sobram nos especialistas que esgota1·am a materia no ple 

nario e no eminente Relator ela Commissão ele Instrucção. em cujo brilhante JM· 

recer poderíamos louvar-nos francamente . 

A Can1ara encontrará nos discursos pronunciados, nas en1endas apresenta

elas e discutidas e nas apreciações e .conse lhos ela douta Commissão de Instrucção 

todos os elen1enlos que possan1 ser:vir para un1a decisão final acertada, etn hat~

nlonia con1 o pensan1ento da autor·izaçào legislatin:l anterior·, a que o Governo 

procurou ser fiel. 

A' Com missão d\.., Finan ças s6 for~atn ren1etticlas as en1endas n.. 2. 3, -1, 

í5, 82, 5. 92, 93, lJ 1. 11 n. 120. 132 e 135. S'í.o proyavelmente as unicas rJuo 

enten.clen1 corn clespeza maior, en1bora. ern n1ateria de instrucç:ão, como no n1ais, 

tudo eYide ntetnente se possa filiar ou Hg·ar ás conveniencias ou necessjdades. 

proximas ou remotas do erario publico. 

Mas. mesmo sob esse aspecto financeil·o. a respeito de que nos cumpria clizet·, 

já a outra Cornn1issão se n1anifestou, opinando contra. Xão ten1os razões pal-...t 

dissentir desse criterio e assim achamos que a Camara deve homol~gar o pa

recer da Com missão do Instrucção Publica. O essencial é que o projecto não 

fiqne encalhado e o uso da autorização se legalize pelo ?·efe? ·enrLn~n do Congresso. 

com as modificações que este em sua sabedoria determinar. 

As emendas 2, 3 e 4 são subslitutiYos demasiados amplos e radicaes para 

que possam ser acceitos no te•·ceiro turno. A Commissão ele I nstrucção de,·e ter 

razão quando · condem na, na primeira dessas emendas, subscriptas pelo i Ilustrado 

professor D•·. Teixeira Brandão. a fórma de aulo t·ização, que reputa e com 

razão inconstitucional, a concessão aos collegios particulares de fa,·ores equiva. 
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lentes á equiparação repellida pela refonna e os gTandes onus que traria ~v 

Thesouro e que o momento não comp\Jrta. 

Qua nto á emenda n. 3, do Sr. Vicente Piragibe. lambem entende a Com 

missão de Instrucção Publica, proficientemente r e latado pelo illustre D eputadu 

todas as m edidas propostas em var·ias em endas apresenta las n es ta e na segund·t 

missão de Instrucção qu e ell a traz novos onus ao Thesouro, além ele r eunir qua~i 

Quanto á emenda n. 4, do illustr e Sr. Alvaro Baptista e outros, a Com missão 

de In trucção, opinando, como em r elação ãs outras, que bastaria certamente o 

onus que traria ao Thesouro pa r a que a Camara lhe n egasse a seu voto, - o 

que antecipa o parecer da Con1n1issão de Finanças, accen lua ainda (!UC os au

tores se inspiJ·aram em icléas contrarias á officialização. ponto que não nos cab·~ 

examinar e que faria inutihnente resuJ~gir uJna divergencia theorica e doutrinaria. 

que m elhor se apurará no plenario. 

São acceilaveis as conclusi"les ela Comm i,são ele Inst rucção com r elação ás 

emendas 75 e 2. 

A emenda 85, do Sr . .Josino de Araujo, determina a cr ação de uma ca · 

tleira nova no 4° anno elo curso juriclico, a de direito i ndustria l . .. A. CommissãQ 

de In st rucção acha que, transferida ás congregações a faculclacle de propõrem 

a creação de nO\·as cadeiras, a ellas cab e deli!Jerar sobr·e o assum!>to. no US·> 

ela autonom ia que lhes é reconhecida. Esse mesmo criterio é ap pli cado peh 

Commissão de Instrucção ãs emendas ~2 e 93, qu dizem com a 1ur daçlo da 

Faculdade d Odontologia. O caso é, porém, um po uco clissemelhante. Xão sa 

trata aqui de uma só cadeira a mais, mas da desaggregação <'ompleta de ur. r 

curso, que pôde ter elementos de Yicla propria e progredir separado . "\ Com mi ·siic· 

de Finanças n ão deseja reabrir o debate sobre es te assumpto. :'\o parecer s bre 

as emendas de 2" discu são e no parecer sobr e as emendas ao 01·\;amenlo elo 

Interior. já foram feitas consideraçõe a esse respeito . 

. ~ Ca1nara en1 sua sabedoria decidirá, continuando o H.elator a 1-ensar que 

não ha, para a decaelencia do curso oFficial de odontologia, quando ha facul

<htdes particulares desse genero plenamente florescentes, outra explicação pl au· 

si vel senão a do erro do reformador de 18 ele :\lar·ço, que r etrocedeu aos lermo~ 

exactos da Lei Organica, quando a C9ngregação da propria Facu ldade de :\le· 

dicina já ha\'Ja a\·ançado muito e me honrado bastante o ens ino ela arte den · 

t a ri a . 

Com r·elação ás restantes emenda~. que são as de ns. 111, 112 . ll9, 12f•, 

122, 132 e 135, a Commissão de Finanças louva-se no parecer da dou ta Com· 

bahiano Dr . Augusto de Freitas. 

Sala da Commissão, 22 de ;\ioYembro c! 1 n15. - Antonio Ç'al"1os. Pres i

dente. - Fclix Pacheco . Relator. - Octcwio Jllcmgabcint. - Betltlw~m· P er·ph·et . 

- .ll~·a?·o Ba]>lista. - JusliniCIHO ele , e1·pa. 
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JUSTIFICAÇÃO DA EMENDA SUBSTITUTIVA N. 4 

O subst!tulivo junto, calcado em informes el e clistincto professor, represem:> 

uma revisão ela chamada Lei Organico elo ensino superior e elo iunclamental d-t 

Republica, com o fim ele preencher as falhas e os senões, C!Ue a experiencia 

demonstrou nellas existirem, ele accôrclo com os lermos ela lei n . 2. 921, ele 5 C! e 

Janeiro de 1915 . 

Para que se possa apreciar quaes são essas modificações, vamos clellas aqui 

fazer um resumo geral . 

No capitulo 1°, substitue-se o art. 1°, que deu margem ás faculdades d'l so

brado e aos diplomas de 60$ por toda uma série de artigos, que vão no no'.-'' 

prniêcto, do art . 1• ao art. 4• . Nelle se estabelece um processo minucioso ela 

-fiscalização, quer dos institutos cr·eados pela União, quer daquelles que obti· 

verem do Governo licença para funccionar na Republica ou concessão par.1 

gozar das regalias conferidas por leis anteriores aos creaclos e mantidos pe11. 

União . 

Ao capitulo 2•, r efer ente ao Conselho Superior elo Ensino e suas allribuiçõe~ . 

traz o novo projecto modificações tendentes a ampliar a acção do Governo clentrC' 

desse Conselho. Uma dessas modificações é a da nomeação de mais s!'is mem· 

bras (pessoas de noto1·io saber), membors estes que com o Presidente elo Con

selho e com os clirectores dos institutos nomeados igualmente pelo Governo con

stituirão. dentro dessa assembléa, dous terços de pessoas ele absoluta confiança 

do Governo . Outr·a modificação foi a que, na alinea b, do art. 15 do novo pro

jeclo, restringia o campo dos recursos, que poderão ser levados ao juizo do 

Conselho. A pratica demonstra que, creaclo o Conselho, com a competencia d~ 

resolver todo e qualquer r ecurso. não havia mais questão alguma, cuja solução 

ficasse definitivam ente dada pelas congregações das faculdades, pois, quer o' 

a1umnos, quer os professores, quer os directores tinha1n o direito Ce J~.:-co rre:· 

elas decisões ela Congregação. 

O novo projeclo restringe ess s recursos: 

a) aos levados pela maioria elas congreg·açiies contra as cleliberaçõ·? S elo~ 

directores; 

b) aos levados por estes contra as r esoluções claquellas: 

c) aos levados por um terço de m!'mbros da Congregação contra as cl elibo>· 

rações ela maioria. san.ccionacla pelos directores . 

.Assiln fica mantida e asseg·urada a autonmnia didactica das congreg·açõe~ _ 

Outra modificação foi a ele conferir ao Conselho a capacidade ele approv2r 

os or~amentos elaborados para os institutos, formalidade essa que normalizarh 

a situaçiio aclualmente anarchizacla das finanças destes institutos. 

Alleração importante no substitutivo ê aquella que manda que se estabele<;a 

jurisprudencia, com as deliber ações do Conselho, de fôrma a cessar o mal, que a 

p ratica demonstra, de voltar o Conselho elo Ensino constantemente atrâs nas 

suas decisões, mal que trouxe não pequeno contingente á desmoralização ela lei 
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01~ganica. Dá-se, a inda n1ais, ao P residente do Conselho, o direito de vetar as 

r esol uções dest e, r ecorren do pa ra o Ministr o elo Interior, que deliberará em ul

tima instancia . E stabelece-se assim o correctivo á si tuação anomala em que 

ficou o ensino durante esses quatro annos, em que os M inistros elo Inter ior la

va ,·am as mãos como Pi la tos, de toda e qualquer r esponsabilidade nas questõe;3 

ou pendencias surgidas en1 torno do ensino. 
Mantêm-se as duas r euniões ordinarias do Conselho, porque nisso fo i pre

vidente a le i organica, estabelecendo para ós casos urgentes o m ethoclo ele ouvi1· 

por escripto a opinião dos membros ausentes . Com a ampliação, que se dá mais 

adiante, no art. 20 do substitutivo, as funcções elo Presidente do Conselho do 

Ensino, conferindo-se-lh e a compe tencia -de r esolver todo e qualquer caso da 

altribuição do Conselho, qua ndo este não esteja reunido, estabelece-se a perma 

nencia na acção f iscalizaoora e deliberativa do Conselho do Ensino, cuja inter-_ 

mitencia foi um dos males apon tados na execução da lei organica. 

O cap itulo IV, r elativo aos d ir ectores, teve ele soffrer as modificações indi · 

cadas na auto rização, que o Cong r esso deu a o Governo, para a r eforma do en-

sino, estabelecendo-se, en tr etanto, no substitutivo, uma insti tuição, qu e deu ex

ce!lente resul tado na F aculda de de Medicina do Rio de Janeiro, e que ê o Con

selho Privado. 
Esle Conselho, com as altribuições que o substitutivo confere de resolver o~ 

casos didacticos, sobre os quaes a CongTegação já tenha estabelecido normas, 

yen1 facilita r. imn1ensamente, a execução da a utonon1i a das Congregações . EsBe 

Conselho é uma delegaçãq de quatro professores. Não se pôde, porta nto , diz<>r 

que, com a sua creação, se restringe a a utonomia das congregações. Por outro 

lado, el!e só deliber ará nos casos cuja doutrina tenha sido prêviamente es taba

lecida pela Congregação . Respeita-se ainda ahi, mais uma vez, a a utonomüc 

desla . O que elle faz, porém, é evitar que os directores, a quem, segundo o es

pirito da regulamentação, attribue, apenas, a funcção administrativa, sejam for-

. çados a estar levando ao conhecimento ela Cong regação, cu jas r euniões são sem

pre clitriceis e por vezes tumultuosas, cousas que por natureza já esteja m r e

so l \'idas pelos precedentes creados pela propria Congregação. 

Nós veremos, quando tratarmos das f uncções desta, que a m esma r egra cren.

cla para o C'o nselho Superior, de estabelecer juri spruclencia com as suas delibe

r ações. [acilitará a execução deste dispositivo, r elativo ao Conselho Priva do. 

]entre as allribu ições do director fora m ·incluidas cluas novas : uma, a el e elabora,!' 

a proposla de orçamentos; outra, a ele prestar contas, perante o Conselho elo 

Ensino, elas subvenções r ecebidas . 

No capitulo V, r elativo ás coJ·porações docentes, o novo Cocl igo r ·astr inge a 

competencia dos professores extraorclinarios, á r egencia dos cursos annexos, qu"' 

lh es competi r em, á r egencia de cu rsos complementares, des ignados pelos profe~ 

so1·es ordinarios, e a fazer c ursos pr·ivados, que entendam. Supprin1e-se a c~

pacidade que a 1ei org·anica confere aos professores exiraordinar ios de fazerem 

cu rsos g·eraes e en1 equiparação e concurrencia con1 os professores ordinario~ , 

regalia qu e não deu, não produzio os fructos qu e clell a se esperava, e, ao con -
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trario, só forn eceu mo tivo de com petição pessoal, de rixas e qu izilias entre os 

extraordinarios e ordinarios. 
Regulamenta o novo Codigo o processo de se conferir o titulo de professor 

honorario, homenagem que por sua natureza só por conceito unanime da Con

gregação póde ser prestada a qualQuer scient'sta. Claro é que, diHicultancla 

por este modo a admissão de professores honorarios, justo era dar-se-lhes assent0 

na Congregação. :Mantém o novo Co digo. como processo d preenchimento cl <~ 

vagas de professores extraordinarios os concursos chamados ele títulos e obras, 

regulando, entTetanto, o modo de computarem-se os t ítulos ele maior valor, que 

são os cu r sos feitos pelos docentes. 

Esta questão de concursos de títulos e obras envolve um lar·go problema dou

trinario. Bem sabemos que partidarios existem do chamado concurso de prova.> 

que, se .é. frequentemente, um bom processo de verificação entre nós das com

petencias, constitue, entretanto, não menos frequentemente, verdadeiras caixas dd 

so'r·preza, do valor de bilhete de loteria. Creada a livre docencia com a sev~
ridacle de provas que o novo eodigo estatue, como que se conciliam as dua<> 

escolas: a elo concurso de provas e a elo concur o de títulos e obras. Fique :is 

congregações, por um processo de julgar rigoroso e severo, o restringir o nu

mero de docentes, de fôrma a salientar e distinguir as competencias reaes. 

Par a os institutos ou para as cadeiras, em que não houver livres docentes, 

ahi sim. colTlprehende-se que as congregações 1ndiquem ao Governo quem ele\··~ 

ser nomeado, mediante um julgamento formado após concurso ele provas, porque 

ahi não ha o estagio de docencia, o aprendizado elo ensino, que permitte o jul· 
gamento por títulos e obras. 

Determina-se mais adiante, no art. ·12 elo novo projecto, o processo de sub

stituição dos professores, estatuindo, em fôrma de regu lamento, princípios admit 

tidos pela pratica e pelo Conselho Superior. elo Ensino e preenchendo, por·tanto. 

n omissão da lei organica, que deu lugar a varios e clesagraclaveis incidenteg. 

() capitulo relativo á livre docencia e sua habilitação soffreu uma modifi

cação radical acons&lbada pela pratica. Assim, o candidato á livre docencia, 
pelo novo systema, é submetticlo ás seguintes provas: 

a) these como outrora, mas cuja approvação só pôde ser feita por dous 
terços de votos; 

b) duas provas oraes, uma de erudição e outra peclagogica; 
c) uma prova pratica. 

O julgamento vai sendo feito, como uma verdadeira filtração que se faci

lite a pouco e pouco. Assim a these, que é eliminatoria, só póde ser approvada 

por dous terços de Yotos. A prova oral ele erudição, igualmente eliminaloria, é 

julgada por maioria. A prO\'a pedagogica é julgada de conjunto com a pratica. 
igualmente por maioria. 

Cumpre attentar bem na duplicicl a de de provas oraes, que se institue no 

presente codigo, uma de erudição e outra, pedagogica. E' sabido que nessas dis

sertações scientificas feitas para d isputar lugares nas academias, ha sempre uma 
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diverg-encia de julgamento: uns reputando uma prova má, por não ter sido eru

dita, comquanto· tenha sido didactica, e outros reputando más provas CJUe não 

r e,•elam capacidade didactica, embora revelem erudição. Foi para r em ed iar esse 

mal que a França instituiu, recentemente, no concurso para professores agg,·egés 

essas duas provas: uma com 48 horas de a ntecedencia no preparo ela exposi

ção, dando, portanto, tempo a que o can didato reuna os seus conhecimentos sobre 

o assumpto; outra, que se poderá quasi chamar uma aula pratica, feita com 

lres horas apenas de preparo, destimlda a avaliar da capacidade do can didato 

em ens i nar~. 

As normas estabelecidas para esta )1abilitação á li vre clocePcia serão as 

seguidas no concurso de provas, nos casos previstos acima, islo ê, quando não 

houver livres docentes sobre os quaes l)Ossa a congregação fazer sua esco lha. 
mediante concurso ele títulos e obras. 

Pequena modificação, mas de grande alcance, é a inserida no art. 50 

elo noYo codigo, em que se restringem os cursos feitos pelos livres docentes 

áquelles que, geralmente, são chamados ele cursos privados, excepto, natural

mente, os .casos em que, por força maior, tenha o liv r e docente ele substituir 

os professores em seus cursos geraes. Esta restricção ora imposta, no exerci

cio ela li vre docencia, podendo ser considerada theoricamente má, porque im

pede a concurrencia entre livres clocen tes e professores, será na pratica um 

bem, porque extingue um dos motivos de maior desordem que a lei ot·ganica 

trouxe á \"ida elas faculc1acles. De resto, nem mesmo na Allemanha, onde se 

cr ou esta instituição adm iravel ela livre docencia, foi dada uma tal extensão 

nas suas r·egalias. 

X o capitulo relativo ás congregaçõ~s. além elas modificações a que· já allu

climos anteriormente e que se des tinam a facili tar o exercício da autonom ia 

c1 ssas congregações, ha uma alteração. que é a que esta belece a necessidade 

de uma proposta ela maioria dos membros da congregação e a approvação de 

dous terc;os c1elles para r ever as disposições regulamentares. Esta modificação é 

rEclamada pela pratica, que demonstra a facilidade com •que as cong"!"egações 

acha\·an1. que podiam modificar disposições claras de seu r egula1nento, modifi

cações estas feitas. muitas vezes, para cada caso. 

Depois. o s imples facto ela fac ilida de consagrada na lei onmnica, ás revi

sões do regula1nento, por s i1nples n1aioda davan1 ás congreg·ações um senti

mento de insubsistencia. de Falta de alicerce, de falta ele solidez ás disposições 

r ?gulamentares. Esse sentimento desapparcerá, certamente, quando as congre

gações sentirem que, uma vez formado um regulamento, só por proposta da 

m aioria e approvação de clous terços. poderá elle ser revisto. 

1\"o capitulo relativo ao reg imen escolar modificaram-se as condições de ad

n1issibiliclad~ aos institutos de ensino superior, exigindo o diplo111a de bachare

l ando em Fciencias e Jettras e transformando os exames ele admissão feitos no~ 

veslibulos elas faculdades em exa1)1es especiali zados. A pratica demonstrou que, 

com o en trarem os a lumnos para as faculdades s uperiores, m ediante um m éro 

exame ue con junto, que versava sobre todas as m aterias do curso secundario, 
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o nivel do preparo de humanidades desse candidado, foi baixando de mais em 

mai~. permittindo o estabelecimento de institutos de sobrado, destinados a pre

parar em dous e, ás vezes, em um sõ anno, os rapazes em todo o curso de hu

manidades. Pouco a pouco os exames de admissão, mão grado o desejo de se

veridade dos examinadores, foi· sendo facilitado, porque era impossível deixar 

de julgar n!"- relatividade. Se se tivesse feito um julgamento absoluto, não teria. 

talvez, tido accesso ás facu ldades superiores de nosso paiz, nem 10 o/o dos can

didatos que se apresentaram aos exames de admissão. Todo o mundo está certo 

de que o que forma o sentimento de um individuo é o seu cultivo em humani

dades. Não é apenas essa cultura fõrmada pelo processo intensivo, em um. 

dous ou tres annos, que é capaz de formar o espírito do adolescente de modo a 

que elle siga com proveito, C[ualquer ensino profissional superior. 

E' inc1ispensavel que o aprendizado da humanidade ~e [aça por sedimenta

~,;ão, e isso sõ o cur·so normal do bacharelado pôde dar. Ainda com respeito a 

r egimen escolar e formalidades de matricula. estatue o novo codigo a facul

dade de tornar gratuitos os 10 melhores alumnos de cada anno. Com respeito 

ainda a gTatuidade e, como demonstração ele exlraordinario alcance, na impor

tancia que o substitutivo dá á nece sidade da cultura de humanidades, esta

belece-se uma providencia nova, que despertará, certan1ente, o 1nais franco ap
plauso da opinião publica, tornando-se o ensino ministrado no Externato Pedro II 

absolutamente gratuito. 

Estende-se assim a gratuidade, que a Constituição reservou para o ensino 

rrimario, até ao ensino secundario. ficando no das profissões liberaes, aonde 

urn paiz novo não deYe desejar que cheg·ue nnüta gente, restricta essa gratui

dade aos 10 mais aproveitaveis dentí·e os alumnos. Não se estabelece, é claro, 

a g-ratuidade no ensino ministrado pelo internato. por força mesmo das des

pezas que a \ida de tal colleg-io acarreta ao Governo. 

'"o capitulo relativo ao serviço acllninistratiYo ampliam-se em pouco as 

funcções do theeoureiro e se estabelece a seguinte norma para o regimen de 

taxas: as taxas de frequencia dos cursos geraes serão entreg·ues aos professo
r s respectiYos ('') retida uma. J:!Orcentagem compensadora para a faculdade. 

porcentagem essa que o substitutivo orça em 40 o/o; quanto ás taxas de cursos 

privados, cujas condições ficam sujeitas á approYação da congregação, são entre

gues ao respectivo docente, deduzidas de uma porcentagem pequena e suffi

ciente para cobrir os gastos ela faculdade. Keste capitulo de taxas não é pos

sivel mais vollat· ao regimen de recolher-se ao Thesouro, transformando os pro

ff'ssores em méros burocratas, incumbidos de dar por uma ração prêviamenle 

m edida e de remuneração prêviamente estipulada, o seu esforço ao ensino. Cada 

( *) Estende-se aos antigos professores esse regimen ele remuneração por 

taxas, a despE'ito de gratificação addicional. Foi a duplicidade de professores 

- uns com taxa e outros sem ella - que- motivou a grita " ·incl"ignacla" contra o 

rf'g·imen ... E a prova é que raros foratn os que deixaratn de receber taxas ele 

exan1es. 
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vez mais ~e torna cla ro que ê necessario in teressa r o professor no ensino e esta 

doutrina foi, sen1 a n1enor cl u \,id a, a que venceu no espí r ito g-er a l quan do, após 

a memoravel campanha de 1910, fez-se a reforma do ensino em 191 1. Nem 

mesmo a autorização legislativa, que r estringiu os limites da r eforma de ensino 

a uma s imples revisão da le i organ ica, pôde per1nitti r qu e a revisão attinja os 

fundamentos da causa revista. :Por este motivo, mão gr a do os r eclamos da ro

tina, que tein1a em querer inspirar a presente ref ortna, é i ndi spensavel a manu

tenção elo regimen de taxas, con1o tuna retn uneração aos professores, proporcio

nal ao seu esforço, revertendo, entretanto, totalmente ao patrimonio dos insti

tutos as taxas de exames - medida esta que tornar á esse ser viço antes um 

encargo pesado que uma pepineira cubiçada. Ning-uem n egará as van tagens nlo

ralizadoras de tal medida. 

No capitulo de li cenças reduzem-se 1nuitos artigos, que eram, na lei orga

nica, evidentemente inuteis, Yisto que reclundavan1 em repetição de normas ge

raes, já estatu idas pelo Ministerio do Interior na concessão de licenças aos seus 

funccionarios. 

Kas disposições geraes e transitar ias não se acompanh a a fraqueza da lei 

organica, que foi a que pen nittiu o enxerto , no novo regimen, de todos os ele .. 

tnais regimens anteriores, jã no que respeitava aos docen tes, j á no que respeitava 

aos discentes. Para aquelles o novo Co digo respeita apenas as regalias e deveres, 

que as legislações a n teriores lhs davam na qualidade de fu ncciona rios publicos, 

1nas subn1ettendo-os, entretanto, no regin1en didactico e ad tn inistrativo, ás novas 
formu las da presente regu lamentação . Cessa por tal fôr ma o m a l verif icado na 

execução da lei organica de entrarem em f r anco conflicto, normas mantidas em 

leis já revogadas pela propria lei organica (e que foram a r voradas em direitos 

dos professores), com disposições claras e francas desta, acarretando tal con

fl icto, s ituações disparatadas e anomalas. 

Quanto aos a lumnos. ela mesma fôrma se deu e as facu ldades estão, certa

mente, lembradas dos graves problemas suscitados por estas disparidades de le

gislações. N unca . se Unha consagrado sen1elhante franq ueza, v isto que, em ma

teria de alumnos, não ha direito adquirido. Os unicos direitos para os quaes 

elles podem appellar são resultantes de um contracto, que se r eforma annual

mente pela formalidade da >1ova matr icula. Tudo, pois, q ue se lhes pôde con

ceder é que, uma vez matriculados em un1a série por u n1 regimen , terminem 

essa série por esse regimen, mas nun.ca permittir que na vida disciplin ar e admi

nistrativa elos estudantes dentro de uma mesma faculdade se cr êem um sarra

hulho de reg·imens, uma salada ele leis que estabelecer am, nos quatro annos de 

r eg·imen da lei organica, un1 dos mais graves factores do seu desprestigio e eles

moralização. Ainda nas disposições transitarias obrigam-se os actuaes livres 

docentes a revalidar os seus titulos, de accôr do com as novas normas, dentro 

do espaço ele doze mezes, porque não ê j usto que os novos docentes sejam equi

parados aos actuaes, cuja habilitação se fez ele modo tão escandaloso, que pro

vocou uma destnoral ização para a classe. Utna concessão, ainda, ê formulada 

nas disposições transitar ias, que ê a cln. distJensa do bacharela do em sciencias 
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e lettras aos matriculandos em 1916, 1917 e 1918, porque a esses não er a jus to 

pedir um titulo cuja obtenção só se póde dar após um curso regular de a lg uns 

annos. Claro ê que estes matriculan dos gozarão a inda das vantagens resulta

tes do simples exame de a dmissli.o, tal como é f ei to actualmente. 

T aes fo r am as modificações f eitas com o intuito sincero de corrigir as fa

lhas e senões, que rea lmente a pratica da lei organica demonstr a ne lla exis

tirem. Não era possível, dentro dos limites estabelecidos pela intenção do Con

gr esso na sua auto r ização ele 1914 , fazer uma t·eforma r a dical elo ensino em 

q ue se modificassem os princípios basicos ela lei ora r evista. Não era possível, 

nem er a razoavel, a ttendendo-se a que são todos concordes em affi rma r que a 

lei organica ~rouxe vantagens e conquistas, das quaes cumpre n ão abrir mão 

jáma is. O que e lla tem de vantagem, sobretudo, é a grande mall ea bilida de do 

seu systema com a autonomia que consagrou ás f acu ldades e com a creação do 

Conse lho Superior. A r evisão· actua l impede as excrescencias e demasias nessa 

malleabi lidade, aperfeiçoando, portanto, um systema, que r ep uta merecedor de 

uma , duração secula r no pa iz, afim de cessarem as instab ilida des a q ue estamos 

hab ituados em assumpto el e ta l importancia. 

Sa la das sessões, 8 de Outu bro de 1915. - V ·ioent e P i?·agib e. 

SE:SS_i.O DE 23 DE ).'0VEMBRO 

O Sr. Passos de Miranda, (*) - Sr. P residente, nos primeiros di as 
elo debate que se fez nesta Casa sobre o projecto que approvava o ac to go

vernamental de 18 ele Março u lt imo, r eferente á instrucção elo paiz, um colle

g io particular, que pede ·meças a o que m elhor o seja, ofCicia l ou não, pe las con

dições especiaes de conforto, hygien e e a dequação escolar que seu vasto edi

fício permitte, pela provectibilidade do seu pessoal docente, dirigido por um no

tab ilíssimo brasileiro que brilhou nas cathedras roma nas, e pelo aproveitamento 

indiscutível alli obtido pe la ado lescencia e juventude brasileiras, no decurso não 

pequeno de 3Q an nos de sua existencia, enviou ao Congresso uma r epresenta

ção, fazendo ver a dolorosa e injusta s ituação em que o collocava a nova lP. l 

do ensino, a persistirem a lguns dispositivos da mesma. 
Dar-m e-ha V. Ex. a honra de r esponder qual o jJara deiro, qual o fim de 

semelhante r epr esentação? Acaso, com grande e inquilificavel desp rezo ·pelos di

reitos alheios, se teria resolvido depositar-se- lhe uma pedra em cima, talvez por 

ser ella irrespondivel á força de concludente? 
O SR. PEDRO MOACYR - Agora pergunto a V. Ex. outra cqusa : Qual o pa-

radeiro da r eforma do ensino? (Riso.) 
o SR. P Assos DE MIRANDA - :Per guntar á o nobre collega aos dirigentes do 

trabalho parlamentar. 

(•) Discurso profer ido na hora elo expediente. 
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Não me conformando com essas praticas, venl1o. Sr. Presidente, solicitar de 

\'. Ex. a inserção no D ·im·io cl.o Cong,·esso da a lluclida rePI·esentação, porque o 

qli- 'consta apenas dos Annetes é que, presente â. Mesa, e lla foi enviada â. Com

missão de Instt·ucção Pub lica, ... m a is na dn sobre o assumpto. 

A inserção não me poderâ. ser recusada, não só porque isso jámais se 

nE'gou a nenhum Deputado, como lambem porque assistem á minha prelenção 

no momento duas razões, cada. qual mais valiosa. A. primeira é qu es tamos 

ainda tratando da reforma do ensino; bom será que fiqu e nos Annaes o exem

plo dign!Cicante do que póde o trabalho da iniciativa pedagoglca privada neste 

paiz, m que se quer, sob pretextos diversos, estabelecer o monopolio do ensino 

mensal, e tudo obedece, mais ou m enos, á lei do menor esfo rço. 

A segunda r azão versa sobre os compromissos futuros do Thesow·o. A re

presentação finaliza declat·ando que, se o Congresso menosprezar os direitos ad

quiridos que o estabelecimento sustenta possuir, ver-se-ha este 11a desagrada

vel situação de appellar em ultimo r ecurso para os tribunaes do paiz. 

Devo informar á Camara que a Directoria do collegio tem da jurispru

dencia brasileira, por meio de seus orgãos mais a utorizados e seus nomes mais 

t·espeitaveis, pa r ecer es que amparam a pretenção que e lla tem em mlt·a. E é 

curioso assignalar que os illustres p r·olatores, para honra sua, concordaram com 

o talentoso Relator do projecto ctue approva a reforma actual do ensino. 

Em 1904, apresentou o Sr. José Bonifacio um projecto, pelo qual deviam ficar 

os equiparados, mais ou menos, na mesma situação em que actualmente se 

acham pelo acto de 18 de Março ultimo. 

Impugnei este projecto e ao meu lado collocou-se o nobre Deputado Sr. Au

gusto de Freitas, ·dizendo o seguinte: 

"Não é. tanto assim, Sr. 'Presidente. O a t·t. 21 do projecto offende 

a direitos adquiridos, na opinião de todos quantos têm a noção exacta 

do que seja direito adquir.ido (não apoiados), h a offensa a direitos ad

quiridos, na Ç>Pinião de quantos têm meditado n este capitulo e conhe

cem os seus assentos e as suas con sequencias." 

Mf,iR adiante S. Ex. accrescentou: 

"O Governo, por decretos varios, expedidos de accõrdo com a lei 

que regulava o ensino, garantiu aos collegios particulares o privilegio 

de equiparação. 
;• Quem diz equiparação,_ diz a inv~stidura no direito a prlvilegios da

quelles aos quaes é equ iparado. 

Não comprehendo meias ~quiparações; e li a é perfeita, como o pro

prio nome o diz." 

Merece ainda transcripção este toplco do discurso de S. Ex. : 

"Como o nobre Deputado por Pernambuco (ref m'ia-se ao S1·. Bricio 

Filho), disseram todos : é preclzo pOr um paradeiro a esse escandalo ; 

é precizo acabar de vez com a immoralidade do ensino secundaria. 
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Mas eu direi: a immoralidade do ensino secundaria é gr ande, todos 

clamam contra ella, todos a reconhecem, e eu ousari a pergun tar ao 

nobre Deputado : - S. Ex. sabe o que lavra pelo ensino supel"ior? 
Porventura são estabelecimentos equipa r ados? 

O 81·. Jo sé Boni/aaio - E u entendo que a desmorali zaçãÇ> do ensino 
superior resul ta da i11 existencia do ens ino secundaria. 

O 81·. A1h91tsto (le Lima - Perdoe-me; a immoralidade sem nome, 

a clecadencia absolu ta e o des le ixo criminoso que se notam nos estabe

lecimentos de ensino orricial porventura têm por causa u. equiparação, 
quando e lles são estabelecimentos officlaes? .. . " 

~Annaes de 1904, sessão de 11 de Outubro.) 

Sem commentar ios, passarei a fazer outro requerimento analogo ao primeiro 

scilicet a inserção no Dim·io dos nossos traba lhos do discurso monumental que 

o preclaro Conselheiro Ruy Barbosa proferiu naquelle Collegio Anchieta, como 

paranympho da tu rma que se bacharelou em 1904. A publicação dessa peça ma

g istral vem agora muito conforme, quando a lguns theori zantP.s entenderam q ue 

para praticar a Constituição da Republica mister se fazia declarar na r eforma 

pedagogica de que nos occupamos a prohiblção fo rmal de qua lquer . ensino q ue 

tivesse por fito propaganda phi!osophica ou religiosa. !Para que não venha a l

guem mais, de f u turo, tenta r v iolentar a consciencia brasileira, imping indo a 

lettra constitucional como synonymo de atheismo official, bom será meditar 

um pouco sobre a interpretação que ,lhe dá, em dissertação ex11austiva e em 
rorma peregrina ... 

O SR. PEDRO MOACYR - Esse discurso é, além elo mais, uma joia li ttêraria. 

O SR. PAssos DE MIRANDA - .. . o em inentíssimo e autorizadissimo político 

que disse, com justificada ufan ia, .podia fallar do assumpto melhor do que nin

g uem. E releva notar que, quando foi da campanha civilista, S. Ex.' affirmou 

na. conferencia de· Bello Horizont~. que não tinha uma vírgula sequer a r etira r 

do discurso pronuncia do em Friburgo. Já eram passados oito annos! 

Agora, clir-me-ha V. Ex., dir-me-ha a Camara se a g loria intellectual que 

a ureola com br ilho universalmente r econhecido a nossa patria ia compromet

ter a linha de sua orbita, envolvendo-se com miseraveis mercadores do ensino, 

com indignos vendedor es de exames, cujo contacto, por ser desacreditado, deve 

ser repellido por todo homem que se preza. E por que tenha· certeza. que será 

lido com avidez e attenção o bello discurso a que alludo, cuja primeira edição 

está completamente esgotada, deixo de ler os topicos em que são feitas as re

ferencias mais elogiosas á honestissima casa de educação de Friburgo, que o 

Conselheir·o Ruy Barbosa quiz escolher, consoante expressão sua, para a lli fazer 

"o seu testamento politico ". 

, Agora, qu!lro min istrar a lguns documentos que podem bem esclarecer a li

lustrada Comm issão de Instrucção P ubli ca, no parecer que h a ele lavr a r sobre 

a p:retenção clo estabelecimepto Anchieta. 

Aqui tenho o horario, das a ulas. que a llf ê obedecido para bom aproveita-
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mento nos es-tudos. Por e lle se vê lucidamente que não só são ma is ab unda n

tes as aulas em n umero de annos~ como tambem que no m esmo anno são ma is 

numerosas as li ções, em co nfronto com o q ue ê solicitado na reforma que pende 

de nossa approvação. 

P ço licença para faze r encaixa r em meu discurso, como parte integrante 

delle, tal pi"Ogramma, ele cu jo commentario me "dispenso para não enfastiar a 

Camara. De passagem e como a võo, entretanto , direi que pe la r eform a eleve 

ser ele 80 o numero elas lições. ao passo que pelo hora rio que a presento ellas 

são, segundo as materias, 12 0 ou 90, numero esse que ê minimo para qualquer 

disciplina; direi tambem que o ensino de porlug uez se faz no Collegio Anchieta 

em seis annos, emquanlo que pela r eforma a Jingua naciona l . se. estuda em ... 

lres annos apenas. Mas, senhores, portuguez em tres a nnos não ser â. portu

guez de caixeiro? (Riso.) 
o SR. (f>EREIRA UNES - Procede V. E x. com toda justiça. O Collegio An-

ch ieta ê um estabelecimento modelar. 

O SR. PAssos DE MIRANDA - Direi, e1n seguida, que me jubilo de ser, n este 

momento, portador de uma honrosiss ima representação ass ignada por mil e du

zentos patrí c ios nossos, pais, tuto res e interessados pe la educação nacional, que 

solicitam do Congresso brasileiro as regalias da equiparação para o Collegio An

ch ieta. 
Em milhares seriam as assignaturas, se não foram firmadas sOmente dentro 

do limi tado ambito do Rio de Janeiro. Uma das excellencias do estabelecimento 

a que me venho r eferindo ê de ser conhecido em todo pa iz, de norte a sul, 

como co llegio de primeira ordem. E, pois, se houvesse tempo para chegar mais 

a lém as ass ignaturas ~ ubiriam a o decup lo, exigindo as homenagens de acceitação 

do estabelecimento entre aquelles que estão na primeira pla ina no Brasi l. 

Passo á leitura do documento a ltamente significativo: 

"Srs. m embros do Congresso Nacional - Os abaixo assignados, pais, 

t utores e dema is inter essados pela educação n aciona l, pedem venia para 

apresentar ao Congresso Nacional as seeguintes judiciosas razões que 

m il itam em favo r ela equiparação jâ. concedida ao Collegio Anchieta: 

1.• H a trinta annos (1886-1915) presta o Collegio Arichleta os mais 

a~ignalados serviços á instrucção pubUca, attestados pelos peticiona

rios, pelos delegados fiscaes do Governo durante a equiparação e até 

por um dos titulares do Ministerio do Interior na visita eom que o 

honrou. 
2. • Desde a fundação até hoje esses serviços â.- instrucção publica. 

( g•·atuidades e abatimentos ?WS 7Jensões ) attlngem â. somma de 

479 :500$, ou a média annual de 15 :741$300, tendo-se elevado essa quo

ta beneficiaria em mais de urrt anno (1902-1915) a uma média oscil

lante entre 20 e 31 contos. 
Junte-se â. somrna destes beneficios a avultada quantia de 156 :000$, 

prejuizo r esultante de contas 7Jerdiàas ou de contas em aberto por atrazo 
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nos pagame ntos das pensões, em consequen ·ia da aclual crise eco· 

nomica, sem que por esse motivo se tenha despedido nenhum alumn o, 

e ficará ev idente que este co llegio não visou nunca o lucro, mas tão 

sómente a instrucção e a pi'gniclade ele sua missão. 

3.• Alumnos que fizeram todo o curso gymnasial neste collegio obti· 

veram nas faculdades superiores zn·emios espec·iaes ele elistincção e 0 
premio ele v ·iage?n á Europa. 

4.• E' o unico collegio que tem nas s uas varias turmas dvs a lu· 

mnos procedentes de toclos os Estaclos elo B1·asi.l. 

5.• A lém da excellencia do ensino tem para os seus alumnos a van· 

tagem de favorecer a sua cultura intellectual em um cl-ima setl1tbTe como 

é o de Friburgo e em um zn·eelio o•·anelioso de r ecente conslrucção, com 

Lodo o confo•·to e hyg iene. 

6.• A 7Je1·ela ela eq1tipcwaçcio não se baseia em nenhum zwincizlio lc· 

ga! (V. pa1·ecer do Dr. Alfredo Valladão, Jo?~tal elo Co>nme•·cio de 2 de 

Junho de 1915.) 

O r eitor do Collegio Anchieta não despediu o delegado fiscal; quem 

o cleszJecliu foi o então MinistTo elo Jnterio•·, Dr. Rivadavia Corrêa, com 

o aviso de 24 de Ag·osto de 1911, prohibindo em seguida que no Th e

souro se r ecebesse deposito para pagamento desses delegados que o 

Gove1·no não mais r econhecia. 

\Por esse motivo a direcção deste co lleg io n:lo •·eclanto1t nem pro· 

testou cont!'Ct a Lei O?·gan·ica de fi · de Abril de 1 911, porquanto esta 

co llocou o Co llegio •Pedro H E) m identicas condições dos estabelecimen tos 

a elle equipa r a dos. 

7. • A muclança ele regimen do curso seriado para o dos exames 

parcellados, além de 1>Tej1ulicia! aos a lumnos matriculados pela lei an· 

tiga, acarreta igualmente gr ande on1LS aos 7Wis, obrigados não só ao pa

gamento das taxas de exame, como lan1bem a fazeren1 maiores des

pezas com a manutenção dos f ilhos fóra do collegio, quando tiver em 

de prestar exames Jl O Gymnasio Nacional ou nos gyronasios estadu aes . 

A nova •·eto•·"w te•·e. pois, cli?·eitos eulqni?·iclos. tanto rlos collegios 

como dos pais e dos alumnos. 

8.• Emflm, réclamanclo o seu d ire ito á equiparação. que · certamente 

lhe seria reconhecido perante os tribunaes, no caso de uma acção ju

dicial, declara o Collegio Anchieta, por intermeclio dos peticionarias 

que se sujeita e a té deseja a m;;.is ri go ,·osa f'is('a!-i z rrçeio rlec•·et.etcla 11elo 

Cong•·esso. ·• 

Mandei passar á n1achina as R.ssignaturas mais inteiligiveis para n1aior fa

cilidade de impressão no.s Annaes elo Congresso. Outras ha em numero ele oito

centas, como poderá ser conta do . pelo pessoal encanegaclo el os debates. Quero 

chamar a attenção para o valor elas ass ignaturas f irmadas por professores da:~ .es

colas superiores, masistrados, :ytas patentes do E;?tercito l:l ela Arma,d!! f!l a~~illJ 
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por diante. Não devo occultar que, entre ellas, colhidas no Rio de Janeiro, estão 

as dos Drs. Azevedo Sodré e Afranio P eixoto. Outrosim , que m embros do Con-

- sell10 Superior do Ensino, taes como Bra zilio Machado, Ortiz Monteiro, Mend es 

de Almeida e ou t ros nã o r ecusari a m ass ignar a justíssima r epresentação. Aqui 

mesmo na Camara , dos 70 D eputa dos que m e a compa nhariam vota ndo pelo r e

gimen da equipa ração - se nã o f ôra a questão f echa da - nenhum deixaria 

de subscrevel-a. E. . . ta nto devia basta r . . . 

So ffr a m, porém , os contrarias a ta l r egimen - pedagogica m ente util, libe

ral e progr ess ivo - que eu lhes diga que n ão é tudo ... 

O Collegio Anchie ta te m o seu curso tota l, com seus exames finaes, n a 

m elhor cotação diante de Un iversidades da Suissa e dos Estados U nidos, que 

r econhecem os seus diplomas para todos os effei to s . 

Eis a prova, bem volumosa, pa r a nã o poder deixa r ele ser aprecia da : 

Cópia - Universida de el e Cr eigh ton , Oma ha - E stados Unidos - 14 rl e 

Agos to de 1915 - A quem isso a proveita r - T endo exa mina do o prog ra mma 

de estudos do Colleg·io Anchieta, nós o r e puta mos em subs ta nci a o mesmo que 

o progr a mma de estudos que seguimos na E scola Superior da Universida de -

Curso - H epetição de Artes e Scien cias. P or isso os r equerentes vindos do Col

leg io Anchie ta, N ova Friburgo, t êm ing resso a qua lquer hora n a Universida de 

de Creighton. - F . X. M e. j)fem'ony, Presidente. - P . M. K e!!ey, Secretario e 

"Director de es t udos. 

Cópia - U niversidade de Ga lveston 17 de Ma io de 19~5 - Reverendo 

pa dre - Em r espos ta a o seu pedido de 10 de Abril, nós decla r amos de muito 

bom gra do que concedemos o que V. R . so licita e vem a ser: poder dizer nos 

dip loma s do Collegio Anchieta que nossa U niver s ida d e os r econhece p lena m ente. 

Somos com estima, de V. R., et c. - E. A . F ·ielcls, R eitor. 

Cópia - U niversida d e de R enssela er - Ao Director do Collegio Anhcie ta, 

Nova Friburgo, Estado do Rio, Brasil - Meu caro Senhor - Estou a usente da 

cida de po1· vari a s sema nas. •Por isso s ua car ta de 21 de Ma io não foi r espon

dida Jogo. De boa von ta de r econhecemos os exam es feitos em seu co llegio como 

prep,.ro su ffic ien te pa r a a dmissã o no nosso instituto. A pra z-me dec la r a r que 

temos colhido as m elhores informações do Collegio Anchie ta . Com muita estima 
' de V. R. - Pal11W1· C. Ricketts, Director. 

Cópia - U niver s ida de el e S. Fra ncisco - 4 ele Agosto ele 1915 - A quem 

isso possa inter essa r - N ós , o R eitor e a Mesa Di rector a do Collegio e U ni

ver s ida de de S. Fra ncisco decla ramos pela s presentes lettra s o Çoll egio An

chieta, Nova Friburgo, equipa r a do a este Collegio· e Universidade; outrosim, de

cla r a mos que os estuda ntes que a presenta r em a ttesta dos do d ito Collegio An

chiet a ser ã o habilita dos a seguir nossos c ursos . Em testemunho do que, man

da mos affixar nes_tas Jettras o sello des ta corporação e a assigna tura do nosso 

Reitor e SeCJ·e ta rio. - )1. F . P 1·ivelli , Presid n te. - D. J . M ahony, S cr e tá.rio. 
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Cópia - Universida de de Friburgo - Suissa, 21 de Ma io de 1915 - Reve

rendo R eitor do Collegio Anchieta - Tive a honra de submelter V OSSO pedido 

de 13 de Abril á a lta direcção da Ins trucção !Publica do Can tão de Friburgo e 

me considero f eliz em inform a r-vos que por carta de 17 do corrente f ui en

carregado pelo Sr. G. Python, Director da . Instrucção ·P ublica, de dar r esposta 

favoravel á vossa solicitação. Assim , de ora em diante, os es tudantes sabidos 

com estudos promptos do vosso estabel ecimento ser ão r ecebidos com os meus 

titu les pela Univers idade de Friburgo, bem como os a lumnos, nas m esmas con

dições, do Collegio S. Luiz, em ltú. Peço-vos qu e acceiteis, honradissimo Reito r, 

a homenagem de m eus mais devotados sentimentos. - E. vV·ins·ich , Chanceller. 

En1 boa logica e em boa justiça, esses exam es dev iam servir para os exames 

vestibula r es nas Faculda des Superiores do nosso pa iz. Aliás devía mos a dmittir 

o absurdo ele que a nossa lei offe!·eça mais vantagens a o extra ngeiro elo que 

a o ·n aciona l. Se o titulo é o mesmo, abso lutamente o m esmo, sendo valido pelas 

facu lda des extra ngeiras, eleve ser valido per an t e as nossas, ta n to m a is qua nto 

o art. 7 9 ela r eforma diz o seguinte : 

"O candidato que ti ver certificado de cursos completos ele gymnasio ex

trangeiro, auth en lica clo pela m a is alta a utorida de con sula r brasileira ela cidade 

onde o instituto funcciona, etc., pócle inscr ever-se para o ~xame ves tibula r. '' 

A es te respeito quero r eproduzir a a r gumentação, que a dduzi no momento 

em , q ue se discutia o projecto, momento em que a Camara es ta va deserta por 

Sf'r j á muito ta_rcle. P eço a esclarecida atten ção dos Srs. Deputados pa ra que 

vejam se a minha a rgum entação pecca em a lg um ·ponto. 

Disse eu : 

" H a no Brasil va rios collegios, outr ' ora equiparados, cujos certifi 

f icados são acceitos pelas Universida des elos E s ta dos Unidos e da Sui ssa, 

como t itulo sufficiente para nellas ser em seus a lumnos a dmittidos, sem 

outros exam es. J;..ogo, o certificado destes co lleg·ios a o m enos· el eve da r 

o direito ao exame vestibular sem outros ex a mes . 

·1 i~m caso contrario, seguir-s e-h ia o absurdo de que a nossa le i fa

vorece n1a is a un1 cxtran geiro, do que aos naionaes, pois cleveri an1os 
concluir que o m esmo t·i.tnlo, i {!?W.hnente ctcce ito. pelas Universid a des' so

breditas, apresentado no Brasil por um cxtr angeiro , é sufficiente para 

elle m erecer r egalias, e exh ibido por um naciona l, não tem nenhum 

va lor. 

Ora, o d ispositivo do art. 79 é summa ria mente deprimente, injusto, 

odioso. Ileprimente, porque a applicação da lei que dá prefer encia a 

um extranho em igualda de rJe circumstancias (ceteTis 1"11'ibns ) com um 

nacional, deprim e summa rla m ent e um na cion a l. Injusto, 11orque, aqui o 

que se eleve attencler é o valor elo titulo nas unfversicl a cles extrangeiras, 

o qua l no caso é iclentico por ser equipa r a do o cet·li C'cado des tes co l

legios, aos que aquellas universidades exi ~·em de seu~ nacionaes, para 
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a admissão. Entretanto, sendo identico o titulo, no Brasil, vale para 

wn extrangeiro e não vale para um nacional. Odioso, porque a lei 

deve proteger as conectividades qu honram o paiz; ora, um collegio 

que tanta esti ma goza no ex trange iro (cnjc< inst1·twçcio com ce1·te.za ncio 

é inferi o•· á elo l:J?·asii), deveri a merecer ao m enos a m esm a s lima 
na propria nação. " 

O Sn. IPEDRO MOACYR - V. Ex. sabe que ninguem é propheta em sua terra. 
(.!Uso.) 

O Sn. \PAssos DE MIRANDA - O talentoso co llega que m e honra com o seu 

aparte, Sr. Pedro Moacyr, commungou nas mesmas idéas, abundou nas m esmas 

consid rações, ma s não merece u tambem resposta. 

O illustre Relator do projecto foi mu ito pa1·co nas réplicas que ministrou 

ás cr iticas offerecidas a o m esmo. No debate se m e afigurou que S. Ex. dizia 

de s i para s i : 11 Essa gente não ent'?-nde disso. O meu s il encio, por s i só, res

ponde ... E quanto ao mais, quanto aos a rgumentos, sic volo_, sic jrttbeo .. et sU 

1>ró 1·atione voluntas. '' . . . 

'Pergunto se collegios assim não poder iam ao menos m erecer a fiscali za

ção do poder pubpco; ~ fiscalização, que é permittida para os col legios offi

ciaes dos Estados, poderia lambem ser permittida a co llegios nas condições do 

Anchieta. Seria uma g1·ave injuria, assacar aos seus directores a pécha de 

que são mercadores de ens ino, vendedores de exames. Por que não serão, ao 

menos, fiscalizados? Desde que a fisca lização é boa e póde ser segura, oHe

r ecendo garantias para os estabelecimentos officiaes, de ensino secunda rio, nos 

Estados, por que não produzirá bons effe itos . em determina dos co llegios parti

cula r es'/ 
Seja -me licito citar novamente o illust•·ado R elato•· do projecto que ap

prova a reforma. QUando, em 1907. fo i feita campanha cer rada. em r e lação a 

este assmnpto da equiparação. div idio-se a Camara, como conteceu agora; da

quella f eita, nós, equiparalistas, perdemos na votação ap nas por clous votos. 

Apresentei , então, a mesma emenda que offereci ago ra, estendendo a equi

paração aos bons collegios, aos collegios ho nestos, e tive, com para mim, ao 

meu lado, o Sr. Augusto de Freitas. 

Dizia S. Ex., em sessão de 18 de Dezembro de 1907: 

"Realmente, determ inando a Commissão um systema de fisca liza

ção, com fiscaes coroneis, fiscaes ma jores, f iscaes tenentes e f iscaes a l

feres; creando este corpo de fisca lização, para tornar sério este ser

viço e confiando na efficacia desta e de outras 'medidas emprega

das, vem, no emtanto, dizer que não se deve conferi •· aos particulares 

ou associações o direito ele estabelecerem institutos d'e en sino s uperior 

ou s cundario, institu tos qu e, ·sujeitos á . fiscal i7.ação por ella m esm a 

estabelecid a, funccionarão com <l maior •·egularida cl e, prestarão bons 

s r vigoo:;. 
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Mas então não confiais neste corpo de fiscaes, nesta fiscalização 

q ue estabeleceis? (AlJOiaclos; nttllito bem. ) 

Se a mudança lem bra da é eff:ica z, é segura, tornará um a r eali

da d o ens ino, este será uma cousa séria, f unde estabelecimentos desla 

n a t ureza q uem quizer e quem puder. (AlJOic!clos.) 

Exerça o Goverpo, por in termed io dos fiscaes, todas a's m edidas 

n ecessarias Para a verifi cação da seri.eda cle do ensino. (AlJO·iaclos.) " 

E depois ele var ias considerações, sempre br ilhantes como S. Ex. costum a 

fazer, r emata des ta m a neira: 

" Se a Commissão, r epete, confia na efficacia des ta reforma, se 

esta fisca lização que a hi está não é um prete;<to para creação de cargos 

pub licos, se o Govemo que vai executa r esta reforma tem m eios de 

decr etar a honra dos Oscaes, de · tornar co usa séri a o exercício da s 

f uncções, me lhor é que a Camara, mais log ico e n atura l é, que deixe 

a plena liberdade para a f undação elos es ta belecim entos de ensino, su

jeita ndo-os á f iscali zação a clopta da no projecto. (Mt!ito bem.)" 

Mas não, Senhores, tal estabelecimento modela r não tem animação a lg uma 

ela parte elos poderes ' publ icos. J?em ao con t ra rio. Infelizmente o r espectivo D i

r ector , j á descoroçoado da s celebres ba ncas examina doras, teve de dirigir ao 

St·. Presidente da R epubl ica uma pet ição, em que, depois de salientar que per

sistiam os motivos que o levaram a fazer a r epr esentação que enviava ao Con

gr esso, continúa a expôr a s ituação afflicliva em que se vê, pela ma n eira . se

g uin te que ficará exarada nos Annaes: 

"Tenho perto de cem a lumnos que, em conformida de com o decreto n. 11.530, 

da r eforma do en sino, el evem p r estar exam es. 

A' excepção el e bem poucos, o utros muitos, em m a ioria nort is tas ou dos 

Estados elo Sul, n ão têm pais nem correspondentes na Capita l F eder a l. 

D ahi a a lternati va em que forçosamente m e vejo collocaclo; ou de abando

na r e deixa r esses a lumnos soltos e entr egues a s i mesmos em pensões ou pu 

blicos ho te is da Capital para cu ida r em ele per si de seus exam es, o que r e

pugna ás gr a ves responsabilidades que me pesam como Directo r , ou de os 

acompa nha r ao Rio, tendo par a isso de a lugar casa apropriada, contratar pes

soa l de serviço, a rranja r mobilia, e tc., pa r a cem pessoas, dura nte a época dos 

exfl.mes, e a inda mais tendo de d iv idir o pessoal dirigente e docente do col

l egio, que f ica ri a scindido em duas m etades, um a no Rio, outra em Fribw·go, 

com os a lumnos r estantes que não têm ele prestar exam es, ambas pr e]udica 

das pela divisão dos m estr es e vigi la ntes. 

E' poss ível, Sr. Presidente, n ue uma lei de r eforma do ensino seja tão in

jUsta para com um colleg io que tem t rin ta a tmos ele existenci R desinteressada' 

(como fico u provado com dados e cifras positivos na r epresentação ao Con

!l'resso) e com notori a e constànte t·eputação sempre cresceo te? 
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Além disso, enorme será o a ugmento de despezas para os pa is dos a lu

mnos, que n ão só teriam o accr escimo das m esmas taxas de requerimentos, 

de attestados de identidade e de exames (um total de m a is de seis contos) ;' 

mas, a inda mais, pelas d espezas de v iagem e manutenção na Capital durante o 

tem po dos exames. 

Por todos os motivos é de s umma equidade J]ue seja concedida a commis

são examinador a de professor es .envia dos p elo Governo a este co llegio. 

Essa m edida, Sr. P r es idente, não pa r ece, permitta V. Ex. que e u lh ' o 

diga, n ão parece ir contra o decreto de r efo rma e o espirito da lei, pois os 

exames presta dos no Collegio •Pedro li, ou gymnasios offici aes, têm o seu valor 

officia l, não pelas p a r edes do edificio , mas sim pelos pro fesso r es da cnfiança 

do Governo, que, nomeados por elle m esmo, lá ensinam. 

Ora, esses m esmos professores v iria m examin ar a qui e juridica m ente os 

exames se poderiam di zer prestados . no Collegio Pedro li ou g ymna sios officiaes. 

Que, se, pelo exorbitante numero de examinandos n a Capital, isso se jul

gasse impossivel a lca nçar do Co llegio Pedro II, poderia m ser nomea dos os pro

fessor es do Lyceu de Campos ( unico officia l e já equipa r a do pela r eforma, no 

Estado do Rio) para examinadores no Co!legio Anchi et a . 

Estes professor es, não sendo tão av u_lta do numero de examinandos, esta 

riam. m a is li vr es e poderi a m, sem prejuizo dos exames .do seu lyceu, examinar 

a qui, correndo as despezas por conta do Collegio Anchieta e segundo as pre

scripções do Governo. 

A. Directoria deste colleg io confia que a simples exposição da penosa, an

g ustiosa e urgente situação em qu e se vê collocada p elo decreto n . 11.530 

baste soti.e j a m ente p a r a mover a conscienc ia, r ectidão e sentimnto justiceiro de 

V. Ex. a conceder b a ncas examinador as, com a urgencia que o caso solicita 

e dentro da m aio r seriedade pedagogica, como é de m e u m a ior empenho." 

Assim é, Sr. \Pr esidente, que f icam emba raçados em seu nobre mister os 

lJons estabe lecimen tos pedagogicos do pa iz; assim é que, longe d e difundir-se 

a ins trucção, se pensa em entravai-a com o monopolio official e com m a iores 

d espezas pa ra a bolsa dos pais, et q1tillem, em um a t erra de ana lph abetos, con

soante expr essão do propr io actua l Ministro. 

Que é das ba ncas examina doras, n ão m e dirá V. Ex.? R ecurso fo i esse 

a lv itr ado para remedi a r nos vexames e diCficuldades est a tuidas no acto de 18 

de Março. E , no e n tanto... tudo est á na r egião das promessas e esperanças, 

e dahi não passa. Mas, n este assumpto, seja-m e permittido dizer que já agora 

haverá ludibrio manifesto, ou nosso, ou do Chefe da Nação. Nosso, não pôde 

ser porque temos a palavra honrada do primeiro m a gistra do do paiz , que não 

se cansa de lembra r a quem queT que com elle fall e a n ecessidade da appro

vação das bancas, capacita do como já está S. Ex. de que sem ellas a r eform a 

actuu l sobre truculenta ta lvez se torn e inexequivel. E, se o ludibrio fôr de 

S. Ex., veja S. Ex. aqu elles aos quaes tem de agr a decer a indif f er ença pela 

causa pedag·ogica, a 111ercê el e .caprichos e p rotelações. 
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Salvo ingenuidade, ninguem acredita que a medida ind icada seja votada 

na Camar a e depois discutida e votada no Senado, dentro desses cinco dias. 

Mas vindo m a is tarde não produzirá effeito a lg um, po is que até 30 do corrente 

as inscripções estarão terminadas. E, pois, quem não solicita r inscripção no 

Collegio Pedro II não fará exame. Queira Deus o Governo pense em prorogar 

o prazo. Se o nã o fizer a ba lbnrdia será immensa nos ultimos dias. 

Cumpre-me cha m a r a a ttenção dos Srs. Deputados para uma s ituação in

justissima, em que talvez estejam ell es a dormi r, r efer ente aos a dolescentes 

"e aos jovens das regiões que r epresentamos. Elles não poderão actua lmente 

prestar exames validos para so lic itar a admissão nas escola s s uperiores da Re

publica . ·Sim, m eus Senhores, não ha encarE-cimento n em exagero naqui llo q ue 

affirmo, por mais extranho e insolito q ue seja. 

Vêde bem ! pelo art. 78 da r efo rma , os candidatos ao exame vestibula r 

el evem exhibir exames anteriores das materias do curso gymnasial, feitos só

mente no Collegio D. Pedro II ou nos estabelecimentos a elle equiparados. Ora, 

não ha até agora um só estabelecimento equiparado no Brasil ; todos aquell es, 

m esmo officiaes dos Estados, que r equereram tal regalia, estãÓ por emquanto sob 

o r egimen da lnspecção do Conselho Superior do Ensino, que só em F ever eiro 

dirá se a equipa ração lhes póde ser concedida . Como prestarão exames, onde 

não ha estabelecimentos legitimamente incumbidos de r ecebei-os? 

O proprio Sr. Ministro do Interior, vencido pela evidencia, baixou um aviso 

a 18 do corrente, permittindo que os exames seja m prestados nas faculda des já 

f iscalizadas. 
Elias, porém, são em pequeno numero e estão a grande distancia de certos 

pontos do territorio n aciona l. Ademais, os exames só terão valor para a fa

culda de em que forem pr es ta dos. Assim, um Paraense tem de vir ao R ecife 

pa r a fazer exames; e, depois de feitos com incommodo e despezas inqualifica

ve is, não póde matricula r-se em uma esco la de engenharià. E não será mui 

curto o pr azo q ue medeia en tre 18 e 30 elo corrente, para vir elo Pará ao Re

cLfc, á Bahia, ao Rio ele Jane iro? Respondam-me a t udo isto, por s ua bonclacle, 

os acleplos da r eforma ! 

Mas, cheguemos ao final , dever as inter essante, .á fo rça el e ridicula m ente 

pretenciosa e ele completam ente inexequivel. 
'Todos os examinandos terão de r ecorrer ao Collegio D. Pedro II par a apre

sentar suas provas de preparo ou h abili tação a nterior ao exame .ele a dmi ssão. 

(Soam os tym1Janos, annuncictnclo es tm· esgotacla a h o1·a elo ex1Jecliente. ) 

Não m e é possivel, Sr . Presidente, terminar agora. Queira V. Ex. tolerar 

que eu fiqu e por n1ais a lguns minutos na tribuna, sem abuso, antes com em

penho de acaba r o meu discurso dentro do m a is breve possivel. 

Na emer gencia ele todos recorrerem ao Collegio D. Pedro li, este esta

belecimen to só poderá terminar os exam es pelo m ez ele Março e a lei m a r ca 

o mez de Jan e iro para o exame vestibula •·. 
Calculam-se em numero de mil os· candidatos ás matr iculas das escolas su

periores, pouco mais ou m enos, em cada anno. 
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Esses can didatos Leriam de fazer agora 11 exam es n ecessarios, para depois 

am:esentarem-se ao exam e vestibu la r. Portanto, temos 11 mil exam es que por 

serem provas duplas, oral e escripta, a lcançam o numero de 22 mil exam es 011 

provas. 

Além desses can didatos ha aquell es que têm de prestar exam es do terce iro 

e quarto annos. Esses exam es são oito no quarto e quatro no terceiro annos. 

Demos a média de seis exames e que sejam quatrocentos os candidatos nessas 

condições. O resultado será 2. 400 exames; ou melhor, •L 800 provas (escr'pta 

e oral). Addicionando esLe numero aos 22 mil acima apontados, temos 26.800 

exames ou provas. 

Ora, sendo de 25 o numero dos dias uteis em DeZiembro, segue-se que dever· 

se-hiam fazer no externato mais el e um milh ar de exames por dia. 

EsLe calculo, porém, me parece exagg·erado. Quero r eduzil· o numero ele 

exames ou provas, a menos de me tade, isto é, a 12 mil ; f undamen tado em qu e, 

no tempo dos parcellados, quatro mil desses exames eram f e itos no Collegio 

D. Pedro li e clous a tres mil nos clifferentes coll egios eq uipa r ados desta Ca

pital. Com o daquelle tempo para cá as pretenções á matricula das faculdades 

têm a ugmentado, pode-se calcular em oito a nove mil o numero dos candidatoa 

á m esma matricula, e avaliar-se em mais tres ou quatro mi l os candida tos aos 

exames das materias do terc~iro e quarto annos. Assente o calcu lo . em 12 mil 

exames, façamos a divisão deste numero por 25 dias u teis, e teremos •180 exames, 

q ue de,·em ser feitos diariamente no externato para . ch garmos em Cin s de D!l

zembro a 12 mil exames. Ora, isto é positivamente impossivel . 

Digamos em prim eiro lugar que é da le i que os exames só podem ser feitos 

no externato, e em segundo l.ugar que as a ulas para exames do gymnasio são 

nove apenas, salvo se forem improvisados l ugares novos nos corr edores e d~

pendencias subalternas. 

F eito isto, V<tmos estudar o tempo para o funccionamento de cada uma da>! 
b<tncas: 

Uma turma de dez candidatos: 

HO?'(LS nfinntos 

P·rova esc 1~ipta. .... .. . . . ... ... .. 2 

Pt·ova ot·a l ... . . . . . . . . . . . . . 1 40 (10 minutos para cada alumno) 
Ju lgamento elas provas escriptas 30 (10 minutos para cada alumno) 
Tempo para lavrar o termo de 

exa111 e . ........ . ... ....... 20 (10 minutos para cada a lumno) 

4 30 

Começando ás D horas cacl<L l'anca Lenninará o seu ser v iço ás l3 h oras c 
ao m inu los. 



AN~OS DE ESTUDO E HORAS DE L I CÇõES E M CADA MATERIA 

-
50 ANNO 40 ANNQ 3° ANNQ 2° ANNO 1° ANNO . - - - - -
Horas Horas Horas Ror::.~:-- Horas 

---- ----
PELA REFORMA P;;Lo COLLEG!O ANCHIETA ., ., ., ., ., 

"' ., " ., " ., "' ., " ., 
- ~ " ~ "' ~ "' ~ " ~ ., 
~ ~ § ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ 

~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

10 ~ § 10 § !O :: ~ ~ " .;;j " .;;j " ~ "' .;;j " <%1 <%1 <%1 <%1 <%1 ...: 
I 

I I I I I I I Religião (sete annos) . . ...• . . ...... . ..•..... . ... 1 1 30 1 30 1 3o l J [ 30 1 30 
"Só tres annos com 8 O licções annuaes .. Portuguez (sete annos) .... .. ... . .... . ........ . . 'I "" , .. , '"I ·: ,., 'I ... Só tres a n nos com 80 licções annuaes . . Latim (quatro annos) . ........... . .... . . . . .... . - - 31 90 4 90 5 j 150 i 5 150 
.Só tres a n nos com 8 O licções annuaes .. Francez (quatro annos) ............... . ........ - I - I - - 3 90 4 120 1 4 120 
Só tres a n nos com 80 licções annuaes . . Inglez ou allemão (quatr o annos) . . ... .. . ....... - 1 - / 3 90 21 60 ai 90 / 3) 90 
"Só do us annos com 80 licções annuaes .. Geograph ia. cosmographia e chorographia (cinco - I - I -I - I 31 901 31 150 1 51 150 annos) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Só um anno com 80 licções annuaes .... Arithmetica (cinco annos) ........... . .......... -~ - I -1-1 ' ""' 'I '"I ' .. Só um anno com 80 licções annuaes .... Algebra (dous annos) ..... . .. . ..... .. .. . .. .. .... 

- - ~ 3 90 21 6 0~-
1 

- - -Só um anno com 80 licções annuaes .... Geometr ia (dons annos) ... . ........ . .... . .. . . •. - - a 9o 2 so - I - - -
Só do us annos com 80 licções annuaes .. Physica e chim ica (dous annos) ....... . ..... . . . • 4 120 31 90 1 - - - : - - -
Só um anno com 80 licções annuaes .. .. H istoria natural (dous annos) .. ...... .. ........ 41 120 1 2 1 601 - I - I - I - I - -

r E lementos de H istori a do Braz il ( u m a n no) ..... - 1- i- 1- !- 1- 1- '-1- '-"Só um an no com 80 li cções annua es . . L 
Histo r ia do Drazil (um ann o) . . . . ... . .... . . .... - I - I - I - I 411201 - - - ~ 

Só um anno co,.; 80 licções annuaes .... Histor ia Universal (dou~ a n nos) .. . ...... . . . . . .. 4 ' 120 1 31 90~- I - I - - -~ -
Nada . .. . . . . . .. . . .. . . ... . . . ....... Repetiçà<:> de mathematica elementar (um anno). 4 ' 120 1 - 1 - - 1- : - _ __ 
Só um anno com 8 O licções ann uaes .. . . Logica, psycho!ogia e histor ia ph ilosophica (dous I I I I I : I annos) .... . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 4 1 120 1 1 30 1 - ~ - I - -~- -

' I I i 

Nada.: . ... ... ... .... . ........... { 
L icções de cousas (dous annos) .... . ......•.... . - 1- ,-1 - l - - 1-- -1-

Calligraphia ( dous annos) . . . .... . . . .... .. , .... . _ ; _ , _ \ _ \ _ \_\ _ 1 _1-1-
I I I I I I I l . . 
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Até ahl teremos 90 exames ou turma de 10 em nove a ulas . 

Supponha mos que de 14 ás 18 horas e 30 minutos form arão outras bancas 

co m igual turma de a lumnos e o m esmo numero el e a ulas. '.rer emos no fim do 

dia 180 exames. 

E é só, porque não h a mais tem po nem h a mais espaço. 

Agora, multiplicando 180 por 25 dias uteis, teremos 4 . 500 exam es, n o m ··t 

.ximo. 

Ora, para 12 mil esse numero r epresenta preciza m ente pouco mais de um 

te1·ço e para os outros dous n ão ha r em edio s inão entrar pelo m ez de Janeiro 

e F evereiro. Não podem en tão ser fe itos os examçs vestibula r es em Janeiro , 

como manda a lei, sobr etudo para aquell es que tiver em nome a co meçar pela 

lettra P em diante. E' pr ecizo notar que a chamada deve ser feita pela ordem 

a lpha betica . 

E', pois, inexequivel a lei e m elhor fôra q ue os seus pala dinos pen sassem 

r em ediar emquanto é t empo a desmora liza ção que ahi vem . 

E queira Deu.s que os paladinos da r eforma n ão prefira m a desmoralização 

do monopo!io dos exames á confissão leal de que este r egimen não pócle perdurar. 

(.ilftllito bem; ?nt!ito be?n . O o?·aclo•· é vivamente CU?n1J?"imentaclo.) 

Consultada, a Camara concede a publicação pedida. 

SESSÃO DE 26 DE NOVEMBRO 

O Sr. Augusto de F reitas: (*) - Não venho, Sr. Presidente, pro
duzir um discurso em defesa ela R efomra do Ensino, hontem atacada pelo !Ilus

t r a do r epr esentante do Par·á, o m eu nobre a migo Sr . Passos de Mira nda. Pa

r ece, Sr. Presidente, que o mui to que já foi di to sobr e o assumpto neste Par

la m en to, na actua l e em a nteriores sessões, tem sido bastante pa r a que fiquem 

definidas, de uma vez, as posições de quantos no debate intervier am . O m eu 

objectivo na tt)buna, n esta occasião, é antes r eclamar para mim o perdão de 

faltas aprégoadas e trazidas a publico, como testemunhos da minha incoher.enci a 

em assumptos de ·doutrina, qual este, e, fazer, se · tanto fôr precizo, uma pro

fissão de fé r elig iosa para que n ão prolifer e a propaganda contra as minha.o 

icléas, considerada~ tão contrarias á r eligião, porque contra rias ao jesuitismo, 

PJ·opaganda, Sr. Presidente, que eu bem r eceio possa levar este mesmo jesuitismo 

a m e negar no dia de a ma nhã o r epouso ultimo no solo sagrado, como a nie re 

cusar a extr ema uncção n a hora de minha agonia. Nã,o posso permitti r, Sr. Pre

s idente, que combatendo eu a es.peculação da instrucção publica, - comba tendo 

o merca ntilismo do ensino, se queira vêr ni s to o combate á r e!lgião em que nasci 

e em que vivo . 

(•) Discurso pro fe rido na hora do expedi ente. N<ão foi r evisto pelo or a dor . 
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AI i ás ninguem a ttribue isto a V . Ex. 

Já o attribuiu um orgão de publicidade desta 

Capital e dos mais lidos, que me ilpontava como homem que combatia a r el igiã) 

catholica porque ousava me levantar contra a propaganda elos jesuitas de posse 

hoje ela instrucção publica no paiz. 

Não é, Sr . Presidente, a crença catholica, nem a r eligião que combato, o 

que repugna á minha consciencia, o que a minha razão conden1na são as fôrmas 

jesuiticas pelas quaes se propaga a religião e se defende Deus. O que a minh a 

consciencia conde:rhna e a minha razão r e'pelle ê o jesuitismo que não permittiu 

que se perturbassem as festas em honra ao Cardeal, quando uma barca mergu

lava nas aguas ela nossa bahia, levando no seu bojo centenas de innocentes cr ia n

ças . O que minha consciencia repelle e a minha razão condemna é o jesuitismu 

que m ercadeja com os bentinhos e rosarios e faz da missa o ganha pão de cada 

dia, offendendo a Deus e á r eligião. (Mwito bem . ) 

Permitta V. Ex., Sr. Presidente, que r efira neste momento á c~~:sa um 

facto ha bem pouco occorrido e de que fui testemunha. 

Fallecera, no seio de minha familia, velha creada, que nos servia ha mui tos 

annos; minha senhora, obediente aos seus sentimentos catholicos, deli berou que 

por ella fosse rezada missa ele setimo dia e que a esta assistissem todos os 

membros de nossa familia. Esta missa foi encommendada, não sei bem se a 

expr essão é correcta, não sei bem se as missas se encommendam ou s-~ compram 

e digo isto porque, quando muito. criança, ainda ouvia dizer que os rosarios, como 

cousas santas, symbolos da r eligião, não se compram, trocam-se por dinheiro, 

essa missa foi encommenda cla a um padre, cuja funcção na igr·eja onde pontific>t 

é dizer diariamente uma missa, que creio chamar-se missa conventual. A missa 

é dita, diaríamente, ás 7 horas. A elle encommendada a missa, houve por be!n 

S. Reverendissima lhe designar a mesma hora. 

A menina C!Ue encommendou a missa, que era minha filha, compareceu '' 

igreja á hora designada. Resava-se, então, uma missa no altar-mór do templo 

e era o mesmo pabre com quem ella havia tratado a missa . Ella acreditou que 

era a missa da casa, como vulgarmente se chama, e se despreoccupou do as

sumpto. Conclui da a oração do padre, a es te se dirigi o· e reclamou. a missa, paga 

antecedentemente, paga adianta damente, e elle respondeu que a missa estav:. 

dita. R etorquiu a menina não ser possivel, porquanto aquella missa era a da 

casa, e ella havia pedido uma missa por alma de pessoa determinada. 

Ainda r espondeu o sacerdote: "E' esta a missa, porque, embora seja a d \1. 

casa, quan"do temos a lguma encommenda de missa por defunto, applicamos a. 
da casa." 

E' contra isto, Sr. Presidente, que a minha consciencia religiosa se revolta. 

Não é nisto que está a sagrada r eligião de Christo, sacrificada cada hor a e cada 
dia, como nós sabemos. 

Disse, Sr. Presidente, que vinha reclamar con tra cer ta propagan da que me 

poderia prejudicar, mesmo depois de morto, negando-se-me a sepultura n o sólo 
sagrado. 
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Muito mais religioso serei eu, Sr. Presidente, que nunca explorei a rellgii!.o 

nem as minhas crenças, do que outros tantos que por ahi, com batina ou sem 

batina, fazem della meio de vida ou pedestal de sua posição social . 

Uma cousa, entretanto, m e sorprehende no discurso do illustrado represen

tante pelo Pará, meu nobre amigo, em quem tanto admiro a coherencia das 

ldéas, a elevação dos conceitos, a superioridade do saber: é que, quando se pro

cura r esolver um gr ave problema social, um dos mais importantes na vida das 

nações, aqu lle que diz muito menos com se u presente do que com o seu fu

turo, só a sombra de Anchieta perturbe o cerebro do nobre Deputado, só o Col

leg!o Anchieta, só os jesuitas d Anchieta dominem e escravizem a palavra 

de S. Ex. 

O SR. PAssos DE MIRANDA: - P eço a palavra . 

O SR. AuGUSTo DE FREITAS: - Senhores, só o Collegio Anchieta . é que nos 

traz a instrucção para a mocidade, tão valiosamente; que S. Ex. quer que a 

Camara se levante em peso para decr etar uma excepção na lei, em ·favor delle'l 

O SR. JoAQUIM Osoruo: - Os protestos foram geraes; vieram de todos os 

pontos do Brasil. 

O SR. AuGusTo DE FREITAS: - Eu não estou tratando de protestos do Brasil; 

estou tratando do discurso do nobre D eputado, h ontem proferido. Se V. Ex. 

me houvesse ouvido, com um pouco de attenção, não me interromperia no meio 

de meu raciocinio. 

Indagava eu: por que só a sombra ele Anchieta perseg·ue o nobre Deputado, 

domlnandÕ-lhe a palavra, a ponto de S. Ex. esquecer tantos outros colleg'io:;, 

que por ahi ha, dirigidos por leigos, 'de uma antiguidade equivalente ou talvez 

superior á do Anchieta, de um ensino em tudo ao delle igual, para S. Ex. nem 

uma só palavra sobre elles dizer? 

O SR. PAssos DE MIRANDA: - V. Ex. dá licença que responda já ou prefer '' 

que responda depois? Foi o unico collegio que dirigiu uma representação á Ca· 

mara. Por isso, hontem, só tratei delle . 

O SR. AUGUSTo DE FREITAS: - E quando S. Ex. nií.o quizesse demorar sua 

attenção sobre outros collegios de maior renome, quando se quizesse deixar ab

sorver todo, pondo seu saber e sua palavra a serviço do Anchieta, quando qui

zesse esquecer tantos collegios que, no norte e no sul. ahi estão preparando a 

mocidade para o dia de amanhã. 

O SR. PASSos DEl MIRANDA: - O que reconheço: 

O SR. AUGUSTo DE FREITAS: - ... com o mesmo sentimento de hom·a, com 

a mesma nobreza de intuitos e de educação, ao menos, em homenagem a Minas, 

á poderosa Minas, pelo seu valor numerico nesta Casa, pelo alto saber e grande 

elevação dos seus representantes, e pelo muito que valem todos elles e cada um 

de per s i. S. Ex. devia se lembrar de que ha no territorio mineiro muitos col

legios que se podem equiparar ao collegio de Anchieta. · .. 

0 SR. PASSOS DE MIRANDA: - Não O nego. 

O SR. A uousTo DE FREITAS: - ... mas 'lU e não mereceram uma palavrR 

de deresa ele ninguem, nesta Casa ... 
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o SR. PAssos DE M tRANDA: - Mereceram palavras de defesa, de lodos. 

o sn. AUGUSTo DE FREITAS : - ... não tiverrurn de S . Ex., pelo menos, a 

mais s imples r efer encia . 

O SR. PAssos DE MIRANDA: - Perdõe-me. Nós fallavamos em these, de modo 

geral, e se agora voltei a fallar apenas do Anchieta, foi porque só elie tinha 

dirigido uma r epresentação ao Congr esso . 

O SR. JoAQUIM ·osoRro: - P ug namos pelos interesses de todos ell es. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Queira o nobre Deputado pelo Rio Granrle 

do Sul aguardar o capitulo especial que a S. Ex. se vai r eferir . 

· Quando o digno r epr esentante do Par á não quizesse detalhadamente estudar 

a or g·anização de cada um desses coll egios que por ahi estão propagando o en

sino, ao menos um de Minas, mereceria talvez uma referencia do nobre D epu

tado, até mesmo porque, dest'arte, S. Ex. agr adaria muito seriamente ao nobre 

Deputado por Minas, o meu illustre co !lega, Sr. Junqu eira. S. Ex. poderia multo 

bem se referir a um collegio sit uado lá para as bandas de Leopoldina, cujo n om.-, 

Sr. Presidente, não me occorre no momento, mas é parecido com "Gymnasio 

Flor do Abacate'", ou causa que o valha, e elo qual é director o digno Deputado 

Sr . Junqueira; ao m enos esse coll egio m ereceria uma refer encia wmistosa do 

dislincto Deputado . 

O SR. RmEmo JUNQUEIRA : - V. Ex. pó de ficar certo de uma co usa : esse 

epitheto de "Flor do Abacate", a bsolutamente, .não offende a quem emprega se

r iedade em todas as em prezas em que se envolve. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Não posso compr ehender a r azão desse a pa rte, 

e nem do seu alcance . 

O SR. RIBErno J UNQUEl RA: - V. Ex. diz: uma especie de "Gymnasio Flor 

do Abacate". Cheguei neste instan te, não ouvi suas pa lavt·as anteriores, mas me 

parece que h a nisso qualquer co usa de pejorativo. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - A V. Ex. ? 

O Sn. RIBEIRO J UNQUEIRA: - A todos nós, áquelles que pugnamos pelo t·es

labelecimento dos co lleg ios equiparados, convencidos da ser iedade observada em 

grande numero delles. (Apoiados.) 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Perdão, não tome V. Ex. a defesa de outros 

que disto não o incumbiram e limite-se a defender a emenda que a presen tou , em 
favor desse collegio de que é di r ector . 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA : - V. Ex. não póde dizer isso, porque nenhuma. 
emenda apresentei em favor desse collegio. 

0 SR. AUGUSTO Dl!l FREITAS - Comprometto-me a exhibil-a e V. Ex. verá. 
O SR. RIBEIRO JuNQUEIRA - Ver emos. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Não desviemos a qu estão do terreno em que 

a quero collocar. Não tive intuito de offender o nobre Deputado. A minha phrase 

não póde ter o a lcance que S. Ex. lhes quiz dar. Se S. Ex. se sentiu J;erido por

que, como Director de um collegio e representante da Nação, vem apr esentar 

emenda que aproveita esse collegio, o caso é com S. E x. m esmo e não com
m1go. 
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O ::;~:, HABJDmo JU NQUElíRA - V. l!; x. não pôde, absolutamente, exhli.>it· essa 

em enda. 

O SR. AuGUSTo DE FREITAS - Comprometto-me a trazer a prova do que 

digo. Passemos adiante. 

O SR. Il.IBJDlRO JUNQUE!RA - V. Ex. será um homem muito honesto, mas 

du vido que sua hones tida de ultrapasse a minha. 

O SR . . r\ UGUSTO DE FREU~'AS - Não estou atacando a honestidade de V. Ex. 

O SR. H.lBEtRO J UNQUETRA - V. Ex. tem um orgulho desmedido, acredita -se 

~ uperio r a tudo quanto h a neste mundo ! 

0 SR. AUGUSTO DEl FREITAS - P l11'ase banal! 

u SH. H.!BiillRO J UNQU JRA - Ha.nal, r ealmente! 

O SR . AUGUSTO DE FREITAS: - T a lvez a ntes de V. Ex. ter piado na casca 

elo ovo, antes d lç r assento nesta Casa. 

O SR. RIBEIRO JuNQUEliRA - Prefiro ter a minha simplicidade a t er a g r an

deza de V. Ex. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - ... já eu aqui estava, desde o Congresso Con

stituinte. Existem na Camara al~;uns illustr es membros daqu ella ABsembléa e 

que la mbem fizeram parte de legislaturas o utras, que aqu i têm transitado, e 

dirão se conservam aggravo meu por terem sido por mim offendidos ou des

r espeitados n a tribuna. 

E' possivel, Sr. Presidente, que a minha palavra se encalor e em algum 

momento, determinando isso pelo meu feitio, pelas n1inhas conv icções; nunca, 

porém, por orgulho, que só têm os tolos, porque não sabem que quanto mais 

se sabe mais se ignora; nunca por · desconsideração a a lg um co llega, pois que 

tanto mais sério sou com SS. EExs. no debate, quanto mais intima a minha 

amizade, como succede com o meu dist incto collega Deputado pelo \Pará. Vai 

já para muitos a nnos que as nossas r ela ções são cada dia mais estreitas. re

cebendo S. Ex. de mim sempre as mais significa tivas provas de admiração e 

apreço. 

O SR. PAssos DE MIRANDA - Muito obrigado a V. Ex.; é rea l. 

O SR. AUGUS1.'0 DE FREITAS - 'Permitta V. Ex., Sr. Presidente, que eu passe 

um véo sobre o incidente e prosiga. 

No debate travado sobre a r eforma da instrucção, n esta Camara, os ora

dores que clella trataram, e 1ue occupam, r ealmente, com justo dire ito, lugar es 

de destaque na élite desta Camara, se podem classif icar em tres categorias. 

Em primeiro lugar, ora dores theoricos, entre os quaes incluirei aqu elles que, 

seduzidos por uma idéa de liberda de s uprema, não lhe permi ttem r estricções 

pela intervenção do poder publico, e que sonham com uma organ ização de 

ensino no pa iz, talvez conqulstavel no seculo XXX, época que as nações tão 

a dianta das estejam que seja dado ao poder publico despreoccupar-se do ensino, 

como razão do seu progresso, como funda mento da. sua .civilização. 

Respeito esses crentes, como respeito aqu elles que dizem cada aia "não 

foi esta :Republica que eu sonhei!" a cada erro que se lhes depara. São crentes 

ela liberdade do ensino; acr edita m firm emente que é possive l haver um dia um 
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palz no mundo em que o Governo se dissocie dos seus deveres, se d sinteresse 

do progresso da instrucção publica e tudo entr egu e á iniciativa particular; em 

que a medicina seja uma realida de e que a vida do cidadão não mais seja 

objecto de cuidados do Governo ; em que o direito se forme naquel\es institu

tos de ensino particular, sem que o Governo se preoccupe com a formação elo 

direito resultante do progresso social; em que a engenharia se transforme em 

arte na qual cada particular possa mexer á vontade sem a fiscalização do 

Governo. 

Respeito esses crentes, Sr. Presidente, e faço votos para que, um di a . 

possam ser vencedo•·es nessa batalha em que se acham n a vanguarda e de 

onde estamos nós outros, os atr azados, inda bem longe. 

Outros constituem o termo médio. Não são os crentes, como o nobre Depu

lado, meu illuslre collega de Commissão, Sr. José Augu~to, como o illustre 

•·epresentante elo Rio Grande. do Sul, Sr. Ildefonso !Pinto, como o nobre Depu

tado Sr. Alvaro Baptista, mas pensam que, ao lado dessa liberdade absoluta 

do nsino, deve haver a intervenção do GoYerno d irigindo os institutos offi

ciaes, fiscalizando os institutos livres, por bem da vida do cidadão e ele. envol

vimento social. 
Na terceira categoria, Sr. Presidente, se alistam aquelles que avançar a m 

um pouco em outras éras e, sc ientes de flUe só na evol ução dos factos da vida 

social está o perfeito e completo ensinamento dos homens publicos, recuam do 

passo que deram, confessam que avanqar a m demais e collocam-se no justo meio, 

que é em tudo a verdadeira solução dos problemas sociaes. 

Os primeiros, Sr. Presidente, são, como disse, os theoricos; os outros são 

os semi-theoricos e os terceiros, parece. são os praticas. 

O SR. Josll: Auaus·.ro - Nós nos temos na conta de pratlcos. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Dos discursos que ouvi, proferidos nesta Casa, 

elos quaes, todos, _não me posso occupar em detalhe, como me cumpria e Im

pu! ha o dever ele attender a cada um, pelo justo direito que a isso têm, uma 

cousa para logo me impressionou, á medida que cada orador se manifestava 

sobre o assumpto. E' que SS. EExs. combatiam a reforma naquillo que ella 

já estava reformada. Horas inteiras, palavras muitas, raciocinios tantos foram 

perdidos no recinto desta Casa, a guerrear o art. 24 da reforma, que prohibia 

a equ iparação ele qualquer instituto de ensino, tendo por missão a propa

ganda religiosa ou philosophica. 

E então, para dar- arrhas do seu amor á liberdade, para demonstrar bem 

alto que eram republicanos ela gemma, ou, talvez - quem sabe o que são as 

contingencias da vida politica ele um homem publico? - para enviar um cartão 

ao districto eleitoral que representam, cada qual se levantava, mais ousado, 

mais arrogante, mais convencido, mais audaz, para impugnar· essa r eforma. 

que Impedia que os colleglos destinados á propaganda religiosa e philosophica 
fossem equiparados. 

Senhores, nos ássumptos mais elevados, mais sérios, que m a is de per to 

dizem com os graves problemas sociaes, naquelles que mais reclamam a at-



- 757 -

tenção ào legislador, o seu criterio na deliberação, o seu juizo no voto, é dos 

es tylos dos parlamentos permlttir que, para diminuir a aridez da materia, o 

orador, sem querer humilhar-se e sem querer humilhar á Camara.. possa trazer , · 

na apreciação do caso, facto semelhante, de natureza diversa embora, que ao 

seu espírito tenha a lguma sign!ricação, como no caso vertente occorre. 

Essa arrogancia com que era combatido o art. 24 da reforma, esse en

thusiasmo com que os nobres Deputados se insurgill.m contra a reforma de

cretada pelo Governo, por conter esse a rtigo já eliminado da mesma reforma 

pela Commissão de Instrucção 'Publica e por iniciativa do seu Relator, em 2• 

discussão adoptada unanimemente pela Camara, - esses discursos, esses ata

ques, me trazem á lembrança um facto que a Camara consentirá que eu relate, 

porque, no meu pensar, tem elle applicação ao caso. 

Sr. Presidente, dizi a eu que os honrados Deputados estavam perdendo o 

seu tempo em combater o que já não vivia, a querer reformar o que já estava 

reformado. 

Então, em uma dessas occasiões, quando ouvia o meu particular amigo e 

illustrado ocllega, Sr. Augusto de L ima, gastar a sua bella palavra, empre

gando o seu brilhante talento em debater horas seguidas, este ponto, acudio-me 

á mente o caso que vou referir á Camara. 

- Disse-me uma vez um amigo, a proposito de certa situação política, que 

os factos crearam na Bahia, h a alguns annos; ao tempo do golpe de Estado, 

que aquell a situação lhe fazia lembrar o con lo ouvido a um fazen deiro no 

Estado. 

Dizia esse homem que costumava ser, todas as noites, ou todas as tardes, 

visitado por um amigo, que se fazia acompanhar, nas suas visitas, de um pe

queno cão. O cão, ao chegar á fazenda, costumava perseguir os carneiros ou ove. 

lhas que a lli estavam. O dono da casa, magoado com o facto, mas muito 

cioso com a amizade do visitante, dlsse-lhe francamente: "V. não p{ide debcat 

de vir aqui, a sua conversa me é agradavel, a sua presença me é necessaria; 

mas o seu cão molesta os m e us anim aes. E', portanto, precizo pôr termo a Isto.". 

O amigo, não querendo perder o prazer de visitar o fazendeiro. e não 

lendo coragem de, por si, se desfazer do cão, disse: "Faça o que quizer; mate 

o ·cão. quando enten der.". 

o dono da casa preparou-se para o di a seguinte e esperou a visita. El(a se 

r ealizou ; e ao retirar-se o amigo, elle percebeu que o cão acompanhava a -este. 

Sahio, por seu turno e viu que em uma moita proxima á sua casa, um animal 

mordia as ovelhas. Contente pela vingança que ia exercer , logo se armou· de 

sua espingarda, disparou o tiro e percebeu que um animal baqueava. 

No dia seguinte , pela manhã, dispoz-se a ir ver o animal ferido e enviai-o 

a seu proprietario, dizendo-l11e que, desapparecida a causa que embaraçava · a 

amizade, esta continuava. Mas, chegan do ao lugar, o fazendeiro deparou, não 

com 0 cão, porém com uma onça morta. E, a tremer, então, exclamou: "E eu 

que estava junto de uma onça, meu Deus! ". 
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O que o preoccupava era medo de ter estado junto de uma onça, embora jâ 

agora morta. (Riso. ) 

Pode-se dizer que neste caso estão os nobres Deputados que multo se preoc

cupam em dar combate ao art. 24, já. desapparecido da reforma por acto da 

Commissão de Instrucção Publica. 

UM SR. DEPUTADO: Não apoiado ; nós combatemos o art. 24, porque que-

r·arnos a sua eliminação . 

O SR. SOARES DOS SANTOS: - E' que a onça não estava morta . (Riso.) 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: Eu me refiro áquelles que, em largas con-

siderações, combatiam o art. 24 . na parte em que prohibia a equiparação dos 

institutos de propaganda religiosa e philosophica. 

O SR. SOARES nos SANTos : - Era o monopolio que combatiamos. 

O SR. AUGUSTo DE FREITAS : - E' o caso de se ter medo de uma onça que 

já. morreu, porque combatiam depois de eliminado o artigo . 

(Ha diversos apartes.) 

Sr. Presidente, precizo proseguir, porque a hora está. quasi extincta. 

O nobre Deputado pelo Pará., meu honrado amigo, fazendo o panegyrico do 

Instituto Anchieta, não m e deu a conhecer o ponto a que S . Ex. quiz chegar. 

Porventura, S. Ex. pretenderá. obter da Camara um voto especial para esse 

Instituto? Seria pretenção demasiado fraca. S. Ex . n ão póde esperar da Ca

mara um voto dessa ordem. E não póde esperar, não só porque a Camara não 

deve descer a detalhes dessa natureza, como tambem não o pôde fazer. Qual "J 

conhecimento que a Camara tem desse Instituto para abrir na lei uma excepção 

em beneficio do mesmo? 

Sr. Presidente, que disse o nobre Deputado quanto a esse Instituto? Qu·.~ 

tem de existencia urna dezena de annos? Não tem significação! Que tem muitos 

alumnos matriculados? Outros os têm! E S. Ex. com certeza não diria delles 

tão bem como disse desse Instituto. 

Que esse Instituto obteve de umas universidades americanas e de uma, 

creio eu, da Suissa uma declaração de validade dos seus exames nessas univer
sidades? 

Sr. Presidente, demoremos sobre esse ponto a nossa attenção. Por que é 

que essas universidades dirigiram ao Instituto aquillo que nunca dirigiram ao 
Collegio Pedro II, instituto official brasil~iro? 

Se não houve por acaso erro na minha audição, bem percebi que essas uni
versidade eram ca.tholicas e dirigidas por jesuitas. Aliâ.s, não affirmo, porque 

não me foi dado lêr os documentos. E' uma suspeita que tenho e, talvez, bem 
fundada. 

Por onde julgaram ellas do valor desse Instituto de ensino, para aprégoars m 

aos povos de aquem e de além a validade do ensino nesse Instituto, dada a sua 
proficuidade, a sua seriedade e a sua moralida de? 

Pelo programma de ensino? 

Os programmas se copiam. 

O SR. PRESIDENTE: - Chamo a attenção do nobre Deputado ; a hora do ex-
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pediente está finda e é improrog-avel. Peço, pois, q ue conclua as suas obser · 

vações. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Peço a V, Ex. um pouco de tolerancia · 

Os programmas de ensino, dizia, se copiam de collegio a collegio. Os pro

g-r ammas de ensino pr oduzem no me u espirito a mesma impressão que produzem 

muit.as vezes as ordens do dia dos n ossos trabalhos. Ha occasiões em que h a 

dezenas e dezenas de projectos para se votar, sem que nenhum delles consult•} 

o interesse publico; entretanto, quem julgar pelo tamanho dellas e pelo papel 

que occupam acreditará que o trabalho elo Parlamento, nesse dia, foi fatigante, 

exhaustivo e util ! 

A proposito de programmas de ensino, eu poderia r e ferir á Camara o qui! 

elles são e a quanto erro podem nos conduzir . 

O SR. SOARES DOS SANTOS: - Os programmas officlaes, principalmente. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS : 

o genero. 

Officlaes e particulares, qualquer que seja 

Quer V. Ex. ver a que erro já IT\e conduzio a leitura de um programma, a 

mim que sou cauteloso contra elles e que, desde esse dia, jurei não mais me guiar 

por programmas? 

Ha a lguns annos passados, na leitura que fazia, pela manhã, dos diarios, 

deparei com a publicação do programma de uma companhia lyrica que chegou 

a esta Capital, annun cianclo as suas recitas populares. O r epertorio me seduzio : 

figuravam Aidn. Ji'nnslo. Loheng•·in e quantas operas classicas podem proporcio

nar o gozo aos llilettnnti. Ao lado elo repertorio havia o preço barato e ainda 

mais convidativo. Dispuz-me a assistir, seduzido pelo programma, á primeira 

dab operas levadas á scPna, a Aic/.a. Imaginem os nobres Deputados que o me

nos que se me deu foi uma ·•cel este Aida" de cabellos louros, e um tenor com 

voz dE' baixo profundo. 

Aqui está o que vale o programma ... 

O SR. J.:>AQUTM 07-0RJO: - E apezar disso, VV. EEx . . querem impôr pro

g·rammas! 

O SR. AUGUSTO DE F REITAS:- Podem ficar certos de que não mais vo ltei. 

Ma~ a lição foi Uio proveitosa, que não mais me deixei levar· por· pro;.n·ammas. 

E ssas universida des quE' tão bem fallaram do instituto Anchieta, ele que não 

pcsso rlizer mal. gu iaram-l'!e por programmas. Nunca o vis itaram; não sabem 

com~ é dado ali! o ensino; não sabem da moralidade do estabelecimento senão 

pela mor a lidadE' presumida dos seus directores . 

Tambem desse instituto fallou, com elogio , o emi nente Sr. Ruy Barbosa. 

Sabe a Camara o valor que para mim tem o conceito do eminente brasileiro . 

Mas o Sr. Conselheiro Ruy Barbosa, quando sobre esse instituto se pro

nunciq.va, era o paranympho convidado pela Directoria daquelle estabelecimento. 

para pre~ldlr a formatura dos a lumnos; era recebido pela Directorla com as ho

menagens a q1te tem direito, pela a lta valia e pelo inexcedivel brilho do seu me

r ecimento. E S. Ex . não iria, certamente, dizer mal dessa casa de instrucção, 

sa lYl• ~~' qui zesse confunç1ir- com o hos pede que, convidado para jantar, sahe di-
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zendo que o perú estava mal assado e a sôpa salgada. E' doS' esty los dizer bem 

à r easa onde se r ecebe hospedagem amiga. 

Aqui está, Sr. Presidente, ao que se r eduzio toda a discussão da r eforma 

do ensino. 
o sn. JoAQUIM ozomo: - Não ai?oiado. Discuti a reforma do ensino, ar

tigc por artigo, apresentando emen das. S não leu, convido V. Ex. a ler o meu 

discurso. 
O SR . AUGUSTo DEl FREliTAS: - Li-o com o maior prazer, e tive occasião de 

meditar sobre cada uma das emen das apresentadas por V. Ex., a quem tom~i 

a liberdade de catalogar no grupo dos simples, dos theoricos, dos abstractos, des

se~ que f'onham coro o paiz tão livre em que a sciencia se propague pela inicia

tiva individual, desses que acreditam que pôde haver no mundo um paiz, cujo 

Governo se dissocie de eu~ deveres elementares e que não cuide do clesenvolvi

tm;ntt> da instrucção primaria. secundaria e superior. em um paiz em que o Go

verno se desligue de tudo isso e confie na iniciativa particular sômente. 

O Sn. JOAQUIM OzoRIO: - Tanto não é utopia o nosso pensamento, que, 

exe~utado, no Rio Grande do Sul, tem dado os melhores resultados. 

O SR. AUGUSTO DFJ FREliTAS: - Se o nobre Deputado, com a gentileza que o 

caracteriza, não me tivesse levado para esse terreno, delle não me approxima

rl,,, porque, antes de tudo, não desejo, ele leve, sequer, magoar a nenhum dos re

Pr•!sentantes do Rio Grande do Sul, com os quaes mantenho as mais estreitas 

relações de sincera estima. 

Não me traga S. Ex. o Rio Grande do Sul para exemplo nesse assumpto, 

:..orque os nobres Deputados por aquelle Estado, tão sectarios , dessas idéas de 

liberdade de ensino, de afastamento do Governo no que diz respeito ao ensino, 

th·etam. SJ'. PresidentP-, espertos qu e são, o cuidado de arra ncar do 'Parlamento 

uma lei que vinha considerar o(ficiaes .. . 

O SR .. TOAQU!l'>·l OZORTO: - Não apohLdo; isto foi antes ela lei organ ica elo 

en~ino, do Sr. Rivadavia Corrêa. 

O SR, AUGUSTO DEl FREITAS: - V. Ex. me perdôe; comprehen de que a ln

terrnpção de um raciocinio pôde permittir a interpretação duvidosa àe palavras 

que iligo com sinceridade, sem proposlto de mal. 

SS. EEx., espertos que são, conh ecendo o meio em que vivem , em que só 

o diploma tem valor, em que a sciencia de qualquer homem, se não é au reolada 

pelo diploma dado por um instituto, pouco m ais vale que nada, tivera m a es

perteza de arrancar do Parlamento do Brasil ... 

O SR. JOAQUIM OzoRTJ: - Esta expressão, confe-sso, não agrada; esperteza 
é de rato. 

O SR. AUGUSTO DEl FREITAS - . . . tiveram a sabedoria, tiveram a cautela, 

tiveram a previsão de arrancar do Parl a mento Brasileiro uma lei que v inha dar 

o.os títulos expedidos pelo instituto superior existente no Rio Grande do Sul 9. 

mesma valida de que os títu los expedidos pelos institutos officiaes daqui. 
0 SR. JOAQUIM 0 ZORIO: - Antes da lei . Rivadavia. 

O SR. SoARElS nos SANTOS: - Mas não copiámos o programma ofCicial daqui. 
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O SR. JOAGllJI r OzoRro: - Se não procedessemos como procedemos, o R to 

Grande do Sul ficaria fóra do Brasil. Os medicos e advogados do R io Grande 

do Sul não poderiam exercer as suas profissões no Rio de Janeiro. 

O SR . AUGUSTO DE FREITAs:- - Se eu fosse um propagandista da liberdade 

de ensino, como são os nobres Deputados, meus dllectos amigos, se eu tivesse 

esta idiosyncrasla contra os diplomas . .. 

O SR. JOAQUIM OZORIO: - Somos pela liberdade do en~ino. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - . . . se eu julgasse inuteis esses diplomas, se 

acreditasse, só e só, na sciencia professada nos institutos, a minha primeira pro

pa'5anda seria pela eliminação dos diplomas. 

O SR. JOAQUIM OZORIO: - E esta é a nossa propaganda. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS : ---'- Perdão ; não foi O que VV. EEx. fizeram. 

O quE"; fizeram foi o seguinte: fundaram o instituto de ensino superior e secun

darlo; mas, que•-endo que os seus alumnos se fixassem no Rio Grande e engran

deee~sem este instituto, arrancaram do Parlamento, sem razão de ser, sem a 

verificaç:ão, sequer, da natureza deste instituto. de como era professado o ensino, 

arrancaram do Parlamento uma lei que considera esse instituto em tudo igual 

aos institutos officiae~<, e mais ainda, Sr. Presidente .. . 

O Sn. JOAQUIM OzoRlO: - Para o effeito dos diplomados por aquelle Insti

tuto pouercm clinicar. Se não o fizessemos, o Rio Grande do Sul ficaria como 

que <lesmembrado P,o Brasil. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - ... e mais ainda, Sr. Presidente. ao tempo 

em que a lei determinava a Pquiparação dos institutos officiaes, dos institutos 

de ans ino superior, fundados por particulares ou associações, mediant a prévia 

verificação da natureza do ensino. ela sériação das materias. e o moclo por que 

Pll ~ nnnistram a instnJCção, mediante ainda a constante e inintenupta frequen

cia dos flscaes do Governo ; a esse tempo, os nobres Deputados pelo Rio Grande 

do Sul arrancaram do Congresso uma lei que isentou inteiramente de toda e 

ctL'aiquer fiscalização a Escola de Engenharia do Rio Grande do Sul, que ê, em 

tudo, equiparada á EsPola Polytecbnica, sem a minima inspecção por parte do 

Gove1·no. 

O Sa. ALVARO BAPTISTA: - A mesma cousa se dá com a Escola Polytechni-· 

ca de S . Paulo. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Esta lei foi votada pelo ongresso precipita

eam nte, perdlíe-me a Camara clize•·. sem revelar o minimo criterio. porquanto 

não preeecleu a e11a o mais simples exame, a mais ligeira investigação do facto ... 

O Sll. JOAQUIM OZORTV: .- Lei que V. Ex. manda revigorar. 

O SR. AuousTo DE FRELTAS: - PerdOe-me; esta lei vai além. Junto á Es

coiB de Engenharia de Porto Aleg·re, ha tun estabelecimento de ensino supe

rior: e a lei manda considerar validos para todos os effeitos, em todos os esta

belecimentos,. os exames do ensino secundario n e11e profe~sados. 

O SR. PRESIDENTE: - Peço de novo ao nobre Deputado concluir o seu dis

curso, pois está finda a hora do expediente, que ê improrogavel. 

SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Vou concluir em dou:;; minutos. 
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Es~a é uma excepção . Não estou com batendo nem a elle me r e! erlrla , se 

o nobre Deputado me não arrastasse. S. Ex. diz que mando revigorar essa l ei. 

O SR. JOAQUIM OzoRro: - "ffistá no parecer. 

0 i3R. AUGUSTO DE FREITAS: - R~speito a lei quE< está em vigor. Não man

de.!, como diz S . Ex., revigorar a lei. 

o SR. JOAQUIM 0ZOR10: Podia não respeitar, se não a achasse vanta-

josa. Por que respeita? 

O St1. AUGUSTO DE FRF.ITAS: - A' Commissão de Instrucção Publica não ca

l.tia. nesse orçamento revogar a lei: nem sei se poderia propõr essa revogação. 

Tendo de dizer sobre emendas apresentadas. a proposito da validade de exames 

de ensino secundaria, declarou que era desnecessario que a Camara se mani

festasse, que o assumpto já estava regulado pela lei especial, qu e reconheceu 

tanto >: validade dos diplomas como dos exames de ensino secundar! o. 

Qt)em mandou vigorar a lei, quem mandou que ena continuasse em vigor, 

foi o nobre Ministro, foi o Parlamento na ultima sessão . 

Sr . Presidente, V. Ex. me advir tio, mais de uma vez, que a hora do ex

pe<liente está finda, o que me obriga a interromper as minhas considerações e 

não attender aos nobres Deputados que tanto me h01wam com os seus apartes. 

O SR. SOARF.lS DOS SAWL'OS: - Declaro a V. Ex. que a bancada do Rio 

Grande votará a favor da emenda, que restabelece as l)ancas de exame para to-. 

dos os institutos, o que prova que não quer prlvilegios. 

O SR. A ITGUSTO DF.l FREITAS: - Não disse que o Rio Grande do Sul que

ri~ privilegias. 

O Sr-. SoARES DOS SANTOS: - Está terminada a questão. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: - O que eu disse foi que o Rio Grande do Sul 

foi cauteloso e. em tempo. P,rocurou o chapéo de sol para se cobrir. 

O SR. JOAQUIM OZORTO: - Não tinha outro recurso. porque então os diplo 

ma~ da Academia do Rio Grande não seriam validos aqui. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: - V. Ex . quer ver que tinha outr o recu r so? 

Naouelle tempo. podia requerer a fiscalização, a equiparação. Por ou e não 

o fpz"/ Porque não se quiz collocar na posição dos inslituto)! par ticu lares fisca

li~ados pelo noverno. 

O SR .. lOAQUJM OznRIO: - Se o Congresso deu ... 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS:- Deu, POl"(jUe VV. EEx. tinham muita forQa. 

tanto m&.i~ qua11to estavam alliP.dos á bancada paulista, que pleiteava a mesma 

co usa uars a Escola Polytechnica de S. Paulo. 

O SR . J"OAQL'L'.1: OzoRro: - Já vi! que não somqs só nós os so bios. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Eram duas potenclas alliadas e levaram o 

Congresso a esse acto. 

O SH. SOAREs DOS SANTOS: - Segure tambem V. Ex. o chapéo de sol. 

(Ri.so). 

0 SR. AUGUSTO DE FRRTTAS: - A minha terra não preciza. 

Sobre o mais, Sr. Presidente, que da reforma se disse, e está consubstan

cia.de> nas differ<'ntes omendas apresentadas. terei occasiã,o de me J)rommciar, 
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c:t.ando a reforrr.a entrar t>m discussão. e â medida que forem sendo votadas as 

e mc,ndas . Uma co usa, porém, V. Ex. me permittirá. desde já. tornar bem pa

ten l e: tenho ouvido fallar em bancas de exame. O parecer que a Commlssão 

proferia a respeito ahi está. publicado no Dim·!o 0//ic·ial. O que não comprehendo 

é que se possa, no Parlamento, quando devíamos, pelo m enos, deixar ahi fóra 

a impressão de que deliberamos com liberdade de acção e pensamento, o que não 

compr eh ' ndo, o que nfí.o posso ouvir ê dizer que em torno de certas m edidas, 

como essa, haja compromissos, arranjos e accôrdos. 

O SR. SOARES nos SANTOS: - Perdão . Ha um proposito da bancada do Rio 

Grande do Sul; nada mais . 

0 SH. AUGUSTO DE FREITAS : - 0 proposito da bancada do Rio Grande do 

Sul é nobre. 

88 . EEx. traçam a sua linha de acção e compromettem o seu voto. estão 

no seu direito, como eu no meu direito de combater ; mas o que não posso v er 

co!'l" bons olhos, nem debcar de lamentar, como represen tapte da Nação, é que 

se pretenda fazer correr , de bancada em bancada . de ouvido em ouvido. que ha 

o compromisso no sen tido ele uma emen da ser approvada em beneficio de Insti

tuto particular. 

Senhores. se o entendermos. sejamos pequenos de facto, sejamos nullos na 

reallrlade, n ão sejamos os representantes da Nação. eliminemos as nossas con· 

sc!enclas, façamo-nos instrumentos de quem quer que seja. mas. ao menos. guar

damos silencio sobre essa miseria ; recebamos a ordem que venha da CJui ou da Jli. 

na porta da escada: f;njamos, ao menos, diante da Nação, que procedemos com 

.:onsciencia e liberdade . 

UM SR . DEPUTAO:>: - .Jã se fez aqui questão fechada da appr ovação do 

projecto. 

( H a ontros wpartes.) 

O Sn. AUGUS'l'O DE FREITAS : - PerdOem-me. Entre as questões fechadas . . . 

O SR . PRESIDENTE: - Peço ao o rador o obsequio ele concluir seu discurso. 

pois está finda a hora do expediente . 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: -Sim senhor. concluirei imm ediatamente. 

Entre as questões fechadas e estas, que se resolvem por cambalachos, por 

cotnprom issos, por promessas arrancadas á. consciencia ou ã tolerancia, vai 

grande distancia. A questão fechada significa um compromisso de honra a fa

vor de uma idéa; a questão fechada sign ifica uma idêa julgada essencia l ao bem 

pu!.>Jico; mas o arranjo, o accôrdo, o cambalacho, para attender a Interesses pe

ç u eninos dos que sitiam o poder... f Não apoiados.) 

O SR. PAssos DE MIRANDA: Interesses geraes da communhão brasileira. 

0 S.k. AUGUSTO DE FREITAS - . . . ê uma cousa differente. 

O que não quero , Sr. Presidente, é que jâmais pudesse ser eu suspeitado, 

mE·n:brc· da Conunissão de Instrucção Publica e seu Relator , de h aver entrado 

em cambalachos, em arranjos, em accommodações de qualquer naturPza, n a so

luqã o ile um ~ITan cle problema, como é o ela instrucção. 
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Vote a Camara amanhã a equiparação dos. institutos particulares. Volte (t 

r,,osma bacchanal de dias passados. 
Quer a Camara que o scenario mude? ão vote mais os equiparados; ve-

nham as bancas examinadoras; saiam os turcos de caixa ás costas, a vender 

as approvações! 
Quer ainda que o scenal'io se modifique, para bem Impressionar o especta· 

dor e justificar o preço que elle deu pelo bilhete de entrada afim de assistir • á 

comPrlia que se vai representar? Faça entrar em linha de conta, para o julga

mento tlesses a lumnos, as notas dadas aos mesmos alumnos pelos clirectores dos 

collegios que pre:>aram o jubileu para o momento final, como propõe o nobre 

Deputado pelo Pará! 
E, senhores, no dia em que tivermos realizado a solução 

blema, por meio dessas bancas, auxiliadas por esta fôrma, 

''Ave, .Tesuitre! '1 

(M1tito bem; mnito bem. O orado!' é cump?'intentaclo .) 

SESSÃO DE 60 DE TOVEMBRO 

do grande pro

poderemos dizer : 

)iscussão do pa- O Sr. lldefonso Pinto: - Sr. !Presidente. lendo o discurso do illus-
recer trado Relator da Commissão de Instrucção Publica, sobre as emendas apre

sentadas na 3• di cussão ao projecto approvando a reforma do ensino, depa

rei com uma r eferencia á minha pessoa, citada por S. Ex. , a proposito das con

s iderações que tive a honra ele expender nesta Casa, quando se discutia, em 

terceiro turno, o projecto de lei que agora entra em di cussão unica. 

S. Ex., em um discurso attrahente, cheio de episodios naturalmente desti

nados a despertar maior interesse para a discussão do assumpto de que se 

occupava. procedeu a uma classificação elos Deputados que haviam tratado da 

reforma do ensino. · dividindo-os em tres grupos; o primeiro. o dos thcorlcos; 

o segundo, o dos semi-theorlcos. e o terceiro. dos praticas. 

Por theoricos. entenrle S. 'fi]x. aqu lles que catalogou no grupo dos simples, 

dos abstractos, desses que sonham com o paiz tão livre em que a sciencia se 

propaga pela iniciativa individual. desses que acreditam que p6de haver no 

mundo um palz, cujo governo se dissocie de seus deveres elementares e que 

não cuide do desenvolvimento da instrucção primaria, secundaria e superior, em 

um paiz em que o Governo . e desligue de tudo isso e confie na iniciathta 

particular. sómente. 

Começarei. Sr. Presidente. por observar que o illustrado representante da 

Bahia com certeza não se deu ao incommodo de ler na integra as desvaliosas 
e modestas considerações que pude expender sobre o assumpto. 

O SR. Joslll AuousTo: - Muito brilhantes considerações. 

O SR. JT,nFFONso PINTO : -0 meu discurso tinha uma base que se poderia 
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chamar· propriamente doutrinaria, na par·te em que fttttclamentava a competenc ia 

do Estado no tocante ao ensino. 

Procurei demonstrar qu e a L!Uestão envolve um prittcipio fundamental de do•.t

tr ina republicana, qual o que ntende com a separaçiio dos poderes espiritual e 

t mpora!, que não permitte a intervençi"Lo do Estado, o poder político, nas ques

tões que se rer r em ás cr nças, ás idéas scientificas e aos !lentimentos . 

.Hlu disse ntão que, do mesmo modo que o Estado não p0de t r igTeja sua, 

não deve ter escola sua. O Estado que não ponlifica no altar, como o nosso, 

não pód<Ol doutrinar do alto da cathedra. 

Procw·ei, ITJ segu id a, verificar se estes princípios, propriarnente çloutl'inal'ios, 

se achavam consignados no estatuto fundamental da Hepublica, e pude e posso 

aff irma r sern receio ele contestação acceitavel, que a Constituição Federal con

sagr a de um modo inilludive l o principio da separação dos dous poderes, a que 

ha pouco alludi. 

E ntrm.do, em consid erações mais detalhadas sobre <L questão de saber 

qual o. aspecto constitucional da materia. d isse então que, dos a r·ts. 34, n. 30, e 

35 ns. 3 e ·1, em que a Constituição c11spüc sobre o ensino, decorre que a com• 

petencia privath•a da União é sómente para o que diz respeito ao ens ino supe

rior no Districto Federal. 

Quanto aos Estados, d. fundação da Un ião é subsid iaria, apenas podendo 

intervir para cr· ô.! a r estabeleci1nentos, em auxilio áquel les Estarlos que n;;io possam., 

attender ás necessidades do ensin9 secunrlario supel'ior. 

Diz João Bar·balho, em termos que não posso referir com inteira exactidão, 

porque não tenho aqui os seus Co>r,mentcwios . mas cuja icl éa fundamental penso 

não desvirtuar, o iz elle que essa faculdade foi conferida á União para que ella 

pudesse inte i~ v ir , em favor do ensino, naque lles Estados en1 que se fizesse 

sentir a necessióacle de sua acçào, naturalmente pela falta de recursos locaes, 

naturalmente pela deficiencia de escolas. 

Dahi decorre, portanto, como consequencia imm ed iata, logica e irrefragavel, 

que a I.Jnlão não póde legislar ·sobr e o en sino de modo a contr·ar·iar a orientação 

que os Estados posRam, porventura. ter sobre a materia; não pócle legislar !Sobr e 

o ensino, prejudicartdo a iniciativa dos Estados, collocando-os em plano secun

daria, impondo-lhes programmas para os cursos escolares e os submettendo até 

mesmo á sua fiscalização. 

Em face da Constituição Federal é totalmente inadrnissivel e insustentavel 

a fiscalização dos ins titutos mantidos pelos Estados, bem como é inacceitave l 

qualquer disposição leg·islativa que colloque os Estados na contingencia de, ou 

se submetterem ao c1·iterio da União, ou não poderem manter os seus estabele

cimentos de ensino. 

R efiro-m e, por exemplo, áquelles Estados que, como o meu, adm ittem e 

consagram nas suas constituições e na pratica constante e ininterrupta de seus 

governos o principio ela liberdade do ensino, ficando, por conseguiute, esse a cargo 

da iniciativa privada, auxiliada pelo poder publico com os recursos financeiros 

necessarios para as suas installações materiaes, emquanto clelle careçam. Taes 
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Estados nã.o podem ser collocados, por lei rederal na contingencia de submet

terem os seus estabeiecimentos á fiscalização do Governo ela Republica, ou 

serem obrigados a fechar os seus institutos, por não poder em concorrer com 

os estabelecimentos privilegiarias pela União, nue conservam o direito el e expeuir 

diplomas. Não se conc~be, em face da Constituição, esse plano subalterno, em 

materia sobre a que! a competenci-a da União ê apenas subsidiaria da dos 

Estados. 

O SR. EVARis~·o AMARAL: - Muito bem. 

O SR. ILDEFONSO PINTo :- Depois dessas considerações, apreciando a re

fo rm a e1n si n1esma, eu disse que a questão do e11sino, entre nós, é mais do que 

tudo uma questão de methodo, mais de methodo de que ele programma ; que, 

se desejamos, real e sinceramente, a melhoria do ensino no Brasil, se o desejamos 

baseado em moldes que concorram para o melhor aproveitamento das energias 

rnoraes, inte1I ectuaes e physicas ela 1'\Tação, deven1os, antes de tudo, reformar os 

nossos methodos, cuidando de tornar o ensino menos encyclopedico e menos 

discursivo, por . parte dos professores, menos mneumonico ou de memor!a, por 

parte do alumno. Precisamos dar ao ens ino o cunho experimental e pratico, que 

tem por fim desenvolver as faculdades de observação do estudante e sobretudo 

communicar- lhe a iniciativa e dar-lhe a actividade e a capacidade pratica 

indispensaveis para a luta pela vida. 

Keste ponto, bem como no que entende com a entrega do ensino á iniciativa 

privada, francamente e sem receio algum de que me possam offerecer contra

dieta, não sou nenhum visionario, não . sou nenhun1 utopista, não sou nenhu1n 

theorlco que viva no mundo da lua a sonh ar soluções que não podem ter 

effectividade pratica. :\Tão sou um v ision ar io, que venha pedir aquillo que não 

existe em paiz algum, como affirmou o illustrado Relator do parecer da Com

missão de Instrucção Publica, não desejo aquillo que seja o puro producto de 

uma fantasia. Não. 

O ensino; tal como o entendo e prezo, tal como o expuz nos discursos que 

tive ensejo de proferir, ê nada mais nada menos elo que aquillo que se pratica 

com tanto proveito na grand e nação norte-america na, dandos os maiores resul

tados, sob todos os pontos ele vista por que se o encara, a ponto da União ame

ricana ser hoje considerada na Europa como nação modelar no qui) diz r espeito 

ao ensino, e virem da Europa professores acreditados observar e estudar os 

methodos adaptados nas escolas dos Estados Unidos. 

Não quero para o meu paiz uma cópia servil do que lá se pratica. Nem 

se póde argumentar que aquillo que é viavel nos Estados Unidos não dá resul

tado no Brasil, ou dizer que emquanto a iniciativa privada na União ameri

cana tem dado os melhores resultados em relação ao ensino , não dar ia em nosso 

paiz os fructos que lá se observaram. 

Estes argumentos não são procedentes. Os factos demonstram que a inicia

tiva privada em nosso paiz ê capaz de dar tarnbem resultados inestimaveis, 

como tem dado na nação americana. Haja vista o exemplo do meu Estado, 
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h a ja vista ainda o exemplo dQ Estado do Paraná, que tive ensejo de citar nesta 

Casa, e outros, que nessa occasião foran1 aqui recordados. ID, pode-se di7.er con1 

segurança CJLle se a iniciaiin1. privada aqui não tem produzido m elhores fructos, 

é precisamente porqu e tem v ivido tolhida, fortem ente tolhida. 

Bastou, porém, um momento de a llivio, g·arantido e offerecido pela lei Riva

rlavia, para t.Jll e essa inicia U\'a se tnan ifes tasse, Uemonstranclo que er a capaz de 

c!a r excellentes r esultados. 

O SR. Jos~ AUGUSTO : - Essa reforma fez sur g ir a Iniciativa partlcuhr 

·em toda a parte. 

O SR. !LoF.FONSO PINTO : - O aparte do nobre Deputado forta lece so bre 

modo as minhas palav r as e ve m de mon strar mais uma vez que não são utopistas, 

que não são visiouarios, que não viven1 de fantasias aquelles que advog-am a li

be•·dad do ensino. 

O Sa. Jos~ AuGus·ro 

pratica. 

o SR. lLDEJFO)ISO PI)<TO 

- Ao contrario. Partimos ela observação fia vicia 

Constatamos isso e a inda mais a s incerida,1e 

incontestavel ao regimen em um ponto fu ndamental e basico das instituições. 

Mas, é innegavel que neste e em muitos outros assumptos a cada passo se des

v irtua · o r egimen, falseando-se os seus r esultados praticos, o que multo contri

bue para certos descontentamentos de que se ouve fallar, com inquietante in

sistencia. 

F.' preciso que neste ponto o r egime n r epublicano e a lettr a expressa d a 

Constituição Federal sejam cumpl'idos com lealdade e in teiro desassombro, sem 

r eceios de que dahi promanem ·males que não podem encontrar so lução dentro 

da propria lei. 

Mas, Sr. Presidente, o que eu pude observar nos modestos discu rsos inqu i

nados ele meramente theoricos. simples e ingenuos, e para o que de novo chamo 

a attenção ela Camar a, foi o facto muitíssi mo im portan te ele que a reforma elo 

ensino, ta l como foi elaborada e subme'tticla ao voto tio Congresso, não a ttende, 

de modo algum, â. melhoria el o e nsino, quanto aos m ethoclos, nem tem isto em 

vista, pois procura tão s6mente organizar programmas e gara ntir o privilegio 

elos cliplomas. 

Eu já tive ensejo de citar a palavra textual elo illustre Ministro elo Interior, 

na exposição de motivos, quando S. Ex. diz que - ou se n ão ex ija m os diplomas 

para o exercicio ele profissão nenhuma, ou se fiscalize a sua concessão. 

D e novo r e itero a declaração, que r eputo necessaria, de que não tenho em 

vista f'azer censura a S. F.x. nem o accuso d e modo algum, porquanto já ti ve 

ensejo ele demonstrar que S. Ex., neste ponto. nada mais fez elo que transigir 

com preconceitos que, ainda, infelizmente, n ão podemos vencer. A . Ietlr a da 

Constituição da Repub lica, en tretanto , é, neste ponto, tão clara, que não adm itte 

duas interpretações, tão logica, t ão positiva, tão categorica e to cabal, que 

não pôde ser ·posta em duvida, que não comporta o mais lige iro ~ophlsma. 
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E' garantido o livre exercício de qualquer profissão moral, intellectual e 

industrial, diz a Constituição. 
Para que não houvesse duvida alguma, a Constituição teve o cuidado ele 

discriminar as profissões ele ord m moral, intellectual e industrial. 

No que diz respeito aos cargos publicas, ha a Lncla o art. 73 ela Consti

tuição, que diz: "Os carg·os publicas civis, ou n1ilitar es, são access ive is a todos 

os Brasileiros, observadas as condições ele capacidade especi a l, qne a lei estatuir, 

sendo, poré1n, vedadas as accun1ulações remuneradas." 

Dos textos citados não decorre, ele fôrma a lguma, que a s imples exhi bição elo 

diploma constitua condição unica € indispensavel para o exe •·cicio elas profissões 
nem para a adm issão aos cargos publicas, civis ou milita r es. 

Procura-se, entr etanto . manter estabelecimentos officiaes ele ensino, pa ra 

expedirem diplomas, com este cluplo fim - pa•·a se t01·narem a gar antia ind is

cu tível e incontrastavel do exercício profi«sional e para serem a condição unica 

e obrigatoria da admissão a cargos publicas. 

Ora, ninguem dirá, por cer to, que com esta preoccupação, a r eforma do 

ensino fará obra melhor elo que a que temos actualmen te; ninguem d irá que, 

com esta preoccupação, a •·eforma collocará o ensino nas condições em que dese

jamos vel-o, de modo a se tornar util aos fins economicos, moraes e intellectuaes 

ela nossa patr ia. Es.ta preoccupação do diploma .produz, da parte do estudante, 
a p1·eoccupação exclusiva do exame. E nad~ mais ru inoso ... 

O SR .. los!!: AuGusTo : - Do exame faci l. 

O SR. lLDEFONso PIN1.'0 - Do exame facil , V. Ex. diz muito bem. E não 

conheço, em materia de ensino, cousa mais prejudicial ao desenvoll,imento moral 

e intellectual elo estudante elo que essa preoccupação do exam e, Della r esul t a 

a accumulação exagerada. ele no<';ões e op iniões, produzindo uma erurliç ~. o em

phatica e fr!vola, que está muito longe ele ser a prova de capacid ade pro fis

sional. 

O SR. Josi!J Acrous1.·o : - Basta ver o que ha no nosso ensino : d ispensam-se 

pt'ovas esc riptas e cadeiras pa.ra facilitar o accesso e a conquista do diploma. 

0 SR. ILDEFONSO PINTO Tem sido essa a preoccupação preponderante, e 

em torno delJa tem g irado tudo o que ha no paiz em materia de ensino, Se é 

verdade que já temos modificado essa orientação, co ilocanclo os m ethodos de 

ensino em outro pé, não é menos certo que estas modificações são devidas, em 

grande parte, á iniciativa pr ivada, e sempre aos professor es, mas nunca ás leis, 

aos actos elo Governo e aos p rogrammas officiaes. 

Tenho, Sr. Presidente, do ensino official as provas mais contristadoras, 

apezar de não passar de um simples theorico, que vive a sonhar com um paiz, 

em que a sciencia se propague por simples iniciativa privada, apezar de não ser 

mais do que isto, tenho observações longas, de 18 annos de exercício do pro

fessorado e como alum no, sobr e o que seja o ensino official, e posso dar á 

Camara o meu testemunho pessoal a r espeito dos methodos das nossas escolas. 

Na mln.ha pr esença se ach a o tllustr e repr esentante do Estado do Rio de -,Janeiro, 



Ulltr ora 1nc u pt·ores:...or na ve.ha l!Jsco ia lH iLi tar, a qu ~ tn 1nuilo Pl' CbO, u 8J. 
A1me1oa Fagunoes, que póc~e aar attestaclo e.oquonte ú since1·o ele que (13LH 

s ido o ensino no Brasi l, a despeito de etudo quanto se tem feito para se .manter 

cacla vez n1ais rigiüa e hnpeccavel a direcção ·do Governo. 

0 SR. ALMEIDA FAGlJNDES : - Apoiado. 

O 8u. lLDEFONSO PINTO : - A preoccupaçào fundamental elo prófe.,~o r ~ 

ctunpr ir o progTamJna, e con1o os prog·rammas s._i.o c,aborados par a. denlonsrrai

uma vasta eruaiçáo, un1a quasi que ildniitaua erudlçJ.o, o que acontece '( ..b;; L,ue ó~ 
professores, na maioria dos <:asos, levam o a nno dando au las em pura perda jJara 

a alumno, porque uma exposição - e eu appello pat·a os que leccionam, P!Ú'ã 

os que sabem o que é leccionar - um a expos ição meramente oral para um ·a"ud! ::' 

torio, sobretudo quando este auclitoi"io é g-..ande, não produz effeito a.gum, a 

não ser obrigar o al wnno a fazer um estudo por Si prOprio, não raro con1 · ui-A 

esfo r ço intell ec tual que muito ;lhe de]Jaupera as forças e prejudica a saude. 

T enho exemplos inn umeros de professores ele mathematica l[U e obrigados 

a . esgotar em os seus progTammas ofticiaes, cllegavam ao fim do curso e peclian'i 

a - pro rogação das au las, dando então au i:;ts diarias das 9 da manhã ao ma io 

d-ia , enchendo a pedra de fonnulas qu e os alun1nos copiavn.n1 n1 ecanican1 tmt~ 

para depois comprehenderem com o auxilio dos livros. 

A verdade é incontestavel. 

T enho exemplos de professores que leccionavam chim ica, perd endo aulas 

Sob1·e aulas para clis\:!utir se a ch imica e ra erudição ou scie.ncia. E: etnquanto nã~ 

se· fazia uma unica experiene ia. Posso !aliar, porquanto ao sahir Çlos bancos 

ã:cademicos me vi na contingeRcia de refazer por completo os tnesn1os es ttu11J~. 

O SR. Jos:GJ AuGUSTO : - Succede a todos. 

O SR. ILDEFoNso PJNTo : - Não sahimos elas escolas officiaes, prGfissionae~~ 

nem em eng·enha ri a, nem em medicina, nem em direito (appello para todos os , 

que quizere tn ser s inceros) , não sah imos en1 condições de praticar a nossa 

]JT'Ofissão, quando ê h:;to que o ensino deve ter en1 vista, em prin1eiro iugar, __ q 
não a preoccupação a penas de descer a detal hes de programma simples, a ques

tões de horarios, ficando estas questões, tão insignificantes, dependen tes da 

<l.~ecisão do Gover no. Ora, isto é até ridicu lo. 

Mas, continuarei a demonstrar o caracter do ens ino official :lo Brasil com 

a obrigatoriedade dos programmas, citando outros casos de que t enho conhe

m ento pessoal. Allud i ás lições ele math ematica e a proposito a inda dellas eu po

deria dizer, por exemplo, com referenc ia ao prin1eiro anno do curso <le prcpa-_ 

ratorios que frequentei, que nas au las de arithmetica theorica o profe~ 

sor dissertava durante h ora e 1neia, para alumnos que, muitas vezes, nen1 

s-equer a rithmetica pratica conheciam, a lém das quatro operações. ::\Tessas concli

(JÕes, a g-rande maioria elos alumnos sahe da aula. sen1 te r a n1inima noção, sen1. 

a mais ligeira idéa da exposição ouvida. Elle vai estudar por si exclusivamente, 

tios livros ou tem. de recorrer ao expediente do professor particular, quanc1o 
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Uispõe de recur~o~ para isto. De que servem, po 1s, os progT amn1as a.ssiJn éxecuta~ 

t...US ·r ..U.cl 1.a.ua, a.O ::.u . uu~.n,cnte de naua . ... ,ao no~ Uluuan10l:3. 

v en :::; uh.J uc c..:Jum1ca era te!lo, co Jno ha lJuuco ta UI!len do, pura.n1en [e (li;')-· 

cu rs1VO, o t1u e nao t t nl m t::reclnleúto a.lg-um ... \ssim em tluasi todas as materi"a:::i 

úo curso de engenharia. 

1 o estuuo oe sciencias ju,ridicas, o n1etho0o t: o m esrno, consistindo en1. loo-

2,as UI5sertações para serem esg·otaaos em pro g·ra.nlmU:S, sen1 qu e o. en~nno t en iH} 

~rtici enç:ia pratica. 

Ven1 citar un1 outro facto. Ao terminar o curso de eng·enharia n1iütar, p~rll: 

rt:;,eber o dip.oma - é a questão dos dip.omas - toi preciso o attestauo de e>.a.me 

de la tim. 

Veja V . Ex., Sr. Presidente , Con1o se der a.1n esdes a ltestados. Foi nOJneaUa 

utna con11nissão para dar exames de latin1 á turrna. 

0 SR. ALMEIDA FAGUNDES :- Para dar exarpe. 

O SR. lLDEFONSO P IN'l'd - Para oar exame ue la tim á turma, é a expres~ão 

propria. Esta cotnmissão org·an~zou tres grupos de provas. para sin1plesn1 ent~. 

para grão sete e grão o ito, e os alumn0s .. iam , recebei' a prova correspondente a9. 

grão com que desejavam ser approvados IVIuitos dellcls, n1t:~los exigentes, se c9.a-. 

tentavam con1 s implestnente e sahia n1 de lá com urna . prova para grú.o cin~ ; 

outros preferian1 un1 gTâo n1ais e levado e recebia n1 provas das categorias su

periores. 

·Pois não ·seria preferível, a termos est e verdadeiro regim~n ela mentir a 
• < 

dfflci al, que tudo isto se modificasse e se el iminasse e que fossemos s incer os,'( 

Mas eu, que desejo qu~ se acabe com a mentira official perniciosa do.s program

mas, como meio de moralizar e aperfeiçoar o ensino, e elos d iplomas como atte

tado ind iscu tível ela capacidade official, para inslituir-se a sinceridade etfectiva, 

r eal e effíciente dos methodos de en s ino nas escolas, sou um simpl es theoric~~ 

sou apenas um visionario ! 

O que é certo, porém, Sr. Presidente, é que os CJUe se denominam de P~!/,l 

ticos . .. 

o SR. JOSÉ AUGUSTO : - E' sempr e melhox ser theorico no sentido em 

que o illustre Deputado se expressa, do que ser considerado pratico, segundo · .a· 

accepção em que empregam o termo aque lles que se V(\ltaro para o passado, 

depois de terem avançaqo pa ra o futuro ... 

o SR. lLDEFONSO PINTO - nem sempre levam a melhor nesta qu estã,o .. 

A classificação ternaria do nobre Depu tado, que me honrou . com a s ua r e:Ce-, 

rencia, distr ibuindo, como eu disse h a pouco, os Deputados que se occupara1.11t 

com a reforma do ensino em tres grupos - theoricos, semi-theori cos e pratietJS. 

- trouxe-me á lembrança a le i elos tres estados, segundo a qual o espíri to. 

humano passa success ivamente por tres estados - o . theologico, o m etaphysicp, 
e o positivo. 

O es tado metaph ysico, que é o intermediario, caracteriza-s<;! pela attribuicão, 

dos phenomenos natu raes e soci ~es a entidades abstractas e a 'torças ideaes. Esse 
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estado ttlTl alling-ldo o seu g-r.:io n1axiln.o ele Uc.:;envolvin1..:-alo, e, por isso 1n esmo, 

t en de a tlesappan.cer, ~,o,uinco p;:t,ra o positivo, quando chega a uma concepç.lo 

u nHaria, isto é , quando reduz todas as unidades abstractas e todas as forças a 

um a unica, con~icleracla como a causa ele todos os phenornenos. Esta é, para os 

pftenon1enos physicos, a natu11eza. 

Pois bem, para o nobre Relator elo par ecer ela <:::ommissão de Instrucçlo ['.u~ 

"blica, én1 111 a~eria ele ensino, tudo s r sume a uma unica ·entidade, a nn1a.. Andi

dualiclade, a wna força mysteriosa que tudo p ôde, que tudo transforma, .nelà 

-v ir tt1de mirifica de melhorar as cousas simp:esmen te porque ficam subordinadas 

á sua con1petencia. Essa nliclade é, para S . Bx., o J~stado. · 

S. Ex. está, pois, perfeitamente enquadrado na classificação metaph)•sica.; 

m a> apr az bastante observar que já se achava no estado mais adi·anlado des.ta 

s ituação, en1 que transita-· o espírito humano, 

da concepção, tudo attribui ndo a uma unica 

mand a. 

vi sto como· ji'L ch egou á uuidade 

entidade, que. tudo. p6de e lY'dO 

Seria o caso de dizermos com o poeta 

Cesse tudo lJUanto a antigua musa canta, 

Que outro poder mais alto se alevanta. 

•• : : 1 

Diante elo poder que se levanta, tudo cede, tudo vai rq.so, tudo se tra':'~_; 

form a, tudo se modifica, em materia de ensino. A officialização . é a u l tima 

pal avr a, em tom dogTnatico, cathegorico e positi vo, que não admitte réplica. 
,; 

O parecer, 111 uma pennada, âs vezes , em duas ou tres palavras, rej ita 

uma emenda que envolve . materia ele doutrina, ponto fundamental do ensino, 

questão importantissima de direito consti lucionai, sacri~icados sumrnD;ri~menJR 

ao r egi men do official ismo. Para o honrado Relator, é inadmissivel tudo quanto 

não se conforme com o poãer omnimodo dessa entidade que tudo manda,. \U~Q 

~~z, tudo regenera, tudo endireita . e aperfeiçoa - o Estado. 

Note-se que eu não quero dizer, como o nobre representante da 13ahi~ 

o Governo - mesmo porque não quero entrar nessas pequeninas intrigas . :~ 

P,r oposito uo meu afastamento do Governo no que d i z respeito ao ens_ino. 

digo : o Estado. 

· Entretanto, pelo que diz respeito á minha orientação nessa mate!'ia, n ;iq 

v ejo motivo para censuras por me afastar do Governo. Cabe, por certo, " expli;, 

cação d:;t alti tude politica da representação rio-grandense nesta Casa ao ·meu no

bre amigo e honrado leC!de1· da bancada, o Sr. Soares dos Santos. )<ão. me .. ilE 

cumbe d izer, po1·tanto, a resp ito. Mas creio que a sua attitucle é bem conhecidal 

e que não cleL'<a duvidas a respeito, não podendo ser um elemento de des~ 

confiança para o patriotico Governo ela Repubiica. 

Nesta questão ele ensino, porém , não está em jog·o nenhum assumpto poli;! 

tico que .venha collocar em cheque o Gover no ela Republica. Defendemos uma 

velha e antlqu issim a questão de doutrina, pela qual sempre se bateu o Partido' 
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Republicano Rio-grandense, e que nós, os seus 1·epr esentantes nesta asa, nos 

JU1g·a11 ,os no a evt::: r impreterivel e inadiavel de sustentar. 

L) sn. A LME.DA l!'AGUNDES: - V. Ex. poderia dizer: doutrina p ela qual ~~ 

bRteram sempre os verdadeiros r epublicanos. 

o Sn. ILDJ::FONSO PI>'TO: - Particularize i para o Estado do Rio Gr ande do 

Sul, lJOrque o .illustre Relator, no parecer , fez uma re fere:ncia especia l ao l11t~U 

Estado, mas o aparte do nobre co l lega só pócle ser recebido com m ui ta satis

fação, porque vem em apoi o elas idéas que defendo. 

Trata-se, pois, não de urna questão de po1 i tica regional , n1as de un1a v elha 

c1uestão r epublicana, sobre a qual o m eu par ti lo, o partido que m e elegeu, natu

ralmente para sustentar aqui suas idéas e seus pr incipios, tem uma orientaç.1o 

antig·a, que cumpre sustentar cmn desasson1bro, franqueza e leahJat.le. E' o que 

tem procurado fazer cada um el e nós, collocando tão alto a discussão quanto 

porven tura permi ttam as nossas forças. 

Sr. Presi dente, eu t inha · separado o decreto clt: r eforma do en sino para tr::k 

zer, afin1 de confrontai-o co1n as en1e ndas e demons trar como a Com1nissão se 

limitou a manter o regimen da officiaiizaçlo, sustentando-a quasi m esmo sem 

arg-umentar ; n1as vejo agora que n1e squeci desse docun1ento. Em todo caso, 

embora não seja uma comparação tão compl eta e pe.-fei ta como desejava., r fe

rirei, por exemplo, que no que diz respeito a todas as emendas que tinham por 

fim abrandar o rigor elo r bg·imen official a Commissão se oppoz, rej e i ~ando-as 

sem justi ficativa, d i zendo apenas em a lguns pontos '· que julgava inconveniente"', 

em outros '· não acceita a emenda. po·rque em n ada altera o dispositivo d a r efor 

n1a'', "a Co mmissão não accei ta a e1nenda por julgai-a i nconveniente~~, "a Con1~ 

missão não acceita a emenda por jul gar conveniente o di~positivo da reforn1a". 

Isto demonstra que havia, por conseguinte, o pensamento de m anter o regi 

men official o mais completo, o m a is ferr-enho . 

Sobre a lgumas outras em endas que tiveram por fim conceder ao Conselho· 

Su perior do Ensino e ás congregaçõ s certa autonomi a d iclactica e administrativa, 

tambel'n o pa r ecer da Commissão de Instrucção Publ ica, co l locanclo-se no m esmd 

ponto ele vista, do completo officiali smo. foi intransigente, r ej eita ndo-as todas, 

afim de garantir e conser var a intervenção elo Estado até nas simples modifica

ções e transformações de cadeiras, dizendo que não se concebe como o Consel h Ó 

do Ensino possa deliberar definitivam ente sobre a creação ou suppressão de cargos 

publicos. De modo que o magisterio, está reduzido, ass im , a uma simples creação 

de cargos publicos, e, como tal, depende da vontade do Governo. 

Ainda quanto áquellas em endas que tiveram por fim modificar, tornando 

menos ex igent es, os dispositivos da r eform a, qu e procuraratm dosar às escolas 

pelas populações elas cidades e dos Estados, com uma a rithmetica verdadeiramente 

cu r iosa e orig in al , como si a moralidade elo ensino e a superior idad e elos m ethoclos 

escolares dependessem ela população; a inda qu anto a essas em endas, a Commis~ão' 

manteve tamb!)m o seu pon to de v i sta, r eje i tando-as in l.imine. 

O Sn. J.OAQtTIM Ozonw : - Ha tres Estados ela Repu blica que não podem ter· 

academia~. 
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0 SR. J OSll: AUGUSTO : Quando a tendenci a deveri a ~er fazer de todos os 

J!:stados centros de ensino. 

ú SR. lLDEFONSo PINTO: - Uma outra em enda, que t inha por f im attenuar 

o dispositivo da reforma no 1: onto em qu e esta dispõe sobr e as condições da equ i

paração de escol as, exigindo o funccionamento regular por mais de c inco a nnos, 

si não foi totalmente rejeitada pela Com:n issão, fo i , pôde- se dizer, desvirtuada e 

intei ramente prejudicada em seu s propositos e intu i tos, porquanto a Commissão 

continuou a ex ig·ir que nenlnnna esco la seja equiparada, nem os cliplon1as por ell a. 

conferidos registrados, antes de compl etar o quinquennio estabelecido no art. 14, 

l ettr a "' da reforma. 

A emenda dispensava esse quinquenn io para a equipar ação, ex ig i ndo apenas 

qu e as escolas dessem provas de f uncc ionamento r egular, que prench essem cond i 

ções de idonidade par a serem equiparad:~s . 

A Commissão entendeu , porém, que só a prova dos cinco annos é que poder ia 

decidir da questão e con tornando a difficuldade de se oppôr, porque de f acto 

não h a justificação para essa ex igencia, procurou manter, como mantém na ver 

dade em fundo, na essencia e suas consequencias o m esmo dispositiv o da reforma. 

Ora, Sr. P r esiden te, par ece uma ninharia, pa r ece que m e preoccupo com uma 

rt'Uga; mas. na r eal idade, assim n ão é. A minh a theoria, n esse ponto. é de umà 

importanci a pratica, consideravel; as minhas utopi as e as minhas fantasias têrP 

n essa hypothesc, uma realidade indiscu t ível. 

Desde que as escolas, para serem equiparadas, e os seu s t í t ulos registrados, 

têm de completar o quinqu ennio, é claro q ue em concurrnci a com escõlas que 

gozam do pri vileg io de expedir diplomas, taes estabelecimentos n ão p6dem sub

si stir. E' um verdadeiro plano de el iminação, o que se en contra n a ex igencia desse 

prazo, cÚ jo fim não pôde ser outro senão fech ar as portas á inic iati va particula r 

em materia de en sino. 

Sejamos, então, francos e sinceros. porque na verdade o intui to é esse. 

O SR. J osll: AUGUSTO: - A reforma vem cooperar para a diff u sã.o do ensino 

publico no Brasil, restr i ng indo o numero de estabel ecimentos de ensino. 

E' extraorclinario! 

O SR. lLDEFONso PINTO: - V . Ex. condensa exactam ente o pensamento q ue 

se acha expresso na justificação ela rej eição de uma emenda, que eu tinha anno

t ado para trazer á Camara, m as de que me esqu eci e não posso encontrar no 

mom ento. 

M as posso affirmar á Cam ara qu e no parecer está consignado que o fim 

~a reforma, nas ex igencias impostas ao r econhecim ento das escolas, é r eduzir o 

numero de in ~ titu tos de ensino superior. 

Não conh eço essa orientação em paiz algum, apezar de querer transportar 

par a a nossa terra uto,pias qu e n ão são pra ticadas em parte algum a. 

Nos E stados Un i dos, qu e dão exemplo de prog r esso continuo e de aperfeiçoa

mento ininterrupto do ensino, fornecem tambem o exemplo do grande n u m ero d o 

estaberecimentos. 
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E emquanto a reforma por esse modo mate realmente a iniciativa privada , 

impedindo que se fundem e possam medrar estabelecimentos de ensino super ior 

e secundario, emquanto ella, por esse modo, opera para difficultar a d iff usão do 

ensino, o que é contrario a tudo quanto se póde conceber em tal materia, que 

nos dá, em compensação? Que nos offerece? Com que dota o paiz? Com estabe-· 

lecimentos em numero sufficiente, porventura, para as necess idades de um paiz 

de· extensão territoriar tão grande como o nosso? Não. Basta vêr que emquanto 

a·· União quer, contra o texto expresso da Constituição da Republica, sobrepôr-sa 

ã ' iniciativa dos Estados e anniquilar a iniciativa privada, apenas se compromett-3 

a manter seis institutos, sendo um de instrucção secundaria e cinco de instrucção 

superior, subordinados ao Ministerio da Justiça e Negocias Interior es. 

O Governo manterá uma Faculdade de Medicina, na cidade da Bahia, e outra 

no Districto Federal; uma Faculdade de Direito em S. Paulo, e outra em Per -·· 

n~mbuco; uma Escola Polytechrüca e um instituto de instrucção secu ndaria cem 

a,, {!enominação de Pedro II, na cidade do Rio de J aneiro. 

Ora, .Sr. Presidente, uma unica Escola Polytechnlca!- .. 

Si ha escolas de que muito e muito careça o Brasil são essas a que se póde 

da,r a denom inação de Escolas Polytechnicas, Escolas de Engenharia, de ens ino 

teeJmico e profissional, que estão dando tão bons resultados, por exemplo, nos 

Estados do Rio Grande do Sul. do Paraná ... 

O SR. MARCAL EscoBAR: - Veja-se o exemplo de S. Paulo, tambem. 

O SR. ILDEFONSo PINTO: - Fallo das escolas de in iciatlva ' par ticular. 

0 SR. MARÇAL ESCOBAR: - A de S. Paulo é de inicia tiva particular. 

o SR. lLDEFONSO PINTO: - Perfeitamente; então temos tambem o exempl o 

de S. Paulo. O que acabo de referir, vem provar que a officialização, além de 

insustentavel, sob o ponto de vista rloutrinario e constituc ional, tem o inconve- : 

niente de não se dotar o paiz de institutos de ensino secundaria e su perior em 

numero sufficiente ás necessidades reaes do Brasil, não sendo esse o seu peior 

d_{l;feitq_. 

O SR. ~ARIA Sou~'Q: - Neste ponto, a reforma é de uma in digencia espan 7,, 

tosa ... Ter seis institutos officiaes de ensino superior em toda a Republica .. . 

O SR. ILDEFONSO PINTO: - Não ha duvida nenhuma, é extraordinario. Como 

ifistitdto· secundaria, só tem o Collegio Pedro II. E' o u nico a que all ude a reforma. 

_ .... O que vae ser então do ensino secundar!o, nessas condições? E ll e f ica redu- ' 

ztdo ao Collegio Pedro II. 

Quanto aos Estados - e aqui está o ponto de vista constitucional - ou 

elles se submettem á orientação da União, em mater ia de ensino, em que ell a 

n"ão \em. a cornPetencla privativ~ para legislar, ou terão de vêr àesapparecer o;" 

seus estabelecimentos de ensino, vencidos por aquelles que gozam do priv ilegio 
o1'fi"cial. 

O SR. JoSt,: AuoúsTo: - Comprehen de-se a acção da. União para cooparai'"f 

na ··difi'usão do ensino, mas para impedir qu e elle se desenvoiva, é extravagante. 

O SR. lLDEFo"Nsó PI"NTO: - ·Mas, ·sr: Presidente, a· analyse que eu p retendia"' 

fazer fica muitissimo prejudicada, porque deixei as notas que h av,ía tomâa <i pal:ã., 
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poder confrontar, sem tomar maior tempo á Camara, as emendas r ejeitadas e os 

pareceres com o texto da reforma. 

Em todo o caso, posso, resumindo as minhas observações, para terminar, affir

.. mar que preponderou accentuadamente no espír ito da illustrada Comm issão a 

preoccupação de manter o regimen official, sem fazer a mais ligeira concessão 

ás emendas que tiveram por fim abrandar o rigorismo da reforma. 

Ao Governo foram deixadas as mais amplas faculdades para intervir em 

- tudo quanto diz respeito á materia de ensino, apezar ele se ter dito que se con

f er ia a utonomia didactica e administrativa ao Conselho Superior do Ensino e ás 

congregações de docentes. 

O Conselho Superior de Ensino, como está organizado pela reforma , é quas i 

qu e um orgão sem funcção, um apparelho inutil e desnecessario, porquanto nada 

r.ou sobre quasi nada delibera. E' um orgão puramente informativo, podendo 

dizer-se que com essa funcção era desnecessario. 

No que diz respeito á creação, suppressão e transformação de cadeiras, fo i 

. apresentada uma emend a tende nte a dar mais autonomia, como era natural, ao 

. Conselho Superior ele Ensino. A Commissão rejeitou-a, sob o pretexto de que a 

creação ou suppr essão ele cadeiras importa em suppressão ou et·eação de cargos 

·publicos, e que isto cabe ao Governo. 

Note-se que a emenda cliz: creação, suppressão ou transformação. O parecer 

o'mittiu a palavra "transformação", naturalmente porque bem se comprelv:mcle 

que uma transformação de cadeiras pôde não importar na creação nem na sup

pressão de empregos; e por isso a Commissão, comprehenclenclo que não h avia 

esse fundamento para se deixar esta questão, que é de caracter méramente dida

ctico, sujeita á deliberaç.ão do Governo , appel lou para essa evasiva. 

O certo é que a suppressão e creação de cadeiras p6cle não dar log·ar a . novas 

•nomeações de lent.es. 

A Escola de Direito de Porto Alegre, tendo, em vi rtude da reforma Rivaclavia, 

a faculdade ele alterar livremente o seu programma, supprimiu a cadeira de dire ito 

l·o·mano e desdobrou a do processo, separ anc]o o civil e commercial elo penal, 

s'em que clabi decorresse a lteração quanto ao numero de cadeiras; foi simples

mente uma questão de programma; foi substituída a philosophia do direito por 

uma cadeira ele theoria geral do direito. 

Ainda mais: houve outra alteração na cadeira de direito internacionfl,l, sendo 

. desdobra da em duas, para melhor estu do elo direito internacional publico e pri

. vacln, e outras modificações, que, ao que me parece, não deram Jogar á augmento 

de Jogares ele professor. 

Em todo caso, são questões ela ordem didactica e de materia de programma, 

-· ~m que não se reconhece, sob fundamento a lgum, a com>petencia elo Estado para 

resolver sobre o caso. 

Não se compreh ende que o Estado, o orgão do poder publico, seja o un:co 

.oompetente sob o ponto <Je vista sc ientifico e diclactico, para resolver si os pro

_grammas devem ou não s~r organizaclos deste ou daquelle modo, qua ndo essa 
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·orga.nização não importa, como quer o parecer, na creação ou suppressão de 

cadeiras e ainda mesmo que em tanto importasse. 

Então o Estado passa a ter as suas doutrinas, e a sua scien cia dosada me

;t liodicamente nos seus programmas, o que · é man ifestamente contrario ao reg imen 

republicano. Um Estado que desce a esses detalhes, que quer ass im d irectamente 

legislar sobre a sciencia, deve tambem, 1Jara ser coherente, legislar sobre 

.a relig·ião, porque não se concebe a existencia ela liberdade ele rel ig iã o 

sem a existencia da liberda de scientifica. Ambas não são mais elo que coro l-

, \arios do principio geral da liberdade de consciencia, consagrado em nossas leis 

como fundamento e alic~rce das instituições republicanas, que adoptamos. 

Assim se chega ao regimen completo do officia lismo, que desce aos detal hes, 

,até em qu estões ele l:orarios escolares, do período de abertura e encerramento das 

, aulas, e dos exam es, di a em que es tes devem começar e outros detalhes que são 

verdadeiras ins ignificancias, para constituírem objecto ela preoccupação do Go

,.verno, que deve ter mais em que se occupar, com proveito para o paiz. 

Não se comprehende que questõe.s dessa natureza e outras de caracter pura

m ente didactico, não f icassem affectas ás cong regações, para que estas as resol-

' vessem de accôrdo com as exigencias do ensino, maximé quando se pretende f a zer 

acreditar que se deixou , pel a reforma, autonomia d iclactica ás congregações. 

A reforma desce a questões de detalhes tão mínimos, que não se comprehende 

que constituam objecto de deliberação da lei, a ponto de não se admittir a mais 

ligeira alte ração. 

Ora, a nossa preoccupação é real m ente incomprehensivel, quando pensamos 

_que o ensino, uma questão tran scendente e fundamental, para o paiz, depende 

de nugas e ninharias, ao passo que deixamos pa ra S!lgundo plano e não nos 

. interessamos por cousa m ais séria, importante e decisiva, como, por exemplo, o 

ensino technico profissional. (A7Jo·iaclos. ) Emquanto não nos importamos com a 

questão dos methodos, pois que estes foram inteiramente esquecidos, exigimos que 
os programmas sejam esgotados. 

Ha mesmo uma di spos ição ela reforma que manda, verificar s i os programmas 

foram dados até tres quartas par tes. E' a arithmetica da reforma, que tudo redu z 
·i' .. ?' numeros, como si a questão do ensino pudesse ser enquadrada nestas forllll.las 

mathematicas, ou submettidas a esses coefficientes arithmeticos. 

Mas, tudo isto para que? Para um fim unico. 

O SR. JOAQUIM Ozonro dá um aparte. 

O SR. ILDEFONSO PINTO: - Pois então é a prova cabal do vicio congenito 
( . 

insanavel do regimen official do ensino, e , por consegu inte, o unico m eio de 

sanar, endireitar e m elhorar o ensino, é abandon ai-o. 

Tudo isto para que se tem f eito? Para o fim unico de exped ir d iplomas, que 

sirvam de apresentação dos candidatos fl.. cargos publicos. A União mantém esta

belecimentos para fazer burocratas. Si ha um ·grande mal a condemnar, r emovér 

e remediar no paiz, é sem duvida nenhuma este - a burocracia. E' uma das 

cousas que nos está fazendo muito mal e que precisa ser corrigida, dan do-se 

;_ outros incentivos, outros estímu los e outras preoccupações á mocidade, que eleve 
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construir v futuro da nossa Patria, dedicando-se ao nosso desenvolvimento eco

nomico e consolidando, cada vez mais, a integridade do caracter brasileiro em 

tudo quanto se relacione com a mor·al com o civismo. 

O regimen elos programmas, pol8, e o dos diploma , garantidos ambos P<:!o 

officialismo, eis ao que se cifra e r esume a reforma, tal como foi elaborada e 

como volta ao voto final ela Camara. J<: foi, entretanto. contra os programmas 

que, com tanta g r aça e com tanto acerto o illustre Relator do parecer do Orç:a

mento se· manifestou, com aquelle espírito lucido e a.<Juella precisão de phrases 

que lhe ê tão peculiar, relevando-se sempre a sua capacidade e o seu bello 

talento. 

S. Ex. com fina ironia conclemna ele morte o regimen dos programmas e, entre

tanto, ê precisamente para os prog•·ammas, e só para os programmas, que appella, 

e em nome de manutenção dos programmas officiaes que s rejeitam todas as 

emendas que têm por fim facilitar a iniciativa dos corpos docentes!! 

Termino, Sr. Presidente, manifestando mais uma vez á Camara a minha 

convicção firme e mabalavel de que, retrogradanclo, sei agora, por espírito pra

tico ... E' verdade não me tinha occorrido que ê isso mesmo. é o espírito pratico, 

ê o savoü· vi111'e e o scwoir fai•·e. ê a necessidade natural ele transigirmos, de 

nos accommodarrnos ás contingencias ela época, elo meio e ela occasião. Mas esse 

espírito pratico, entretanto, está expresso ele um modo que mais me parece um 

espírito retrogrado, poJ'(Juanto consiste em voltar ao passado e em abandonar um 

caminho que se seguia, para retomar praticas que já tinham sido conclemnR.das. 

E' notavel que, . com uma contradicçã.o flagrante e verdadeiramente paradoxal, 

tudo isto se faça invocando a evolução! 

Ora, Sr. Presidente, poderá ser involução, menos evolução. essa volta ao 

passado, apezar de dizer-se que assim se procede por experiencia. quando a ver

dade é que as lições da pratica e os ensinamentos inequívocos da experiencia 

demonstr am que, fóra do nosso paiz, em diversos Estados da União Brasileira, 

o regirnen que eu propugno está consagrado pelos resultados que tem produzido. 

•renho certeza 'de que a reforma, como está elaborada e como volta ao voto da 

Camara, não pôde, de maneira nenhuma, satisfazer âs necessidades reaes e effe

ctivas elo paiz, em materia de ensino, e que, dentro de pouco tempo, talvez mesmo 

dentro de muito pouco tempo ... 

O SR. F ARL'- SouTo : - A reforma será reformada. 

O SR. lLDEFONso PINTO: - ... sentiremos a necessidade de reformar a re

forma (a7Joiados) e, então, é bem possível, si não fôr certo, que a unica solução 

será encontrada na volta ao regimen ela liberdade, que agora abandonamos. 

Nesse dia, Sr. Presidente. eu poderei dar o meu voto á lei que fõr submetticla 

á deliberação ela Camara, e darei voto s!ncero, leal e consciente, certo de que a 

Camara vae prestar ao meu paiz um dos m aiores serviços ele que elle hoje npces

sita. (ii'I1tito em.; m1tito bem. O orado•· é muito cnmp>·i.mentaclo.) 

E' encenada a discussão. (*) 

(*) A votação elas emendas offerecidas em 3' dis us~ão ficou odia,la. 
Pende de votação. diz a Synopse dos trabalhos da Camara. r1os D ('putaclos 

(1917). 
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SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 22 DE DEZEMBRO 

Achou-~e autorizado o Poder Executivo, em 1911, (*) a reformar os institutos 

de instrucção superior e da secundaria, subordinados ao Ministerio elos ~egocios • 

Interiores, e nesse passo resolveu o Congr sso Nacional prescindir de lançar con

tribuições pecuniarias directas sobre os matriculandos e cursistas elos mesmos 

institutos de ensino publico, conferindo a cada qual na pessoa da congregação 

docente a liberdade elo lançamento e cobrança ele taxas e emolumentos, destinados 

taes recursos dinheirosos a cada um elos institutos de per si, para occorre r âs des

pezas occasionaes; mas subentendo que o Thesouro da União continuaria a pagar 

vencimentos aos membros do magisterio official, seus auxiliares e mais funcciona

rios administrativos. todo de ordem permanente, providos por effeito de legislação 

"'ntet·ior. 
Expeclio o Poder Executivo no di a 5 de Abril a lei organica, innovando a · 

regra da receita escolar , e com excepção desta novidade e a de fazer da livre

rlocencia o viveiro de futuros professores, mediante concurso e á m edida que 

vagassem as cadeiras, outras lJrovinham das velharias, cursos livres já admitticlos 

c.~ · tição elo ensino official, e mais a autonomia diclactica da congregação, 

de mais a mais a personalidade juridi~a do Instituto para receber doações e 
legados·. 

O melhoramento, visado por autorização do Poder Legislativo, consistia so

oremodo em contribuírem os discipulos, ele seu bolsinho, directamente, para remu

neração elos professores, como se observa em algumas universidades estrangeiras; 

e certo que, estimulados os docentes, pela paga directa dos alumnos, o ensino 

semi-official só assim se eles nvolveria ganhando perfeição. 

Et·a voz unisona que o antigo magisterio official e seus auxiliares pelas 

cadeiras, repousados todos na tarimba do officionalismo, haviam-se desinteressado 

do ensino publico, envelhecidos na rotina, deixando de cultivar a sciencia; os 

qúaes emulariam com os novos professores graciosos, segundo v iriam abrilhantar 

os institutos concertados de tal modo. 

Desfalcado o Thesouro Nacional da receita por taxas e emol umentos lançados 

sobre a mocida de academ ica, assim outr'ora ex igia o regimen, o pessoal de no~-

(•) Tt·echo do parece!· do Sr. Erico Coelho, Relator do projecto ele orçamento 
do In ter i o r no Senado. 
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meação graciosa, agora accre.scidos aos tarimbeiros officiaes, não pesar ia no 

erario publico e os organisn1os burocraticos incutidos de sangue novo e generoso~ 

talvez r eadquirissem a vital id ade desejavel. 

Posto em execução o decreto de Abril el e 1911 , incontinente professores gr"'-

ciosos de alguns institutos fize ra m te ntativa, af im de. serem tra nsfig urados de

repente em funccionarios publicos; e nesse 1nténto appareceu na Cama ra dos ~ 

Deputa dos uma emenda ao projecto el a le i a nnu a da s despezas, para o exercicio 

fin anceiro de 191 2, emenda q u e não logrou assentimento desse r a mo do Poder 

Legislativo, po is alteraria a lei org.anica na sua essencia. 

Em seguida, professores extra-officiaes intenta ram obter sua inscripção no 

montepio obrigatorio dos funccionarios civis de categoria federa}. promptifican

do-se a pagamentos de sello pelas nomeações graciosas, receb idos por cofres pe

cu liares dos institutos, mas importa ncias elas quaes elles de nov o clesembo!sariam 

• e11grossanclo o Thesouro Feder a l. 

Indeferio o clistincto Ministro Rivadavia Corrêa a extravagan te petição, decla

rando que sem elha ntes professo res eram extranhos aos quadros elos funccionarioa 

publicos; sendo as reg·alias ela legis!ação, a n terior ao decreto ele 5 ele Abri: de 

1911, pertinentes ao magisterio official e seu s a uxilia r es prov idos de confor

mi dade. 

Do anno passado a o presente de 1915, viu-se ainda uma vez o Poder Exe

cutivo a utoriza do a reformar os institutos el e instrucção superior e ela secun daria . 

submettidos ao Ministerio dos Negocios Interiores; porém, reform a a ser r ef e

r enda da sem demora por acfo elo Poder Legislativo, urg indo corrig·ir os defe itos 

da lei org·anica decret a da em Abril. 

Não é segredo na Cam a r a dos Depu tados, onde o r egulamen to, expedi do em 

18 de Março deste a nno, se encontra cr ivado de emendas em 3° turno de di scussão. 

não é segredo que a nave enca lhou entre os a brolhos da referenda. 

Anno de 189 2, Floriano Peixoto decr e tou o prim eiro_ Codig·o elo Ensino Supe

rior e Secundario, su jei tl'l. . a obra ' ao Congresso Nacion a l para referendar, e de 

facto intercalou emen das . postas em consecutiva execu ção. 

Mas, a nno de 19 01. Campos Salles b a ixou o segundo Coclig o elo Ensino Supe

rioT e Secunclario, obra que o Congresso Nacional não referendou; e ele facto 

surgira.m em endas n a Camara elos Deputa dos, as quaes ficaram sem a ndamen to. 

Visto fa lta r a r ef er en da ao Cocl igo el e 1901, o segundo, in s is tio o Supremo 

Tr ibuna l Feder a l em julgar as dem a ndas no concreto. a pplica ndo o Codigo ele 

1892, o primeiro, unico que o Congresso Nacional referendara. 

No rodar dos a nnos o Supremo Tribunal Federal continuou a sentenciar nos 

termos elo Coelig o do Ensino. o el e 1892, unico ref el"enclaclo; ao passo que o Poder 

Executivo te imava em resolver as occurrencias cingindo-se ao Cocligo do Ensino, 

o el e 1901, sem r eferenda. 

Aconteceu a um M inistro da Justiça, intervistaclo por diar io de publicidade, 

decl a r a r qu e, havendo clou s Cocl igos ele Ensino, era como se n enhum estivesse em 

vigor, e con sequentemente o Secreta rio elos Negocios Interiores podia decid ir, ft 

su a discreção, as qnestões vertentes. 
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::-<o momento actua l t emos suspe nsa a execução do decretado a 5 ele Abril de 
' 1911, a lei org-anica, e t emos encalhada na Camara dos Deputados a refeo·enda 

ao reg-ulamento, datado ae 18 ele Março ele 1915, e ainda temos o Codigo de 

Ensino, ~o anno el e 189 2, o unico contexto· legislativo que o Supremo Tribunat 

l~ederal considera vig-ente, mas no concreto de demandas. 

Permitta a Commissão de Finanças, que seu obscuro Relator transcreva, dú . 

liv ro r ecente, intitu.Iaclo Lct 12éz>nblique aes Cctmct>·aaes, esta passag·em exacta: 

"Le moment arrive ou !e Ministre ne se reconnait pas pius dans Ia nouvt: lle 

organisa tion que dans l 'ancienne. I! est vrai qu 'à ce moment les grands fonccio 

naires, qui l'accablaient jusqu'alors de l eur compétence, ne s'y reconnaissent pas 

clavantage, et c'est déjà un resultat." 

O senado do ens ino, assim se denomina o Conselho Superior, ele um lado e 

de oubros lados as Congregações Docentes, acham-se todos transgredindo o regu

lamento de 18 de Março, deste 1915, v isto que o Poder Leg-islativo não parece 

da r sua referenda; e m a is, ponderando qu e a Lei Org·anica, decreto elo 5 - de Abril 

daquelle 191J, está sustada, o Consel.ho de. uma banda e de outras bandas as 

congregações, reputam-se todos desobrigados de obecli encia á lei ou t·eg-ulamento 

qualquer. 

Eis ahi a balburdia admin istrati va, não obstante o illu stre Ministro da Justi~a, 

em discurso pronunci ado na Capital de S. Paulo, t er affirmado que a novíssima 

J·eforma dos institutos de ensino publico es t á approvacla na Camara elos Depu

tados; e prosegue a balburclia administrativa, a despeito do Supremo Tribunal 

Federal r econsidera r vig-ente só a l egis lação na fórma elo Codigo elo Ensino, o 

do anno el e 1 92 com as emendas ,elo Poder L egislativo, claro é, assegurando 

direitos e ga,·antias inclividuaes acaw periclitantes na balburclia administrativa. 

H a unia p ag-i na a escr ever, entre nós repr esentan t es elo povo brasil eiro, r efe

rente á desharmonia elos actos g-overnamentaes e âs r eso luções legislativas, é a 

da homo>l0g-aç:io, processo qu e Yaria de tranmites, m as acabando intlefectivel 

mente a consummar os factos. 

A's vezes a homologação elo Congresso Nacional é da inconsciencia, por outra, 

sem xame do facto em via de ser consummaclo, e á parte o absurdo de homologaE 

inconscientemente, res ta a consutnmação do tn esnlo facto, ás bal'bas do Pode1: 

L egislativo consciente de s• .. as prerogativas. 

Não ha na le i a nnu a em v ig·or , para o l\1Iini sterio dos 1 egocios Interiores, 

não ha explicita n em implícita delegação que o Poder Executivo traduza pot; 

f aculdade sua de augmentar o numero dos funccionarios f ederaes. ex i stentes nos 

lnstitutos de instrucção superior e ela secundaria, convertendo verbi-gnttia os 

Clocen tes graciosos em profesmr es officiaes. 

Mas o art. 150, do regulamento exped ido no 18 deste anno e j á em ex ecução, 

cogita de accrescer o ntnnero de funccionarios publi cas, e sobrecarreg-ar o The

souro r acionai con1 despezas novas el e ordem pennanente, não au tol"izaclas por

acto elo Poder L egislativo de modo n enhum. 

O obscuro Relator da Commi ssão de Finanças, n esta opportunidade, pergunta 

daqui ao Sen.ado se quer homologar desd e já o art. 150 da r egulamentação decre" 
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Ütda no 18 de Março, sem embargo da referencia encalhada na Camara elos 

Deputados até ãs calendas. 

O art. 150 é deste teôr: 
··Os professores que forem investidos elos seus cargos na vigencia do decreto 

n . 8. 659, do 5 ele Abril ele 1911, entrarão para a classe dos nomeados anterior

mente á.quelle decreto ou posteriormente á presente reforma do ensino, desd e que 

o requeiratn. 

Para.grapho unico. Declararão, no requerimento, que se sujeitam a todos os 

deveres dos funccionarios publicas, inclusive o pagamento dos impostos sobre O!? 

vencimentos e do sello de nomeação." 
Tamanha é a preoccupação do Poder Executivo em canalizar para o Thesouro 

:\'acionai mais despezas, de ordem permanente, com os docentes graciosos elos 

institutos seml-officiaes, nomeados por effe itos transitoTios do decretado no Abril 

tle 1911, o mallograclo fructo, tão grande e urgente é esse empenho, que o Minis

teria dos Neg·ocios Interiores baixou um aviso, na data ele 27 de Abril elo corrente 

anuo, advertindo-lhes que é chegada a opportunidacle de se metterem na detes

tada tarimba elo. funccionarios publicas, embora o Poder L egislativo ainda não 

haja referendado o regulamento do 18 de Março, o crivo ele emendas em pro

jecto. 

Reza o aviso: 

"Sr. Presidente do Conselho Superior do Ensino. - Recommendo-vos provi-
·' ciencieis sobre a remessa á Secretaria de Estado deste Ministerio, dos títulos dos 

professores dos institutos de ensino secundaria e superior que, na conformid'Olcle 

do art. 150, do decreto n. 11.530, de 18 de Março ultimo, tenham requerido ou 

requeiram entrar para a classe dos nomeados anteriormen te ao ele n. 8. 659, ele 

5 de Abril de 1911 ou posteriormente áquelle decreto . Providencieis, outros im1 
para que sejam enviados á mesma Secretaria, os títulos dos a ntigos docentes de 

taes institutos, para a mudança de denominação dos seus lugares, e, tambem, 

os títulos daquelles que, por qualquer fôrma, hajam mudado de situação." 

O proposito do Congresso Nacional, no fixar as despezas por varias Ministe

rios, durante o anuo de 1915, foi de restringir os quadros dos funccionarios 

publicas a cargos em numero imprescindível; razão por que autorizou o Presi

dente da Republioa a recompor as repartições administrativas, comtanto que os 

indivíduos, dispensados do serviço activo, ficassem a titulo de addidos, com 

seus vencimentos, á margem dos mesmos quadros, depois de restringidos, afim 
de preencherem as vagas provindouras. 

A intenção financiai do Poder Legislativo teve por fundamento o alarme do 

digno Ministro da Fazenda, anno ele 1914, constante de seu relatorio, nes tes· 
termos: 

"A mania da burocracia entrou nos habitos brasileiros; todo o mundo quer 

ser empregado publico; dahi o excesso do pessoal que existe em quasi todas as 

repartições. Quem quer que lance os olhos e examine as tabellas de diversos 

Mlnisterios, verificará de golpe que, em grande parte das repartições federaes, 

é escandaloso o numero de funccionarios, o que constitue um peso enorme para 
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o r.rhesouro no presente, e un1a 1naior ameaça. para o futuro, }leias consequentes 

:oLPosentacloriàs, g-ratificações aclcl icion aes e montepios." 
Mas, o a rt. 15ú, do regulamen to decretado no 18 ele Março, e o av iso ministe

rial ' elo 27 ele Abril, demonstram que o Poder Executivo, não se achando nem por. 

sonho a utorizado, na lei annua vig·ente do Ministerio elos Neg-ocias Interiores, 

a intercalar carg-os novos com os antig-os nos quadros da administração, cog·ita. 

en1 fazer cousa IJeor. 

Por vagas autorizações em caudas ele orçamentos, a pretexto de reformar 

se.rvi ços administrativos, tem abusado o Poder Executivo intromettendo nos 

quadros de repartições federaes cargos novos de par com os antigos, e expedindo 

nolTleações de funccionarios sobre-excedentes, burlando ele tal arte o art. 34, n. 25, 

da ConstituiÇ;ão d :oL I epublica, a qu_al attribue precipuamente ao Poder Legislativo 

ct·eat· emp·regos 11·ublicos, f'ixanc/.o os vencimentos elos junccionat·ios; entretan to, 

se ving-asse o art. 15ú, do regulamento, por decreto do 18 de MarÇ;o de 1915, 

outros artig·os constitucionaes ficariam burlados; queremos argumentar com o 

art. 73, referente aos cat·gos civis e mil-ita.·es, accessiveis a toclos os bt·asileiros, 

obset·vculas c1s concUções de capacidade especial que' a lei este>tuit·, e mais com 

o art. 48, n. 5, no incumbir ao Poder Executivo 7Jrove1· ce>·rgos civis e mil-itat·es, 

ele oa1'C1cte•· jeclet·e>l, se>lvo as t·estricções ex11ressas na Constit•dção da Republ1oaj 
lettras essas todas vivas no nosso entendimento, mas parecendo mortas por de

creto do 18 de Março e aviso do 27 de Abril: como se, na actualidacle, dependesse 

apenas do b m querer de uns tantos cic1adãos se incluírem nos quacl~;os dos func-· 

cionarios fecl raes, bastando requerer ao Ministerio dos Negocias Interiores, por 

intermeclio elo orgão denominado Conselho do Ensino, para que o Thesouro Nacio

ll a l fosse obrigado, · som tirte nem 'guarte, a custear outros tantos cargos novos 

intercala:dos aos antig-os. 

Extranhavel tanto é o art. 150 ela r egulamentação do 18 de Março, quanto, 

o aviso ministerial de 27 ele Abril, acima trasladado. 

O flagrante vem a ser que sommas de dinheiro sahem do erario publico para 

os cofres particulares dos institutos, repartidas mensalmente na razão integral 

el e 500 mil réis a cada um dos professores graciosos, emquanto os militares de· 

terra e mar, os funccionar ios civis e os párias em serviço da União, todos na 

actividade, excepto os magistrados federaes, soffrem o imposto sobre vencimentos 

acima de 200 mil r éis me~saes; e não escapam á tributação os reformados, os• 

aposentados, os pensionistas da munificencia naciC\nal e os beneficiados por mon-· 

tepio da obrigatoriedade: o flagrante é esse. 

Tornando á critica da lei org-anica, cujo melhoramento primordial é de inte

ressar os professores a desenvolverem o ensino, estiwulados pela paga directa. do 

bol sinho dos discípulos, accenfuemos que es~a providencia matriz tem sido rles

v! Jtuada: primeiro, porque immediatamente os institutos semi-officiaes começaram 

o peditorio de auxilias annuos em dinheit·o do Thesouro Federal, afim de remu

nerarem os docentes extranhos ao funccionalismo publico, na razão a nnua de 

seis contos de réis cada um, além elas percentag-ens por taxas arrecadadas, com

as quaes elles se viram locupl etados; segundo, porque o Poder Executivo acaba 
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de permittir que o Di1·ector da Faculdade do Hio de J aneiro offereça as laxa.s 

e emolumentos, d~s an ecadações no futuro, em pen hor ao co ntratante para eOJ!.

eação éLe uJn paiacio, pois o pardieiro, sito no la r go da l\1i serlcordia, ha ttln 1 01· 

de an nos es t á. prestes a desalJ<tr, e a, personalid <"Lde . jur ídica não tem patrimonio. 

O e a lgu1na es}Jecie_ ,a subrog·ar de n1odo a cons t ruir n ovo predio espaçoso ; notan-._ 

d.Q 7 se. que os a lugueis elo casarão onde se acha abo leta da c4stam ao erario publiC()_ 

18 contos de ré is, a i ugueis mensaes. 

A subrogação do patr imonio foi consentida ao Co llegio Pedro li, para au

g m entar o· ed ifíc io de sua propr ied ade, situado na Avenida Floriano- P eix oto; · 

tanto que gastou 500 :000$, de velhos legados e doações, e m a is 800 :000$ .do 

'l'hesuu,·o cl>< U n iào, rjelas ' ' erbas annualmen te consignadas ao M ini stedo dos 

Negociou I n teriores, ·sob a rubrica <l e obra s publ icas, e ainda n ão se conc luiu a• 

reed ificação. 

E sse expedien te não ca lha na Faculda de do Rio de J aneiro, carecida de· 

patrimonio â ser subrogado para tal fim, de sort e qu e r es ta uma elas tres seguiJi.:' 

fes hypotheses ;;, Faculdade de Med icina nesta m etropel e: ou aguardar cofn 

es toicismo o desabam ento do pardi eiro sobre os m estres e alumnos; ou' 

pers istir na esper ança de q ue a lguem se an im e a contra ta r a con

strucção do . pa l ac ió, acce i tando em p enhor as futuraveis t axas e emo

lt lmentos; ou mudai-a tempora riam ente, o Poder Executivo, para edifício de 

propriedade el a Republicá, não sendo afasta do do Hospital da Misericor dia, cujas 

enfermarias continuam escancaradas á p ratica do ensino medico-cirurgico. 

A terceira hypot hese sorri ao R el a tor desta Commi ssão de Finanças : consi 

derando qu e o Tlíesotl ro Naciona l, baldo de r ecursos pecunia.rios, não pôde dis-· 

pender na co nstrucção elo predio novo, para mudança da F aculdade de M edicina· ; 

e sorri -nos a terceira hypothese mais porque as t axas escolar es são estímu los· 

ct·eaclos pela L ei Organ ica, exclusivam ente para os tlocentes embolsarem a bem 

do en sino com aperfeiçoamento, e assim os tarimbeiros não envelhecerem na' 

J:Otina. 
c< , ..., .,:..J 

J~ste anno a lei das despezas, ar t. 2•, Iettr a b, autoriza o Poder Executivo 

a "p1ovidenciar no sentido de m elhor lançamento e distribui ção das taxas e emo-, 

Jumentos esco:ares ", comparativamente ao system a do decr eto n. 8. 459, el e 5 el e 

Abril de 191 J, qu e a cada instituto ele per si attribuia liberda de de m ed ir essas . 

contribuições pecuniarias pela n ecessidade das despezas occurrentes, m as orde

nando e11thesourasse certa laxa e mínimas porcentagen s, a fim de fundar ~eu 

p a trimonio. 

A nova regulamentação por decr eto n. 11.530, de 18 de Março de 1915, em 

via ele r eferenda, uniformi za as taxas e emolumentos esco la res, como se não• 

fossem differentes, ele um para outro instituto, as necessidades pecuniarias no 

J1)omenlo actual ou no correr elos annos; e manda qu e, havendo defic iencia. el e 

subsidio pecuniario do Thesou1·o Nacional, po r liberal idade annua do Pod er L egis

lativo, as taxas ele ma tricula e m etade elas taxas de exames sej am .enthesou-· 

r aclas para constituir patrimonio do instituto docente. 

Nesses trechos o decreto de 5 de Abril e o. decreto de 18 de Março incorrem 
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em erro, pois é heresia de economia politica tributar directamente os estudantes, 

no rodar dos ànnos, sem que esses contribu intes gozem beenficios immediatos; 

mas, ao contrario, os institutos de ensino enthesouram taxas e emolumentos para 

em futuro remoto os academistas de outras gerações a uferirern algum proveito. 

Demais, a mbos os decre tos , o de 5 de Abril e o de 18 de Março, transgridem 

a resolução do Congresso Nacional, lei n. 2. 356, de 31 de Dezembro de 1910, a 

qual destinou as taxas e emolumentos a prover, cada um dos institutos, as neces

sidades escolares fortuitas. 
Vejamos que designio dá o Poder Executivo, por decreto n. 11. 53 0, de 18 

ele Ma rço de 191 5, ás taxas e emolumentos escolares. 

Entre as Disposições P e1·nwnentes, o r eferido decreto enumera: 

"Art. 7. o As taxas ele matricula e ele frequencia, e a me tade das de exame, 

deduzidas as despezas pagas pelo cofre esco lar por deficienci a da verba votada 

pelo Congresso Nacional, constituirão o patrirnonio do instituto, afim de lhe 

garantir a autonom ia financeira, fundamento da a dmin istrativa. 

Art. 9.• Constituirão o patrimonio elos institutos mantidos pelo Governo 

F ederal: 
cL) as taxas constantes do art. 7•, bem corno as ele certidões, diplomas e 

quaesquer outras creadas pela congTegação e a pprovaclas pelo Mini~tro ela Justiça 

e Negocios Interiores, por intermeclio e a pós pa recer do Conselho Superior do 

Ensino. 
Art. 133 . Os professores nomeados na vigencia do decre to n. 8 . 659, de 5 de 

Abril ele 1911, para os quaes não haja o Congresso votado verba, serão pagos 

com o proclucto das taxas escolares.". 

A' vista desses artigos se infe rem du as hypotheses: primeira, quando o 

Cong r esw não ha ja conced ido subvenção · annua pecuniaria ao instituto docente, 

os profes ores extra-officiaes serão remunerados pelas taxas escolares; segunda, 

caso se v erifique cleficiencia da subvenção pecuni a ri a annua que o Congresso 

houver concedido, os professores extra-officiaes serã o pagos por taxas de fre

quencia e ele matricula e m e tade das taxas de exames. 

Na evidencia, taxas ele frequencia, el e matricula e ele exame são designadas 

ao pagamento do8 p rofessores extra-officiaes elos institutos, o ta l estimulo pecunia

rio elo bolsinho dos estudantes, a bem do aperfeiçoamento do ensino; é questão 

!cpenas da insufficiencia relativa ou falta absoluta ele auxilio pecuniario do The

souro Federal, á receita escolar cumpre acudir as remunerações de semelhantes 

professo~es . 

R esalta logicam ente a conjec tura, se, havendo rareza ele estudantes em Insti

tuto qúalquer, e por conseguinte averiguada a carencla de estimulo pecuniarlo 

clirecto aos professores extra-officiaes, se o Poder Legislativo deve estimular os 

mesmos professores g raciosos, com dinheiros su·btrahldos do Thesouro Nacional, 

nas vascas da miseria financeira. 

Entr e as disposições transitarias elo decreto n . 11.530, de 18 de Março de 
1915, releva nótar · as seguintes: 

Art. 145. Ernquanto não fõr transferida par a um predio condigno a Facul. 
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cl ade el e M ecl ic i t' a do llio el e Janeiro, todas as suas r endas, deduzidas as despezas 

ina diavc is, sct ã o 1e olhidas ao Banco elo Brasil e cl s tin aélas á a cqu iSição ou 

a daptação de novo eclific io pa r a a F aculclacle . 

.Pa r agrnpho . O Oi rec to t·, el e accõrdo com o M inistro da Justi ça e l\'"eg·ocios 

l n ter io t es, poderá firnui i' co ntrato con1 empreiteiros, banqu eiros ou capila li sLas, 

om pt om ettenclo as t e nda~ prusentes e fu turas da l " acu l cl acl e, para o effei to el e 

consti"Lli r ou a daptar o e di Cicio r ef eri do, ou si m pl esm en te a ux i l i ar a const r ucção 

ou adaptação empr henelid a pelo Governo. 

Ass im, toca11le á li'eculela cl e ele M edic in a el o Rio de Ja neiro, quer h aj a f a l ta 

a bso luta de subsidio p cun ia r io, qt_t e r insuffi ciencia r ela ti va ao auxilio, em di

nheiro, do Go ngresso Naciona l, toda a r eceita escol ar pelas taxas e emolum en to s, 

a rr cacl aclos n o rodar ele muitos annos, não eslimula rirt, do bo lsinho elos estu

dantes, H QS pmfessores extr a-offici aes ; poi s r endas pr opr iam ente o in stituto 

n~ o tem. 

Outro assumpto qu e affect a n. t·ecei ta escolar el e instituto da i nstrucção supe

.r ior , entend e com t res a r t igos do r egul a m en to decretado n o 1 el e Março, que 

est á v i gorando. 

R egula m os exam es l iminar es, elos in stitutos ele ens ino superior, tres artigos : 

"Disposições p erman en t es : 

Art. 77. Para r equ erer m a tri cul a nos in sti t u tos el e en sino sup er i or os can -

d idatos dever ão provar: 

c ) 'tP!J r ovac;lo no exa m e ves tibul a t·. 

A rt. 78. O candida to a exame ves ti bul ar eleve exllib i r : 

a) ce•·tificaclo el e approvação em todas as materi a s qu co nstituem o cu rso 

gymnasla l do Coll egio P edro H , con f er i do pel o m esmo colleg io ou peJos institu tos 

a elle equipa r ados, m antidos pelos governos elos E st ados e inspeccionaclos pelo 

ConseiiJO Super ior elo Ensino. 

P arag-r apho. Nos Estados onde houver gymnasio m anti do pelo Go ver no, as 

cong r egações elos insti t utos superiores equipa r a dos a os officiaes podem org an iza r 

commissões de examinadores do curso gymnasla l , pr es id idas por u m professor 

ela Faculdade." 

Disposições tran sitorias: 

Art. 152 . Em 1915 ser ão admitticlos a exam e, no Coll egio T'edro Il, os can 

tl i clà to"s-a exam es pa rcell aclo s de todas as matarias elo curso gyronaslal jo Districto 

F eder a l ou E st ado do R i o de Janeiro. 

§ 1. 0 - São validos, p ara a matri cula n os cu rsos su per iores, os exames ele 

aclmíssão prest!iclos .até A br·il do corrente a nno. 

n - Qu an.to ao anno el e 1ü15, a find ar , os est u dantes domici li ados no D istr icto 

F eder a l ou m or aclo t•es no Est a do ·do Rio el e Janeiro, que tiver em obtido appro

vação clé oxam es par cella clos no Collegio P ed ro II, a té o m ez el e Abril , ser ão 

ad m ittidos, exh ibindo taes certificados el e approvação ao ex ame lim inar de al g um 

hís tituto · d e instrucção superior , afim de se m a tricular em . 

Quan to ao an no llroximo fu turo ele 1916, de : J runei ro em diante, a lnscripção 

ao eX'am e;· di to v est ibul ar , em instituto ·d e en si no super i or, oncl·e ainda não ha 
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Jyceu otr gymnasio equipa rado, será permlttida tão sOmente ao bacharel do Col

leglo Pedro IJ, os estudantes domiciliados no Districto F ederal ou moradores no 

Esta do do Rio de Janeiro , os fe lizardos com approvações pa rcell a das, obtidas. 

a té Abril deste 1915, anno da graça. 
Emqua nto o Poder L egis la tivo não de r sua ref erenda á nova regutamentaca:o 

do Pod r Executivo a o ensino supe rior e secunclarlo, fazem-se urgentes providen

cia s financeiras de inte resse ge ra l, caso o Sena do s digne reconsid erar a omissão 
da Ca mara, na le i a nnu a em projecto. 

• Imagine o Congresso Na ciona l a massa de agua, represa do Ribei t·ão das 
L ages, 11. esguicha r premida no repucho da Lig ht & Power ; pois ahi tem com

pa r a da a onda de ma tricula ndos nos institutos federaes de instrucção superior, 

represa da a través do cana liculo unlco do oll egio P edro II; v erificando-se des
f a lqu s das r ece itas escola res por escassez, o a nno vindouro, de ca ndida tos aos 

x a mes limina res dos mesmos Ins titu tos superiores. 

A prova desse cumulo de atrapalhações é que o decr eto n. 8 . 659, de 5 de 
.\bril de 1911. a rra zou lyceus e gymnas ios, então equiparados a o Coll egio P edro Il, 

inclu s ivamente os en t retidos por E stados ou Municipios; e a inda visto o decreto 

n . 11.530, de 18 de Ma rço de 1915, executado desde já confirmar o a rrazamento 
dos taes lyceus ou gymnasios da equipa ração antecedente á lei organica de Abril. 

O R elator formulou, em DezemJ.?ro do anno passado, a favor do Thesouro 
Nacional, a emenda que eliminava do projecto da Camara a somma de r é is 

1. 600 :775$000, pa ra liberalidades de effeitos tempora rios aos institutos semi

officiaes de ensino, durante o exercicio de 1915; pois as despezas de orclem official 

e pe rma nente com os funccionarios publlcos sommavam 2. 500 :573$000 no correr 

do a nno , monta ndo a 4.101:328$000 umas e outras. 

Mas a emenda do R elator não m er eceu da Commissão de Finanças parecer 
favoravel. 

No presente o Thesouro F eder a l ca rece de dinheiros, tão certo maior que 

nunca é a necessidade, e salvo nova derra ma de papel-moeda o obscuro R elator 

não prevê como o Poder L egislativo descubra; o anno vi ndou r o, a importa ncia 

de 2. 570 :9 56$3'17 em pag amento do Thesouro aciona i aos funcclona rios publicas 
effec tivos <1~ ordem perma nente, e, al ém dessa despeza forçada, a somma de 

1. 994 :641$925 por a uxilio tempora rio aos institutos semi-officiaes, a o todo réis 

4 . 56 5 :598$272. 

Espera. o Relator qu e o Senado se dignar!l. attentar na differença, de um 

anno ao immediato, pelas despezas do Thesouro Nacional discriminadalllente : 

umas, pagamento directo dos funcciona rios publicas encravados nos institutos 

de ensino, accrescem 70 :323$347, ao passo qu e outra s, as liberalidades com mes
missimos institutos a ugmentam 393 :868$9 25. 

A proposta do Poder Executivo para. o anno vindouro, verba n. 24, somma 

4. 566 :5 98$272; porém, a Camarn. dos Deputados, no seu projecto, addicionou 

ainda, por subvenção á gloriosa Faculdade da Bahia, 100 :000$000, contos re
dondos. 

)<Ao ha comparar a Faculdade do Rio de Janeiro, em risco de perecer sob 
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os escombros elo parclreiro caTcomiclo, aos ou tros insti tutos ele e ns ino, sem perigor 

nos seus eclif!cios novos ou renovados, não esqu ecendo a luzente Faculda de de 

S. Pat\lo, . no seu vetusto claustro, mas nada arriscado a desabar . 

Sente o humilde Relator desta Commissão ele Finanças n ão acons'elha r o 

auxilio cljnheiroso elo Thesouro Nacional, afim ela Faculdade elo Rio ele Janeiro 

erguer seu pala.cio, e sente tanto que infelizm ente é o decano elos professores ela 

escola onde se doutorou. 
A' força de razões o Relator não opina que se vasculhem as arcas do The

souro Federal, no paro,.._-ysmo da deficiencia, para se conceder, no anno de 1916, 

liberalidades montantes a 2. 588 :296$347, aos institutos de ensino, já por com

pleto installados em seus edifioios novos ou bem conservados. 

Viva, cada um, das taxas e emolumentos, a receita da qual o Poder Legis

lativo desfalcou o erario publico, ha quatro annos decorridos, conferindo esses 

auxílios em dinheiro aos cofr es dos institutos docentes, cada um de per s i, com

tanta que se abstenham de cavar mais fundo a r uína f inanceira da Un ião, pobre 

ele rendas e rica de dividas. 

Ao cavador as batatas. 

D izia, a semana passada, o Sr. L eopoldo de Bul hões, entre seria e ir·on ico, 

ao lado do s ignatario deste relatorio: 

"Mais difficil que equilibrar neste momento a receita com a clespeza da 

União, é convencer o Senado e a Camara quanto a crise pecuniaria elo Thesouro 

Federal subiu de ponto." 

Depois que o Poder Executivo creou por decreto o estabelecimen to ele ass!s 

tencia publica no palacete Tinta Roxa, sem autorização n enh uma do Poder L egis

lativo, pela pr imeira vez o projecto de lei annu a da Camar a dos Deputados não 

insere auxilio em dinheiro para a Maternidade das Laranjeiras, bem conhecida. 

Agiu acertadamente a Camara dos Deputados, negando-se a e ntregar o tal 

elephante branco á Faculdade de Medicina, que se veria abarbada ele despezas 

por alimentação do pachiderme. 

Nos ultimas dias do anno passado o Relator desta Comm issão de Finanças 

foi de parecer que se transferisse o hospício maternal s ituado n a c hacara de 

Laranjeiras e tudo quanto nelle se contém a o Município, pela consider ação de 

ser a espec ie ele assistencia publica car acteristicamente da Municipalidade; e 

assim a lntendencia o tem a uxiliado com dinheiros no decurso de annos. 

Essa emenda do Relator não teve assentimento da Commissão de Finanças; 

mas a opportuniclaele é ele insistir que se transfira a Maternidade elas Laranjeiras, 

immovel e mobiliaria e instrumental ao Município, dando-se assim a qua nti a 

annua ele 20 contos, do Thesouro da União, em auxilio do estabelecimento mu

nicipal. 

.c Onde convier. 

Art. 1. 0 - Os collegios particulares situ a dos fóra d esta Capital e das cidades 

onde existirem gymnasios estadoaes equ iparados, ou institutos officiaes, cujos ex a 

nws sejam validos por disposição de lei. poderão r equerer a o Conselho Geral do 

Ensino a nomeação de bancas examinadoras para o exame dos seus alumnos. 
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§ r .• - Apresentado o requerimento 9 Pr.~sidente do Conselho . do ):!:!'sino 

ver ificará. : 
a) se o col leg-io fu ncciona h a mais de ci nco ~,Lnnos ; 

b) se o ensino das materias ê fe ito por seriação inteiramente conforme ao 

ensino do Collegio P edro II; 
o) se o colleg-io é aotaclo de todos os g-abinetes n ecessarios para o ensino 

das materias que os r eclama m ; 

cl) se h a mora lidade na a dministração 

e) se h a frequencia elos alumnos matricula dos. 

§ 2.• - Esta verificação dever á ser feita por intermed io de um fi scal e~pe

cialmente nomeado pe lo Pres idente elo Conselho para ta l fim, o qua l perceber á. 

a gratificação de 500$ a 1 :000$, a rbitra da pelo referido "Presidente, segundo 

:t distancia , além das despezas de transporte e de uma di a ria de 10$ , pagas ante

cipadamente pelo co llegio que r equerer a nomeação, não podendo o t empo ela 

fiscalização exceder de um m ez. 

§ 3.• - Apresentado o relatorio, pelo f iscal, deliberará o Conselho, deferindo 

ou não o pedido. 

§ 4.0 - No caso de ser deferido o r equerim ento , o Conselho escolher á, por 

eleição, professores do Coll egio Pedro II, ou dos gymnasios estadoaes. a rbitranclo

lhes desde logo a g r·atificação, que será ue 10 $ para exame ele cada a lumno em 

cada m ateria, a lém el as despezas de transporte, que tudo será pag-o pelo collegio 

que r equerer a nomeação de examina dores, devendo ser deposita da a importancia 

total, calculada pelo Conselho , segundo o numero de a lum nos e de exames a 

r ealiza r. 

5.• - No caso de r ecusa, a impossibil idade dos professor es elo Collegio 

Pedro II e dos Gymnasios estadoaes, poderá o Conselho nomear professores par

ticula r es para constitnirem as ba ncas examinador as, não podendo em caso _a lgum 

taes p rofessores ser r esidentes na cidade onde f ôr s ituado o co ll egio. 

§ 6. • - Verifica la a hypothese a que se refere o parag rapho ante;r ior, o 

Conselho eleger á na m esm a occasião um f iscal, ao qual cumpre ass is tir a os exa

m es no collegio que requerer a nomeação de bancas examinadoras, informanc1o 

ac> Conselho o que occorr er, ass istindo-lh e o direito el e oppôr o seu voto á ap

provar,ão de qualquer a lum no, levando immediatam en te ao conhecim ento do 

Conselho pa r a que es te deliber e sobre a procecl enc ia do refer ido veto. 

Ao fiscal serão entregues pelo Directo r do collegio todos os documentos 

que por e lle forem r eclamados pa r a instru ir a sua r epr esentação contra a lgum 

a luínno. 

§ 7. 0 ~ O fiscal eleito r eceberá a g ratificação ele 1 :000$, a lém das des

pezas el e transporte e ele uma diaria el e 10 $000. 

Art. 2.• - Os exames dos co llegios pa rti cula res qu.e r equer erem a nomeação 

de bancas examina doras dever ão r eali zar-se de 1• de F ever eiro a 10 de Mar ço. " 

Afina l, a pôs deba te, em que tomaram parte os Srs. Er·ico, Glycerio e João 

Luiz, resç lvell a Cçmmissãç a diar o assumpto para ~ terceira disçussão. t<;lnrlq 
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0 ultimo daquelles senadores declarado constar-lhe que estava em ·elaboração entre 

0 s 5eus co llegas, uma em enda, sobre exames gymnasiaes, que ser ia em :tempo 

submettida ao estudo da Com missão. ( •) 

SESSÃO DE 27 DE DEZEl\lBRO 

EMENDA .\..0 ORÇAMENTO DO JN1.'ERIOH. 

AccrescenLe-se onde co nvie r 

"O Conselho Super·ior do Ensino poderá non1ear, unH\. veb por anno, conl

missões examinadoras dos a lumnos matriculados, durante o ultimo periodo le'

ctivo , em co!lcgio de instrucç;ão ~ecundaria, ind iscutiyelmente idon PO, que func

cione em cidade onde não h a ja gymnasio official nem equipa rado a este, obri

gando-se a directori a do in stituto a depoEitar na secretaria do Conselho a taxa ele 

dez mil réis. por materia, além de uma somma r azoavel pa r a tra nsporte e es tad ia 

ele examinadores, e su jeitando-se tambem á fi scalização e demais condições esta

belecidas, de um modo gera l, pelo Governo. 

Os certifica dos de approvação subscriptos pelos pres identes elas commissõ ,ls 

exam inadoras ele cada materia darão ao es tudante o direito ele inscrever-se para 

exame vestibular n as faculdades officiaes. Supprima m-se as palavras - com 

intuito de lucro ou de propaganda philosophica ou religiosa - do art. 24, · slo 

decreto n. 11. 530, de 18 de :Ma rço de 101 5. 

Serão r ecolhidas á seoretar·i a do Conselho Superior do Ensino as quotas ele 

fiscalização dos institutos equipara dos aos officiaes, deEcontRndo-~e <las m es

mas dez por cento para as despezas com os a manuenses, a dactylogra pha e o 

porteiro do m esmo Conselho, supprimida, no orçamento do Interior, a verba (l e 

7 :200$ para amanuenses e porteiro , e no da Ag ricultura a correspondente aos 

vencimentos de uma dactylographa a ddid a. 

L011es Gonçalves. - Abelias Neves . - Wal[?··iclo J.eal. - Vi.cto1·ino M"ontei>·o. 

- F1·ancisco ·sá, - F. lliencles de Almeielc•. - Ph·es Fen·ei1·a. i-- Gt>ilhe,.,ne Cam-

1JOs. - João Ly1·a. - Alf,-edo Ellis. - José .ii:ItL?·tinho. - Metello. Cun ha · 

PeeL,-osa. - Costa Rocl!·igttes. - A . l ne11o elo B1·asil. - Lmwo Soel?-é. 

Gt"ime.,-ães. -.,__ F. Glyceho. - Raymurrelo ele ll1i1·emelc.. - José Euzebio. ___, Jo ão 

Luiz Alves . - A1·aujo Góes. - J. Sique-i?·c. ele M enezes. - P e1·ei?·a Lobo. '-

Francisco Balles. -Ribeiro Gonça.Zves. - Gcne·roso Nfa?~q·ues. - Bern.a1·clo 1\f~n. 
te·i?·o. - B"eno de Paiv a. - B e1·ncwd'i?to !lfonte·i,-o. 

(*) Emenda tida pelo relator, Sr . Erico Coelho na Com missão de Finanças. 

D isse o Senador fluminense tel-a r cebido do Sr. Anton io Carlos, Deputa do lceuler 

da Camara d,os Deputados. 
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O Sr. Erico Coelho (pela o•·dem): -Pedi a pala,-ra, antes ele 'v. Ex. Vot aç[!J 

submetter á votação es ta emenda, pa ra formular uma questlo constitucional. 

A m encla contém as segu intes . linh as : "Supprimam -se as palavras -- com 

·intuitos de htc!"OS ou ele 11t'01J<tgcmclct 7Jhiloso7Jhica on •·elig·iosa elo a,-t. 24 do d e-

' cTe to n. 11.530, ele 18 de A!a.·ço de 1915 " e isto basta para tornai-a inviavel. 

A em enda pretende alterar o r egulamento expedido por decr eto de 18 ele 

Ma r ço, obra elo Executivo su jeita á referenda elo Poder L egis lativo, r egu lamen

tação que se acha -na Camara em debate, a inda longe el e projecto sobre o qual' 

o Senado possa deliberar. 

Não se t rata, Sr. P r esidente, ele inser ir na lei ann ua ele clespeza projccto ele 

lei formulada aqui no Senado ou a ll i na Camar a, segundo os precedentes, quan

tos V. Ex. invoco u h a momentos, tocante á emenda que abol io o concún·o 

legal. 

Digne-se V. E x. consultar o Senado so!Jre este m eu requerimento. (Lé) : 

" R equeiro que n este momento, antes ele s er votada a emenda sobré a qual 

fo•·mulo a preliminar, seja ouvida a Commissão de D iplom acia a respeito elo se

guinte ponto constitucional : 

Se póde o Senado emenda r projecto que a Camara estiver elaborando, a ntes 

de ser presente ao Senado o proj ecto da Camar a em fórma de resolução legisla

tiva. 11 

Uma cousa, en1 Di reito P ublico, é ve1·1Ji··[) 'rcbtia o con hecido Parla 1nenlo ingtez , 

que se gaba de poder tudo, menos faze r el e uma mulher um homem , e outra 

co usa em Direito Publico, é, por exemplo, o nosso Congresso Nacional , cu jos 

poder es se acham limit;,_clos na Constituição da Republicct., que traça. regras in

variaveis ao Senado e á Camara, a té o processo ele formularem leis ou r esolu

ções. 

Em evidencia a Constituição ela R epublica, titulo 1•, secção 1", capitulo 5•, 

ela Le is e R eso luções, ar tigo 37, preceitu a nestes termos 

"O projecto à e lei a cl op ta do em uma elas Cama r as, ser á s ubmettido á ou tra, 

e esta, se o approvar, env ia l-o-ha ao Poder Execu tivo que, acquiescenclo, o sanc

cionará e pron1ulgará. ·• 

Ora, nesta occasião a Cama ra elabor a um projecto el e I i sobre o r egu la

mento por decreto ele 18 ele Març_o deste anno, e referenda, solicitada pela 

me!',f.agem elo Sr . .Presidente ela Republica, dirigida precipuamente á Camara, e 

n esta m esma occasião o Senado 1n·~tende emendar o r egulamento que a in·:la 

não lhe foi dado emendar. 

Log·o, a en1 enda que n1ereceu tantas ass ignalu1·as ele ~r::;. Senado res, é f l.1-

g ra ntem cnte incons titucional. e assim a Mesa não cl eYe submettel-::t á votação, 

porquanto decla•·a r evog·aclo o art. ~ -1 elo decr eto n. 11.330, ele 18 ele Março à este 

a nno. 



-792 

Vem á Mesa e é lido o seguinte 

R eqtteTiAnento 

Requeiro que neste momento, anteiS de ser votada a em enda sobre a qual 

formulo a prelimina r , seja ouvida verbalmente a Commissão de Diplomacia a r es

p ei to do seguinte ponto constitucional : 

Se pôde o S enado em endar projecto que a Camara estiver elaborando, a ntes 

de ser presente ao Sen a do o projecto da Ca mara em fôrma de r esolução legisla

tiva. - E!'ico Coelho . 

. O Sr. João Luiz Alves (jJeln o?·c!em):- Sr. Presidente, observarei ape

nas que esta emenda, como aquella que acabou d e ser approvada pelo Senado, e 

contra a qual a liás eu votei, pelo fundamento de que importa em nomeação, 

está assignada por 23 Srs. Sen ador es. Creio, pois, que já o Senado se pronun

ciou sobr e a constitucionalidade dessa em enda, a ssignando-a. Nessas condições, 

acr edito que m elhor será votal-a. 

O SR. ERICO CoELHO : -· Não h a paridade nem a n a logia entre o caso ha 

pouco r esolvido p ela Mesa, quero dizer , a em enda que ferio o r egimen to elo Se

nado, e esta outra emenda que r evoga a Constituição ela R epublica ; a verdacl"l 

é esta. 

O R egimento elo Senado é o m enos, pois os Srs. Senaaores podem a lterai-o 

de repente; porém a Constitu ição ela R epublica é o mais, t a nto que dieta ao 

Senado e á Cama ra o modo invariavel d e elaborarem leis ou resoluções .. 

O Sr. Abdias Neves: ( pa?'Ct enca.ni nhm· a votaÇão) : - Sr. Presidente, 

esta em enda é uma sorpreza a rmada ao Senado. T endo-me s ido a presentada p elo 

m eu nobre amigo Senador pelo Rio Gr ande elo Sul , eu a assignei, sobre a 

pr emencia ele vo tações de emendas outras. 

Não a li ; r ecuso-lhe o meu voto, porque é inconstitucion a l, e o Sen ado n ã o 

pôde acceita l-a. Nas minhas condições es tão muitos Srs. Senadores que a sub

screvem. Esta é a verd a de. (Mttito bem.) 

O Sr. Victor•ino Monte·iro (71ela o?'Clem): - Sr. Pres idente, esta 

em enda não podia ser sor preza para o Senado. Sorpreza para mim é a declaração 

elo honrado Sena dor pelo Piauhy. S. Ex. sabe ler e escrever, leu e a ssignou. 
(Risos.) 

I 

O Sr. Erico Coelho (1JCWa encaminha?· a. v otação) : - Sr. Pres idente. 

h a duas em endas que t êm pOJ' fim ptoviden ciar ele modo tra nsitaria sobr e o r e

gulamento vigente, de 18 d e Março. em via de referenda. 

Peço ao Sr. Presidente que faça ler minha em enda, para a qual r equeirv 
preferencia na votal)ão. 
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O Sr. 'Presidente: - Apr esen tada pelo Sr. Senador Erico Coelho e 

subscripta tambem pelo Sr. Senador A lcindo Gva nabar a, está concebida n estes 

termos a em enda : 

Art. - Emqu anto o Poder Legis la tivo nã o der r efer enda á regul amentação 

do Poder Executivo, expedida por decreto n . 11. 530, na data ele 18 ele Ma r ço 

ele 1915, serã o obser vadas as seguin tes disposições transitarias 

§ t.o A inscripç:ão el o m a tri cu la ndo, nã o excedente á da ta el e 30 de Ma r ço 

de 1916, em instituto el e ens ino superior, depende ele a presen tar cer tificado;; ele 

approvações pr év ias nas materias ex ig idas á matricula r espectiva, su je itanqo-se 

a exam es pera nte commissões nomeadas pelo Governo F eder a l, pagas as taxas ele 

l O$ por m a tC:ria. 

~. 0 No sen t ido elo ~ t o, são validas as certidões conferi das por lyceu s, col 

Jc.:gius ou g·y1nnasio , COITIO qner se denom inassen1, os quaes se achavan t no gozo 

da equ ipa ração ao Collegio Ped ro Il, a ntes elo decreto n . g . 659. ele 5 ele Abril 

ll e 1911 ser .Prom ulgado. 

3.° Correndo o a nno ele 19 16, os Jyceus, co llegios ou gymnasios, qua n tos em 

Abril de 1911 gozavam da equipa ração a u Cull eg !o Peor o li, ou outi·os p r eten· 

den tes á gozar da m esma r egali a, a n t igos e novos, de ens ino r emuner a do ou 

g-ratuito, inclus ive os en tretidos por associação relig iosa ou em pr eza leiga, e bem 

a ssim ele ind ustri a i nd ivid ua l, devem -se sujeitar ás r egras elo decreto n. 11.530, 

de 18 de Ma rço, par a esse fim . 

Sa la das · sessões, 27 el e Dezembro ele 1915 . - E1·Lco Goelho. - 11-loin<lo 

Gnanabct?'CL 

O Sr. Erico Coelho: - Req ueiro seja pr eferida na ordem d a vota
r;ão a m inha emenda substitu tiva á emenda que logr ou ass ig na tura dos S1·s. Se

nadores, e passo a fundamentar a pr eferencia, explicando o contexto de uma e 

o ut ra em endas. 

A en1 enda, co n1 innun1 er as 'assig·natur as dos Sr s. Sena dor es, obrig·a os nl a 

t ri culan clos em inst itu to docen te superior, a os exam es das m ater ias ex ig idas á 

matricula, per anto mesas el e examinadores ele nomeação do Conselho Superior do 

E ns ino, pagan do o est udan te 10$ po r mater ilt; e, a pprovaclos q ue seja m, os matr i

cu la ndos a ind a são submett iclos, a ex a m es vesti bula r es no ins tituto super ior, per

an te m esas ele examinador es respectivos, cobran do-se- lhes nova t a xa de 10$ por 

rn a teria das exigidas á n1atricul a. 

E n tretan to, a m inha emenda s ubs titutiva obriga o m atriculando em in s ti

t u to superior a exam es ele uma só vez, e cobra -se-lhe a penas 10$ por m a teria . 

Não será aclm itt ido á inscripçã•o á matricula em institu to de ensino superior 

senão quem a presentar cer tidões de a proveitam ento em lyceus, gym nas ios ou col 

leg ios, dos que se ach avam no gozo de equiparação ao Collegio Pedr o II, quando 

a lei organi ca ele 5 ele Abr il de 1911 cassou essa r egal ia. 

D epo is ele conferidos ~s cer ti f icados, quantos o matJ'i culanclo apresentar, 

passará elle por exames das mater ias exigidas á matricul !1 no institpto . de ensino 
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super ior, perante commissões examinadoras de li·n·e nomeação do Governo 

F edera l para tal f im . 

Se o Simado approvar essa emenda - a r espeito elo que não me , attribuirá, 

estou certo, nenhuma preoccupação indiv idua l - m as t ão sômen te amot· ao eu

sino publico ; se c, Senado qulzer honra r a em enda do decano elos professores d-a 

F aculdade do Rio de Jane iro, preferindo-a á outra que encar ece e atr apalha a car

reira dos estudantes, far á obra m eritoria. 

Assim, n inguem dirá que os ins titutos el e instrucção superior ser ão , no · 

ex er cício de 1916, destacados de suas r eceitas por exam es ele ing resso, e n ão 

se dará a ba lburdia que certamente acontecer á Sb v ingar a em enda do~ Sh. 

Senadores, obrigando os matri<.:ulandos a ex ames sobre exames. 

Emfim , cada povo tem o ensino que m erece . 

. O Sr. Presidente: - A Mesa não pôde acceitar o requer imento a presen

tad'J pelo nobre Senador pelo Estado do Rio de J aneiro, porqu e inter rompe a 

"Votação, o que não é perm ittido a bsolutamente pelo Regimento. 

Se o nob t·e Senador pedisse a opinião da Commissão de Finanças, seri a na tu

ral que ella se manifestasse por cada um dos seus m embros ; como, porém, nâo se 

pôde i nvocar a opinião da Commissão de Constituição e Diplomacia sobre o as

sumpto em votação, á Mesa não cabe accei tar o requerim ento elo nobre Se

nador. 

O Sr. Mendes de A.l,meida: -Sr. Presidente ha uma pequena duvida na 
intet·pretação das emendas em r elação ao dinheiro a pagar. T aes corno estão redi
gidas qualquer das em (ondas, o sentido não é cla ro . Diz-se aqu i : - "A quantia 

de 10$ por materia em cada a lumnó" . 

Ora, são tres os examinadores d cada materia. Terá cada alum11 o que. 

pagar 30$000 ? 

0 SR. ERICO COELHO : - São 10$ por m ateria. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: - Não está claro. Aqui se diz que o exam inador 

r eceberá 10$ por mater ia d6 cada a lumno. E ' preci so que o Senado inter prete berr, 

para que se saiba depo is se cada examin ando, a lém de supporta r a tyr a!l nia daquel

las tres f erocidades que os vão ex~m inar , a inda ter ão de pagar 30$ de taxa 
por materia. 

O SR. PIRES FERREIRA : - São 10$ por materia; a pratica está mostt·anclo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA : - Não nos fiemos na pratica; é m e lhor força r c, 

interpretação do Senado pa ra deixar bem claro que o a lumno pagará a taxa 

·de 10 $ por exam e. (Uuito bem . ) 

O Sr. João Luiz Alves (71ela onl.em): - Posso informa r ao Senado quE 
o pensamento da r edacção da emenda é ctue cada a lumno pag·ará 10$ 'por m ateria , 

e, sen c1o este o pensamento do Senado, r estar á apenas que a Cornm issão de Re

clacção, ao red ig ir o projecto, torn e es te ponto claro. 

O SR. PRESIDENTE : - O Sr. Senador E r ico Coelh o requer eu preferencia n a 

vo tação para sua emenda. 
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Os Srs. que concedem a preferencia requerida, queir am levantar-se (Pausa). 

Kão foi concedida,. 

O Sr. Erico Coelho (!Jela ontem): - R equeiro verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE' : - Os Srs. que votam pela preferencia, quei ram levantar-

se. (Pausa. ) 

Votaram pela preferencia 18 Srs . Senadores e contra 1&. 

A prefe1·encia não foi conced ida. 

O SR. ERrco CoELHo : - Ha Senadores que reclamam uma nova verificação, 

cu faço minha esta verificação. 

O SR. PRESIDENTE : - Os Srs. que votam pela preferencia, queiram levantar

se. (Pansa.) 

\ otara1n pela preferencia 16 Srs. Senadores. Os Srs. que votam contra 

n prcferencia, qu iram levantar-se. (Pausa.) 

Votaram contra a preferencia 21 Srs. Senadores. 

A preferencia não foi concedida. 

Vou submetter a votos a emenda. 

Os Srs. que votam pela emenda, queiram levantar-se. (Pm•.sa . ) 

Foi approvada, ficando prej udi cada a em end a do Sr. Erico Coelho. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 30 DE DEZEMBRO 

Art.. . . O Conselho Superior de Ensino poderã nomear, uma vez por ann<>, 

commissões examinadoras dos a lumnos matricula dos, dura nte o ultimo período 

lectivo em col!egio de instrucção secundaria indiscutive lmente idoneo, que fun

cione em cidade onde não haja gymnasio official n em equiparado a este, obri

gando-se a Directoria do Instituto a deposita r na Secre taria do Conselho a 

taxa de dez mil réis por materia, a lém de uma somma razoavel para transporte 

o estadia de examinadores, e sujeitando-se tambem á fiscal ização e demais con

dições estabelecidas, de um modo geral, pelo Governo. Os certificados de a ppro

\'ação subscriptos pelos presidentes das commissões examina doras de cada ma

le ria darão ao estudante o díreilo de inscr ever-se para exame vestibular nas fa
c: .1ldad~~ officiaes. 

Supp1·imam-se as palavras - com intuito de lucro ou de propaganda phi

losophica ou religiosa - do art. 24 do decreto n. 11.530, de 18 de Março de 1915. 

Serão recolhidas ã Secretaria do Conselho Superior do Ensino as quotas de 

fiscalização dos institutos equiparados aos officiaes, descontando-se das mesmas 

dez por cento para as despezas com os a manuenses, a dactylographa e o porteiro 

elo mesmo Conselho, supprimida, no or çamento do Interior, a verba de 7 :200$ 

;>ara amanuenses e porteiro, e nÓ da Agricultura a correspondente aos venci

mento8 de uma dactylographa addida. ( •) 

O Sr.- Mauricio de Lac·erda (pela o?·dem) (**) - Sr. Presidente, 

creio que esta emenda é a que trata de uma a lter ação na r eforma do ensino 

sobre as bancas examinadoras. 

Ouvi com a maior attenção, talvez maior do que aquella com que me ouvem 

os m eus collegas, e o maximo desvelo pela autoridade de sua palavra, as de

cla r ações do honrado R elator do parecer, como tambem as do Sr. Antonio Carlos. 

Por ellas fiquei sabendo que o honrado Relator s6 deu a utorização ao Go

verno para reformas geraes; pelo Sr. Antonio Carlos fiquei sabendo que, de 

( •) Emenda do Senado ao projecto de orçamento do Interior. 

( • •) Não foi revisto pelo orador . 
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modo a lgum, poderia ter collaborado na emenda que o Sr . Piragibe impugnou, 

sob o n . 22, por ser alterativa, ou modifica tiva, se quizer em em um pon to, da 

•·eforma ger a l j á fe ita pelo Governo. (H c! cl'ive?·sos C!1Ja?·tes.) 

Ouvi que a em enda é governam ental. 

Ora, Sr. •Pr esi dent(l, as osci llações da opinião gov~ rn amen.taJ em tovno da 

reforma do ensino são 'vetdade.iram ente delirantes. · Em 'Primeiro ' lugai', o Mi

nistro do In ter ior fa z uma r eforma com princíp ios cardeaes, pelos q uaes o 

Governo se tem batido neste recinto pela palavra do S1·. Aug usto de Freitas, 

R elator do voto r efer end ativo do Congr esso, sendo sys tem a tica m en te r ecusada 

qualq uer contri buição, por levem ente modificativa que fosse, ao pr imitivo pro

jecto, porque o Governo faz ia questão que sahisse intacto, do Congresso. 

A Commissão de Finanças, que r ecusou uma a utorização na cauda do or

~amento, para r eor ganização do Territorio do Acre, por h aver na Commissão de 

Justiça da Cam ara, projecto em estudo, essa mesm a Commissão chegou a uma 

medida esturdi a . 
Já l".iio é caso de haver reforma em estudo da Commissão, mas uma r e

fOl·ma representando o pensamento do Governo, pensam ento que veio em pro

jecto da Commissão especia lista da Camara , e que recebeu do Governo a pa

lavra de r ejeição systematica a toda conÚibuição pessoal de outras idéas que 

modificassem a reforma. 

O SR. ANTONio CARLOS - Esse que V. E x. diz não foi o motivo por que 

se rejeitou a emenda sobre o Acre. 

0 SR. MAURICIO DE L ACERDA - Se V. Ex. quer fazer O favor de declinar O 

motivo ... 

O SR. ANTONIO CARLOS - A inconveniencia da medida. 

O SR. MAURICIO nlj) LACERDA - A inconveniencia da m edida! E ncaremos 

este ponto. Que propõe a em enda 29? A creação de bancas examinadoras, sem 

um systema de organização, sem ;préviamente declinar uma por uma q uaes as 

suas f uncções. De sorte que, Sr. Presidente, a r eforma do ensino que o Gove;no 

fechou, · como uma questão governa mental, con tra a nossa collaboração, é assim 

atacada, desmantela da e desfeita com uma .,:.arte lla da do Senado, em cauda de 

orçamento. 

Acima de todas as conveniencias citadas pelos relatores e pelo honra do 

leade?· da m a ioria, voto contra essa emenda, que envolve a antiga questão fe

ch a da pelo Governo. (Muito be?n ,· muito 9em. ) 

O Sr. Augusto de · Freitas (p ela oTde?n) ( •) ·Na ausenciá do 'Presi 
dente da Commissão da Instrucção •Publica, a quem, penso eu, cumpria o dever 

de occupa r a tribuna, cabe-me, como Relator que sou da r eforma do ensino, le

vantar um protes to con t ra esse acto que não vem só em desprestigio de uma 

C9mmissão, mas contra a propr~a Ca mara, em vista do voto dado por ell a 

contra a m edida agora encartada em cãuda ' de orçamento. 

( •) Não fo i r ev isto pelo orador . 
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Não quero entrar na a preciação ·do aaso .no terreno --em que o · co11ocou ·o 

me u honra do am igo Deputado pelo P iauhy. Não quem sabe r a razão por que 

a m edida fo! votada. Nã.o cabe apreciar aqui o caso, nem o devo faz er . 

O que pr j!c izo dizer é que o honra do l ecule1·, o Sr. Antonio Carlos. foi por

lado•· de uma m edida tend ente á creação de ba ncas examinado ras, e, devo d izer 

para honra ele S. Ex., contrariando embora a m dida contra a qual me bati sem

pre, qu e a hi era ell a cer cada ele todas as cau te las, de modo q ue os exames 

prestados per a nte essas bancas pudessem, talvez, ser uma cousa séri a. 

O que. vem, agora, na cauda do orçamento é innominavel. 

Adapta-se um a m edida á ultima hora, procurando cobrir- se com a a u to

rida de do Governo, que, se porven tura ex is tisse neste momento, estava tr a du

zida na em enda do nobre l eacle1· desta Casa. 

E assim se quer in cita r a Cam a ra a annu lla r todo o tra ba lho da Commis

são de Ins trucção Pub lica, todo o vOto proferido sobr e a questã o em deba te. 

A Cam ara deli bere como enten der sobre a em enda; ·lavre i este protesto e. 

quando em 3• di scussão se tiver de votar o projecto da Comissão de Instrucção. 

ele no vo se m a nifestar á, p ropondo a revogação desse dispositivo orça mentario. 

(ilftLUo b em ; mtLito bem. ) 

Approvada a em enda n. 29 . 

O SR. VICENTE 'PIRAGIBE (pela or clem ) requer a verif icação da votação. 

Procedendo-se á verificação da votação, r econhece-se terem votado a favor 

77 Srs. Deputados e contra 42; total 119. 

O Sr. Presidente: - A emenda n. 29 foi approvada . 

SESSÃO DE 19 DE JULHO (1917) 

AUTORIZA A REORGANIZAR O ENSINO SECUNDARIO E O SUPERIOR DA REPUBLICA 

O Cotigresso Nacional : 

Considerando: . 

Que, cr eado pelo decr eto n . 8 . 659, de 5 de Abt'il de 191.1, e m an tido pelo 

decreto n . 11.530, de 18 de Março de 1915, existe o Conselho Superior do En

si no , como orgão consultivo do Governo e seu a uxiliar immediato par a a fis

calização dos in stitutos Officiaes e dos equiparados a estes, Institutos fflciaes da 

União Federal, e de ensino . secunda ria e superior na Republica; 

Que a esse consell1o devem éstar subordin a dos todos os institutos officiaes 

da União e de ensino secundaria e superior ; 

Que só se acham subordina dos a esse Conselho o Colleglo iPedro II, ·a Escola 

Polytechnica do Rio de J aneiro, as Faculdades de Medicina do Districto Fe-
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dera! e do Estado da Bahia, e as Faculdade.s de Direito de S. Paulo e de 'Per
narnbuco; 

Que tambem são institutos officiaes, da União, e de ensinó superior, a 

Escola de Minas de Ouro Preto (decr eto n. 8 . 039, de 26 de Maio de 1910), a 

Escola de Agr ic1,1-ltura Pratica e Medicina Veterina ri a (decreto n. 12 .3 54, de 10 

de Janeiro de 1917) e a Escola Nacional de Bellas Artes (decreto n. 11. 749, de 
13 de Outubro. de 1915) ; 

Que não se justif ica esse regimen de excepção em que vivem os tres insti

tutos acima indicados; 

Considerando, outrosim; 

Que o Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, or g·anlzando o 

ensino superior de agronomia e de veter inaria, descurou da parte con1mercial, 

que tambem devera ser attri buição sua; 

Que não ha motivo para que perdure esq uecida essa ramificação do ensino; 

Consider a ndo, · finalmente : 

Que subordinando-se ao Conselho Superior do Ensino esses tres institu tos, 

isto é, a Escola de Minas de Ouro !Preto, a Escola Superior de Agricultura e 

Medicina Veterinaria e a Escola Nacional de Bellas A r tes, e cuidando-se da 

parte do ensino commercia l, sobr e ser uma coh erencia, pois co llocar-se-ha em 

um mesmo nível, com uma mesma orientação, o ensino superior da Republica, 

ter-se-ha incentivado a iniciativa particula r ou estadoal, quanto ao desenvolvi

mento do ensino das materias que constituem o programma didactico desses es

tabelecimentos, porquanto as suas normas serão as que se observam em rela

ção aos institutos r egidos pelo decreto n. 11 .530 alludido; 

Que desapparecerá a razão de ser de a lguns projectos, em andamento nesta 

e na outra Casa do Congresso, propondo se r econheçam de u tilidade publica 

as escolas de Agronomia e Veterinaria e academias de commercio ; 

Decreta: 

Art. 1. 0 E' o Presidente da Republica a u torizado a r eor ganizar o ensino se

cundario e o superior da Repub llca de modo a que, mantidas as actuaes dis

posições do decreto n. 11.530, de 18 de Março de 1915, n ão a lter adas pela pre

sente lei, se subordinem ao Conselho Superiór do Ensino a Escola de Minas de 

Ouro 'Preto, a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinarla e a Escola 

Nacional de Bellas Artes, sendo creado , na Escola Superior de Agricultura e 

Medicina Veterinaria, um curso superior de comm ercio, em o qual se ministrem, 

em dous annos, as seguintes materias: noções de economia politica e f ina n ças, 

escripturação mer cantil, contabilida de publica, contabilida de agricola, direito 

constituciona l, direito administrativo e direito commerclal. 

Art. 2. 0 R evogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 18 de Julho de 1917. - Nicano1· Nascimento. (*) 

( •) Pende de parecer . Synopse dos Tra ba lhos da Cam a r a dos Deputados. 
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SESSãO DE 21 DE OUTlJBRO 

REGULA A TRA.NSFERENCJA DOS ALU1\l:":OS DB ESTABElL8CIMB~TOS DE EN'Sf)t:"Q NÃO 

EQUIPA.HADOS., E DÁ OUTRAS PROVJDEtNCIAS; COM PARECER DA COMMISSÃO DE ! N

STRUC\,:ÃO, FA\'ORAVEL AO PROJECTO 

Parece r da Corr 
O decreto de 5 de Abril de 1911, estatuindo a liberdade de ensino nos moi- m issão de lns-

des mais amplos e firmando clara e insophismavelmente o pr incipio de !iber- t rucção P ubl ic; 

dade profissional, sem dependencia de diplomas ou t itules, deu aso à que se fun-

dassem em todo o paiz innumeros collegios e faculdades que iam conseguindo 

v iver e prosperar á sombra das garantias que a lei a todos e indistinctamente 
assegurava. 

Porque o Poder Jud iciar io apegandu-se á histeria da elaboraçã.o do texto da 

nossa magna lei, que garante o livre exercicio de qualquer pronssã.o, lhe ne

gasse a elasticidade que elle tem e que o decreto citado tã.o sabiamente rene

ctio, r esultou que a lei passou a ser illidida nos seus elevados propositos, fir

m an do-se novamente, em consequencia elas repetidas_ decisões judiciarias, o pri

·vilegio para os portadores de tit ules ou diplomas. 

Dahi o enveredarem alguns dos institutos de instrucção fundados sob a 

egjde de uma lei tã.o genuinamente republica na e moralizadora, desvirtuando-ll1e 

os fins, pelo caminho do mercanti lismo, fac ilitando exames e accelerando a ex

pedição de diplomas na anela de collocar os seus alumnos, que lhes mantinham 

a viela, com o pagamento de gordas taxas, ·na situação excepcional de poderem 

arredar, na \ida pratica e no exercicio das var iadas profissões, todos os que, 

embora de preparo mais solido ou de capacidade mais assignalacla, não tives

sem procurado o diploma salvador. 

Entr etanto, bem appl icado, e se não fôra o retrogrado entendimento judi

ciario do disposilivo constitucional, justamente o contrario seria licito esperar 

do decreto de 5 de Abril de 1911. 

Com effeito, desde que tódos pudessem exercer todas as pronssões, e os di

p lomas não dessem situaçã.o de privi legio aos que os logr am, as institu ições 

educaliYas só teriam um interesse: o ele apparelharem os seus alumn<>s da mais 

segura e solida preparação, assegurando-lh~s assim o triumpho quando tivessem 

Cumpre affirmar que alguns dos institutos livres mantiYeram-se á altura 

dos ideaes visados pela lei e procuraram min islt·ar ensino sério e proficuo. 

Sobrevindo a reforma denominada Carlos Maximil iano, ora vig·ente, re

fo r m2. que, ao ver do Relator, representa um recúo na evolução da instrucção 

publica do Brasil, e dominando, como é ele evidencia. a orientação dos que pre

tendem of[icializar o ensino, deslembrados de que, em toda parte, o Estado é 

sempre o menos efficiente dos educadores, é de toda a justiça permittir, ao menos, 

que os moços que tiverem cursado com seriedade e proveito os estabelecimentos 

livres, confiados na permanencia de uma lei do pa iz, lei, como já disse linhas 

acima, republicana e moralizadora, façam nos institutos officiaes a demonstra

ção do seu preparo, submetlendo-se ás pro1,as em exames publicos, e não se 
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lhes fechando de todo as po•·tas, condemna?os, como estão agora, a perder todos 

os esforços feitos, durante annos, com o aproveitamento que poderão demonstrar. 

E' o que visa o projecto do ill ustre r epresentante do Rio G,:ande do Norte, 

o Sr. Juvenal Lamartine, pelo que o Rêlator' é de parecer que seja el le appro

vado. 

Sala das Commissões, 20 de Outubro de 1917. - A11te1·o Botelho, Presi• 

dente. - José Augusto, Relator . - Flo?·ictnno ele B1·itto, pela dou trina e pela 

conclusão. - Va!ois de Gctstt·o, de pleno accôrdo com o projecto e sómente pela 

conclusão do parecer. - Ephigenio de Sctlles_, resalvados os direitos das escolas 

fundadas sob o regimen do Codigo de Ensino de 1901 e que ainda não estejam 

offici,.lmente reconhecidas. - Rami?·o B1'agct, pela conclusão. - Gctldcts Filho, 

pelas conclusões. 

O Congresso :Nacional decreta: 

La- Art. 1. 0 Ao alumno que provar haver frequentado estabelecimento de ensino 

superior não equiparado, fundado no regimen do decreto de 5 de Abril de 

1911, e que ainda estiver funccionando, será permittida, sómente no proximo 

anno, a transferencia para qualquer instituto official congenere, satisfeitas as 

prescripções constantes da presente lei. 

Art. 2.• O alumno, que houver sido approvado no exame das materias da 

primeira série, será submettido, no instituto official para o qual requerer trans

!erencia, a um exame de conjunto das disciplinas perante uma mesa composta 

de tres professores _eleitos pPla Congregação. 

Art. 3. 0 O alumno approvado nas materias de mais de uma série será sub

mettido a exame de conjunto das disciplinas componentes das referidas sér ies, 

perante uma mesa composta de cinco professores, igualmente eleitos pela Con

gregação. 

Art. 4. 0 O exame constará de duas provas: uma pratica sobre a materia 

de uma das disciplinas, que a permittirem, designada pela sorte, e outra ornl 

sobre as materias constitutivas da série ou séries sobre que versar o exame, 

sendo este dispensado em relação âs disciplinas, das quaes não fô r o mesmo 

exigido no instituto official. Se nenhuma das materias da série, ou séries, pPr

mittir a prova pratica, será esta sÚbstituida por uma prova escripta sobre uma 

das disciplinas designadas pela sorte. 

Art. 5. 0 A Congregação do instituto official regulará o processo de julga

mento, que deverá ser de conjunto, quer se trate de uma ou de mais séries. 

Art. 6.• 'Para ser admittido a exame, além de apresentar a certidão de ap

provação no estabelecimento que frequentar, o alumno pagará a tàxa de exame 

relativa âs séries em que dever ser examinado, segundo o regimento interno 

do respectivo instituto officiai. 

Art. 7. 0 O exame dos alumnos a que se refere a presente lei deverá ser 

requerido no mez de Fevereiro e finalizado em Março do proximo anno. 

Art. 8.• O alumno reprovado não poderá ser admittido a novo exame. 

Art. 9. 0 O a lumno que houver conciuido o curso, e fôr diplomado por qual-
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<1uer dos estabelecimentos designados no art. 1•, será equiparado aos diploma

dos por institutos extra11geiros, para ·os effe itos ela r evalidação do diploma, sendo

lhe esta permitticla, observadas as formalidades prescriptas para taes casos. A 

revalidação elo diploma sómente poderá ser r equerida durante o proximo anno. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala elas sessões, 11 de Outubro de 1917. - J. Lc<?Jta>·tine. 

Na sessão c!e 16 c!e Yoventbro é approvaclo. sem debate, em 1" discussão. 

Na sesscio el e 4 el e Dezem b1·o é approvado, sem debate, em 2" discussão e 

dispensado o interstício, a pedido do Sr. José Augusto. para entrar em 3• dis

cussão. 

SESSÃO DE DE DEZEMBRO 

O Sr. Barbosa Lima (*) - Sr. Presidente, V. Ex. acaba de annunciar 

que entrou em terceira discussão, portanto, no turno definitivo, elo respectivo 

debate - o projecto sob n. 289 A - ela presente sessão, que visa regular a 

transferencia ele alumnos de estabelecimentos ele ensino não equiparados e dá 

outras providencias mais ou menos r elacionadas com esse objectivo principal. 

Não venho propriamente discutir o projecto em cada um dos seus nove 

artigos, nem levantar objecções directas ao mecanismo que institue no sentido 

de regularizar as provas de j!Xames a que hajam de ser submettidos os alu

mnos colhidos pela nova, ou, melhor diríamos, pela novíssima r efo rma do nosso 

malsinado ensino publico. 

O que me conduzio á tribuna, foi o desejo de manifestar a minha extra

nh~·:;a pela ausencia prolongada que anda fazendo na ordem do dia dos nossos 

trabalhos, o projecto de lei, que daqui desertou, não sei porque, e que ha muito 

deveria ter sido enviado ao Senado da Republica, para que o Congresso Nacio

nal cumprisse o seu, por demais procrastinado, dever de se pronunciar entre a 

reforma do ensino marca Rivadavia e a reforn1a do ensino marca Maxin1iliano. 

O regimen official em que estamos vegetando em m:j.teria de ensino pu

blico, é aquil!E> que pócle haver ele mais tumultuario e instavel no conjunto das 

garantias jurídicas e dos attributos de continuidade pedagogica, r esultante do 

conflicto entre os resíduos ela primeira reforma e as affirmações de regene

ração trazidas no seu bojo pelo decr eto da lei provisoria, pendente, que ainda 

está, do ,·eje,·encl1tm do Congresso Nacional. 

Emquanto o principal ê assim relegado pa 1·a o limbo em que dormitam os 

( •) Não foi r evisto pelo orador. 

3• discussão 
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innocentes, o accessorio vai ten do encan1 inhamento n1uito n1ais rap ido, sen1 t i'O

peços, naturalmente po r'<lU , creio e sem malicia o digo, attende á situação pes

soal de determinados ·adolescentes apanhados de sorpreza por sta, sêde d gestos 

de acrobacia pedagogica, caracteristica da nossa instabi lidade em materia de 

tamanha relovancia. 

Senhores, eu não sei hoje qual o assumpto que tem importancia par a o

Congresso Nacional , de modo a merecer a attenção desse or;::ão do Poder Le

gi slativo com a preci7.a consequ nela ele acção até a ultimação d as providen

cias alvitradas em cada um dos projectos de lei concernentes aos casos su

jeitos ao nos~o exame e aos problemas que desafiam a nossa acti v idade. Se é 

o codig·o de traba lho tendente a organizar as relações juridicas susceptiveis de

attenuarem o conflicto secular entre o capital e ó trabalho, sabe-se que o pro

jacto que este nome teve emergio por· dias na ordem de nossos trabalhos e sub

mergia-se, desde logo, na noite das deliberaçõs mysteriosas das quaes •·esulta a 

organização da ordem do dia da Cama1·a. 

Em igual naufragio pereceu o p 1·ojecto de lei e até parece que pereceu de 

accõrdo com o conselho de Luxburg - sem deixar vestigio no qual, depois de

um tormentoso debate inicial no seio da Commissão de Instrucção Publica, a 

Can1ara se pronunciaria, aceitando a ref'orn1a do ensino a nue Iig·ou o seu 

nome como 1~ecto1· ?nagnijicentissi?nus, o illustrado Sr. ,arlos l\1axinliliano em 

contraposição á chamada Lei Organica de n1ofina m moria. 

!Parece que nós entendemos e já agora systematicamente, que a melhor ma

neira de deliberar sobre os assumpto~ submeltldo& !\ nossa attenção oo cstud<> 

é não deliberar de modo nenhum. Todas essas materias, e já exemplifiquei apon

t ando dous caso>? Cã.da qual o- mal~ ponderoso - todas essas materias vão sendo 

propostas e protraidas indefinidamente, ·creando-se para a actividade co llecliva 

uma série de si tuações ep isodicas, nascentes de outros tantos conflictos, e ma

trizes, que ficam sendo de direitos sempre muito contestaveis, ou. pelo menos, 

de uma consistencia · muito precaria. 

Vai senão quando surge na ordem do dia já em 3• discussão um paliativo 

para uns casos particularissitnos attlnentes á transferencia para in stitutos of

fici~es de alumnos, que houverem provado ter frequentado estabelecimento de 

ensino superior não equiparado, fundados no reg-imen do decreto de 5 de Abril 

de 1911, que, se não me engano, é a Lei Orgánica. E' uma passe?·elle, diríamos 

se1n h-reverencia uma ping-uela entre a margen1 en1 que ficaran1. á sombra 

ela Lei Organica os a1umnos, que confiaram na estabilidade desse instituto, na 

sabedoria dos seus preceitos, e a ou tra margem de uma consistencia a inda muito 

duvidosa, oncle acampou a novissirna reforma provisoriamente em vigor. 

O provisorio, nesse assumpto, vai f icando doentiamente chronico e nós. fur

tando-nos a d liberar definitivamente, vamos cada vez mais patenteando uma 

surda hostilidade a pronunciamentos decisivos, casos em quE'. como estes. os

conflictos ent•·e correntes philosophicas as mais diversas mal ch gam a SE' accen

tuar no deba te ensaiado num dos raros momentos em que figurou na orclem do dia 

o projecto destinado a sanccionar a novissima reforma. 
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O SH. FLORJA N.>I O DE BRJTTO - E o r esulta do é que a lei ela r e forma Cle

~retada acl o·eJeo·end1tlll elo Con g r esso, a té hoj e, não r ecebeu o benep la cito elo 

Pod er Leg isla tivo. 
o SR. BARBOSA L IMA - D evo confessar a VV. EExs. que cada vez entendo 

m enos o momento parlamenta r e a hora legisla tiva em que m e foi da do figura r 

n este e em outros debates. 

Que ê que a Cama r a quer ?. 

O SR. FLORJAN N o oE BRITTO - N ão quer causa a 1g·u1na. 

O SR. BARBOSA LIMA - Quer firmar no espírito publico a convicção de qu e 

-e lla n ã o quer .cou sa alg uma? Quer assenta r que os a c tos do 'Poder E xecutiv o 

praticados em v irtude de a u torização de ll a e dependentes do s eu o·ej eo·encl1t>n 

:adquirem bas tante "força jurídica para subsistir definitiv a m ente por esta s im ples 

inacção, por esta s imples omissão elo P oder L egisl a ti vo? Quer:er á a Cam a r a 

de ixa r a ffirm a clo que est e é o seu proposito ? Não é crive!. Se o f osse, a situação 

•:lecorren te dessa attitude n ã o poderia m er ecer a confia nça ele todos qua ntos n e

cessita m d e es ta bilidade e firm eza no conjunto el e r e lações jurídicas a que a 

su a v ida individual ten1 de estar subordinada . 

Que é que pensa sobre es te assumpto a C a m a ra? Ella es tá na s ua ultima · 

. 1•rorogação. 

Entender á que o decr e to va le ta l q ua l es tá , tan to qua nto valeri a se lhe cles

.sem os a nossa r a tificação ? T a mbem n ã o p ócle e ntender is to, pois qu e foi o 

proprio Executiv o quem decla rou precizar desta r a tificação qua ndo s ubmetteu 

o c ita do decr eto a o nosso s tudo, a o nosso exam e. Foi a propria Commissão el e 

Jns trucção P ublica quem julgou n ecessario esse o·et eo·enà 110n, esse pronuncia 

,nento explicito qua ndo di scutio, a liás brilha ntem ente, os assumptos compendia 

<los n a qu ell e decr e to. 

Que é que entende o Con gr esso em r elação a es te outro projecto a qui tra

z ido a deb a te, se não m e en gano, até em virtude el e urgen cia concedida pela 

"Casa, projecto denomin a do Consolidaçã o da s L eis elo Tra ba lho ou Codigo Ope-

r a rio ? 

N o prime iro caso seria un1 pronunciam nto sobi~e a qu es tão do ensino, n1as 

·sob a fôrma d e o·ej eo·enclu.on; no segundo é a legis lação sob r e tra b a lho qu e se 

tentou systen1a tizar , e n en1 sobre este, nen1 sobre o outro entende a Ca 1nar a , 

a modorra da e a pa th i.ca , cada v ez m a is indiffer ente, que t em o dever ele justifi

car a sua propri a existencia, d eliber a ndo com ta nto m a is facilida de qua nto de

legou ao Poder Executivo a resolução das questões n1ais delica das, incandes

·c entes, digamos, re la ti va s ao nosso esta do de g-uerra. 

Ficou com b a stante pa z p a ra poder d ecidir em caso dessa ordem e deli

b er a r com o a certo qu e é de esperar l e s ua sabedori a tra diciona l. 

0 SR. NTCANOR NASCIMENTO - V. Ex. sabe que essa sabedoria ê SÓ tra 

·diciona l. 

A Ca mara n ã o r esolve n a da . Quem r esolve são só o"s seus directores. Se esse 

"J)rojecle> não tev E' so lução , foi a pen a s porque os rl irectores não quizer a m. 

0 SR. BARBOSA LIMA - E' ? 
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o SR. NICANOR 'ASCIMENTO - V. Ex. perdoe-me esse movimento de fran-

queza. 
o SR. FERREIRA BRAGA - A Camar:-. prtstou r eleYantE. servÍço á instrucção, 

revogando a celebre L ei Organica do Ensino, que foi un1 verdadeiro cata

clysmo. 
o SR. BARBOSA LIMA - Então a lei foi r evogad a? Não pre iza a r eforma do 

nosso •·ef e•·enclum? 
o SR. NICANOR 1'\"'ASCIMElNTO - A Carnara não revogou co usa algurna; o. 

que ell a fez foi pra ticar uma série de actos inconsequentes. 

O SR. BARBOSA LIMA - Não estou entrando no de meritis da questão, por

que a preliminar é bastante p a r a nos deter por muito tempo. 

A Cama ra praticou utn simples gesto inicial, achando que o Poder Exe

culivo tem outros elementos para . .. 
O SR. FERREffiA BRAGA - A Cam a r a autorizou a r eforma, mandando que 

entrasse 1ogo em vigor. 
0 SR. FLORIANNO DE BRITTO - 1\Ias, cu! !'e/e7'e?ldU11t do Congr esso; já se 

passaram tr es annos sem que nada se referendasse. 

O SR. BARBOSA LT MA - Do contrario, ser ei conduzido a allribuir á Com

missão de Instrucção Publica. 

O SR. FLORJANNo DE BRTTTO - Aos in fie is, senhor, aos in fieis! ... 

O SR. BARBOSA LIMA - ... uma atl itucle que abso luta m ente não lhe attl'i-

..... n~iosa preoccupação pa ra d c idir utn caso em que e lla nada tem que 

decidir, porque decidido está por quem el e dire ito , pois tanto importa presuppiir 

que a legislação está perfeita e acabada com a simples emissão do decreto que 

o Executivo baixou. 
O SR. F ERREIRA BRAGA - O primeiro passo que deu a Camara, autorizando 

a r eformar o ensino, foi um Se1·vlço prestado á insb·ucção publica. 

O SR. JosE' AUGUSTO: E' o ponto de vista ele V. Ex. ; outros pensarão 

em sentido contrario. 

O SR. F LORIANNo DE BRITTO - O facto é que nós a utorizamos a reforma 

acl •·etm·enclmn, e até hoje não houve a ultima pa lavra elo Congr esso a r speito. 

O SR. BARBOSA LIMA - S1·. Presidente. V. Ex. Yê quanta r azão tenho na 

atlltude que adoptei e no impulso que m e trouxe a esta tribuna. (Apoiados.) 

V . Ex. vê a nobre impaciencia em que está o Sr. Deputado F erreira Braga 

pa r a mostrar as excellencias da novíssima r eforma. 

O SR. FERREIRA BRAGA - Não affirmei que não er a necessari a a r esolução 

complementar de a pprova r-se a r e forma. 

O SR. BARBOSA LIMA - S. Ex. está cantando um T e D emn latulanms. 

O SR. FERREIRA BRAGA - A r eor g anização da lei ctue estava desmoralizando 

o en s ino, foi um grande serviço prestado á instrucç.ão. 

O SR. BARBOSA LIMA - . .. ao f a cto da Camar a ter de f r ido ao S r . P r e

s idente da Republ ica a compet ncia para pratica r um gesto Inicia l que va

lesse como mês inha contra os males que a r e fo r ma R ivn.davia desp ej ou sobre 

a mocidade estudiosa. 
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O facto , St·. Presidente, é (jue a l egis la tura vai terminar; o decreto que 

metteu de novo na forja o caso do ensino publico, ahi fica com um Pé no ar, 

á espera que o Poder Legislativo, r presentado por um orgão de maior acti

v idade, v nha co nsagrar a nova concepção do problema pedagogico brasi leiro. 

Até lá, o que fica é o provisorio, tão precar io, que estamos na tribuna por 

motivo de um projecto de l e', que a inda cogita de editar providencias em soe

corro de alumnos que frequentaram estabelecimentos de ensino superior, n!o 

só fundados no r egimen do cl ereto el e 5 ele Abril de 1911, isto é, a chamada 

Lei Organica, mas o que ainda é mai's peccaminoso, não e(juiparados. 

Vou ao ponto que o meu h.onraclc coll ga vem contemplando extasiado, como 

a r osa mystica de suas predi lecções philosophicas. 

A e(juiparação é o sacramento official pelo qual se dá legitimidade, do 

ponto de vista diclactico e elo ponto de vista moral, ás emprezas (jUe se pro

põem explorar o ensino - ex11loiter_, digan1os. 

O SR. FERREIRA BRAGA - A exploração se deu no re;,;imen ela Lei Organica. 

O SR. JoAQUIM OSORIO ·xão apoiado. Quando veio a Lei Organ:ica, a 

ituaçãQ do ensino official et·a de absoluta desmoralização, o que posso pro-

var á Catnara com docmnentos. 

0 ·SR. FLOHIAN.NO DE BRITTO Não apoiado. 

O SR. FERREIRA BRAGA - Lei Organica condemnada pela opinião publica. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Que co usa é a opinião publica, meu collega? A 

opi nião publi ca é urna el as cousas qu mais facilmente se manipulam, elo modo 

mais ou menos dinheiroso, nestá Capital; e. fóra della, em um circulo muito 

restricto. porque. na immensa maiori..'1. do nosso paiz, a massa formidavel dos 

analphabetos, m a l chega a ter opinião sobre a pro,.ima colheitn. el e sua roça 

de milho. 

Sobre este assumplo, como se manifesta a opinião? Duas cotTflnles phllo

sophicas. 

O SR. NTCANOR NASCIMENTO - ... e de interessndos. 

O SR. BARBOSA LTMA - ... Pot· um lado, e de industriaes por outro, em 

um conCiiclo em que o que vem paelE:cenào mais é a infancia e a adolescencia 

brasileira. 

Sr. Pr sidente, eu já m e i a enthusiasmanào por este caso, mas o accessCJ, 

que procuro reprimir, apenas r epr esenta um testemunho conct·elo da opportu

nielaàe desta discussão, da inadiabiliclade elo exame deste pr oblema, capital entre 

os primei ros probl em as da nftcionalidade brasileira. 

0 SR . .JOSll: AUGUSTO - Apoiado. 

0 SR. FLORIANO DE BRITTO: - E' o programma ma..ximo. 

O SR. BARBOSA LIMA - Senhores, nós h erdamos do regimen passad." . . . 

O SR. FLORlANNo DE BRITTO - O empeÍ1 ho e o bacharelismo. 

O SR. BARBOSA LIMA - ... através das tradições que nos vieram de Coim

br a e el a Un i versidade franceza, certo num er o de ídolos, ctue é pr <>cizo exami .. 

n ar m a i s de per lo ... 

0 SR. Josll: AUGUSTO - Um deliE>S é o diploma. 
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O SR. BARBOSA LIMA - . .. para não nos deixarmos mais l evar por esse 

·u lto pouco compativel co m as convicções g nuinamenle republicanas. 

O SR. FLORIA»No DE BRITTO - E com a v erda de historica~ 

O SR. BARBOSA LI:v!A - Um desses idolos é o diploma (mttito b E:m). 

O SR. FLORIAN)'IO DE BRITTO - E u já tinha dito que herdamos do Imperio 

o empenho e o bacharelismo. 

O SR. BARBOSA LIMA - ... decretado por Sua Santida de, o overno, co1no 

diziam os catholicos m a iM f er voroso>! em r ef er encia á ~ Santidade, " Stnnmo 

I ontifice, que declara o dogma cada Yez mais distanciado da aulol"idade con

testada dos Concilias que nunca mais se r eunem. E' uma confusão que ab rra 

dos principias cardeaes do regimen r epublicano, entr e a competencia elo Go

verno~ ou melhor, dos governantes, para manter a ord em ma terial e a dupln 

competencia moral e intellectual de uma igreja qualquer, para ditar, não im

porta que dogma ou cr edo. Que especi e de san tos oleos são esses com que são 

ungidos, logo que sahem de não importa que r amo de act ivida de pa rticular 

par a o l\Iinisterio do Interior ou para o Palacio elo Catlete, concidadãos nossos, 

afim de que possam. definir, sem possibilidade de ser acoimados ele e~tar em 

erro a verdade? Então, por que, determinado estabelecimento. determinad a com

panhia de individuas que .se propõem a l eccionar , declarada iqonea para a f a ze;· 

e uma outra não consegue essa declaração, devemos nós nos <;onvencer de que 

eff&ctivament e a primei r "" "·tá zelando ú gu,.rdando a verdade dos melhores 

methodos pedagogicos, a scienci a na sua l egitima orthodoxia e a s g uncla f ica 

sendo suspeita de heretica? Senhores. não h a confusão mais lastimavel do que 

a que resulta dessa prelenção an achroni ca dos orgãos elo poder temporal , do 

poder policial, para excommungar un s estabel ecime:ntos ele ensi no e d ecr e tar 

que é ele 24 kilates a moeda cunhada p lo outro, (muito bem), quando sabe

mos a verdade, com que convivemos muitos ele n ós outros, para poder fallar 

com a autoridade fei ta de uma expel"i&ncia pessoal: a mer cancia, tanto póde 

ex isti r nos estabelecimentos não ol"ficial izados, qu anto existe rendosa nos esta

beleclm<:ntos hyper-ortlciaes. (A1Hiiaclos. J 

Sempre me revoltei, sempre, por que transitei por esses <:slabPieeimentos ot

ficiaes, contra a pretenção q ue vem sendo, de vez em quando, t raduzida em 

actos do Governo, de fazer cr er que os co llegios officlaes são constituídos por 

vesla.es, que d clicar am a sua v irg inda de á purissim a Deusa elas m ai s xcelsas 

realizações philosophicas e pedagogicas. e que os collegios particulares são, como 

em regra, um mercado constituiclo de incompetentes, capazes de ganhar di

nheiro, incapazes de ensinar. 

Os estabelecimentos officiaes amalgamaram- se ultima m ente; uma especie 

de utrust'' ou 11 Corner'' do en ino publico ... 

O SR . .JOAQUIM Osomo Apoiado, b est~ proj ecto v en. forlalecei isso 

O SR. FLORlANNo DE BRITTO - Não apoiado. 

O SR. BABBOSA LIMA - . .. deportaram um certo numero de pontificas el a 

velha Babylonia, que ê o ensi no official, e organizaram o que se chama Con

selho Superior do En sino. H a um typo de superstição teimoso, difficil de se 
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desenraizar, e ê o que se d ixa I v ar pelo presti gio apparente das palavras. 

Assim, quando se diz - Escola de Altos Estudos - já se fica imag inando que 

os estudos são muito a ltos, que dalli o m enos que sabe ê um Aristoteles mirim 

ou um P la td.o g uassú. Quando se di z - Conselho Superior do Ensino - é 

como se se d issesse vinho g nuino do Porto. Aquelle licor é genuino e este 

outr o onsPlho é sup rior. 

Or a, Sen h ores, a superiorida de nunca resultou de rotulos. 

O SR. NrCANOR )<ASCJMENTo - A elo preço resulta. 

O SR. BARBOSA LIMA - E o si mples facto de ter em i do á Secretaria do In

terio r •·eceber a aspersão ào h y ssove m ini steri a l , não dá n em póde dar a esses 

excelsos caràeaes uma sabedoria cond nsada e transmissiYel, que lhes permitla 

deputa•· [iscaes itiner antes pa•·a haverem de applicar os santos o l eos nos esta

b el ec im entos que se candidatam á eq uipa ração. ( Jlhtilo bem. ) 

S nho1·es, ol hemos par a essa cousa riàicula e ao m esmo tempo i1-ritante 

que é o processo pelo qual se pretende salvar a patria em materia de r egene

r ação pedagof:,"ica. 

ns quantos concidadãos cli plomaclos pelas esco las officiaes, portanto, com 

u m a sabedoria inicia l de quilate iqua l >lO dos senhores do Conselho Superior, 

se congregam e se propõem a en. inar á mocidade. Se. no Conselho Superio•· 

preYalecem as novas correntes espiritual istas subordinadas ã r evivescencia dos 

nsinos philowph icos de S. Thomaz el e A ttuino e a faculdade assim instituicl a 

prelt::nde propinar doutr inas que se fili en1 a utn credo agnostico qualqu er, sa

bido é que essa faculd a de está el e nntemão co:~demnacla como heratica, por qu e 

a orthodoxia que paira nos Sinai do largo do Rocio entende que não deve 

consenti r inquisitoria lmente na pr opag-ação dessa pestilencia. E vice- versa: se 

acvntece que no Sacro Coll eg io _tenham assento e voto preponder ante sectarios 

do m aleria lisrno hrekeli an0 e doutl'"inarios eivados de um espírito aggressivo 

para com as doutrinas e lheorias caractel'isticas, digamos, da fé catholica, é 

certo q ue, por sua vez, sendo catholicos os o•·ganizadores do estabel ecimento 

da do aq ui corno exen1plo, não logr ar ão as va ntagens da equipar ação. A equipa

r aç,Lo presuppõe um a id ntida.dc de par acli g·ma, presuppõe um typo norma l com 

o qua l ha ja àe ser cote jado cada um dos pla nos o •·ganiza dos n esses d i Yersos 

stabelecimentos. O p ar a que se tende é para uma un i formidade forçada e ty

rannica, é para uma r etro::rr a dação que nos conduz aos termos da l\Iesa Cen

sori a da Inquisição, impedindo a eclosão concorr ente das · diversas doutrina" 

para que a verdade possa t riumphar indepen cl ntem ente do apoio das baionetas 

do poder temporal. (Jfnito bem.) 

Sen hores, ê ridiculo o que se vem passando no B r asil em materi a de in

strucção desde o codi!!o das di sposições com mun s aos estabelecim ntos d e ensino 

superior em 1901 o u mai~ do altu, em 18fl2, com e~calas pelo ch amado codigo 

gpitacio, até á l i Riva davia e até o rescl"ip to Ma xhniliano. E' ridiculo, é bur

l esco o q ue se \'em passando porque pa1·a d ecr etar que ta l ou qua l officina póde 

fabricar diploma~ " avec l a garantie du gouvernen1ent '' , basta que um jovem ba

charel desoccupa do, á cata à emprego, consig·a uma nom ação ele fiscal el a -
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quelle estabelecimento. Transpo1·ta-se par a a séde da of(icina que se p r etende 

examinar e a ll i quer fazer cr er que estabe l ce um sabio con t r o le, uma conlras

teação com o cunho característico do num ero de quilates do om ·o ou prata na 

liga que se propõe ao reconh cimento da casa da moeda do lar go do Rocio. 

~unca. no tempo do Baixo Irnperio, quando o fisco se desagTegou do erario, 

quando do the,;ouro do príncipe surglo o T he;souru Nacional , quan do n u Dl · 

rei to Publico Romano appareceu a noção do "fiscum ··, nunca os "1nommen n 

pod riam suppôr que a palavra - fisco - désse lugar ao "Ciscai··, como sta 

série de modalidades cambiantes acamalionadas até nos dominios da peda

gogia official : 

E vai clahi, o joven fiscal, en1 regra um sem trabalho, con1parece no esta

belecimento, embolsando ... 

0 SR. -rlCA.NOR NAS IME~rf:ro - Entra lTI siln biose . . . 

O SR. BARBOSA Lf11.JA - ... 200$ por mez. Quando se quer dar mai s se

rit'ilade. ao meio peclagogico, elevam-se os 200 a 500 e fica-se então acredi

tando que e p6cle esperar uma fiscalização mais r espe i tavl, mai s i mpor tant . 

porque não vai aceitar, n><turalmente, uma p r op ina de 200$ quem se move, pelo 

menos, com seis contos por anno. Assi te a algumas aulas doutoralmente .. 

O SH, 1\lCANOtt NA::Sf' IMENT(J -- No princip io. 

O SR. BARBOSA L IMA . .. ouve pre lecções de Encyclopedia Juridica ott 

Philosovhia do Direito: e a verdade tambem varia nesses p1·ogrammas <: s.: 

entende que a Philosophia ou a Encyclopedia elevem ficar ora no 1•, ora nv 

5• anno; compa•·ece á aula de Direito Romano; mostra-se muito fami l iar izado 

com o ·'corpus-juris", com Justiniano, com as regras d·~ Direito, capaz de in

terpretat , á slmpl e!:> aber tura dv liv ro, em textos }Je;piano e friamente de Paulo 

ou de Erenio l\[odeslino. Passa para o Direito Civil, demonstra a ua sabedv 

ria iPfusa m materia de Di!·eito Civ i l patrio e re ina! ; discreteia sobre as Or

dtmaç-es do Reino. e leis extravagantes; vai ao Direito Intemacional Public•, 

e Privado e patenteia a mesma sabedoria com 1ue foi ungido com a nomeação 

offlcial. em n1ateria de diplomacia; vai ao D ireito Ad1ninistraUvo; ao D ireito 

'riminal. xpõe a sua orientação no conflicto elas d iver sas escolas penaes, mos 

trando .. se mais ou menos positivista ou mais ou m enos arrara; vai â Eco· 

nomia Politica e estadeia as soluções capazes de tirar a nossa patria da ine•·ciu 

em que SP encontra por falta de T urgots . .. 

E depois redige o relatorio e manda ao Sacro Collegio. Por esse relatorio 

o Sac•·o Collegio fica i n f01·mado desta~ duas cvusa~ · 1- primeira. ve:rdadcir ~: 

mente phenomenal, no senti do v ulgar do quali f icativo - que com o este f i scal 

ha tantos quantos se queirnm, cidadãos capazes ele saber tudo quanto se en sina 

e sabe como mestre em cada uma dessas escolas. e, em segundo l ugar, que 

en, vlr tudc do r.ttesta do daquc.,Jie Jncorruplivel cavalheiro tão sabio qu an to im · 

maculado. o estabelec i mento está em condições de f uncci onar . 

Quer dize•·, está em condições (em regra não está) ele fa?.er concurren 

cia aos estabelecimentos officiaes para os q uaes surgio u m no\·o typo de tri-
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bulação academica con1 que nãc sonharõ.ru o~ fundhd'Jre~ da:, t.:niv~r~"daot!:t me .. 

dievaes. 

Quero repelir, quero in,istir n este ponto, porque ,rea lmente, l evanto uma 

questão ele Direilo P ublico interno, uma questão de Direito Constitucional bra

silei ro, para o qual con,·ido a attenção dos co!legas que têm a generosidade de 

m d ouvir. 

Pelo . conjunto dessa r eforma o Governo brasileiro chegou ao ponto de de

legar o direito el e cobrar impostos, o clir·eito el e tributar e cobrar taxas incle

f!n!clamentf:, L dir eito 6.- a ristúcratizar ú ér,:;ino, ele tornar o cliplom::t inaccessi

vel aos pobres, a exclusão elos humilcl s ao exercício elas profissões liberaes. 

pela explora~ão mercantil destE> filão precioso que proporciona a meia duzia 

de acaclemicos de "trusls" fúrlunas trazidas em rendas de dous, tres e mais 

contos por mez, afóra os achegos elos exames, que se podem multiplicar tantas 

vezps quantas for em as reprovações ep idem icari1ente propinaclas. 

O SH. JOÃO PER;<;ETT.\ - E' um argumento novo e muito feliz que V. Ex. 

apresenta. 
O SR. XTCANOR XASC1ME:-<To: - E ha ·explicaclores que são profes or·es e tem 

seus cursos . 

0 R. FLORTANNO DE BRITTO: - Mas ha excep~ões . 

O Sn . .BARBOSA LJMA: - V. Ex. cumprehencle que estou fali anelo em t h esr . 

O SR . FLOkiANNO DE BRITTO: - Estou respondendo a um aparte do meu nobre 

co !lega r. Kicanor· ?\"ascimento. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Porque para honra nossa e felicidade dos brasileiro '• 

quer no ensino official, quer no particular, ha verdadeiros mestres dignos dest<

nome do ponto de vista moral e intell ctu al. ( l tzJOictdos do S1· . jYioa >IOI' .Yctsoi

!IIUJ!o e outros ·,·s. De1mtaclos.) 

O Sa. FLORJA:-<No DE BRITTO: - Ha, e dignissimos. 

O SR. BARBOSA LIMA: - O que é inilante é nuerer dar mão forte a est-, 

anachronica pretensão de desanimar o ensino particular. de o desacreditar sys

lematicamente, cl o solapar, escr avisanclo-o ao ensino official, congestionande> 

,em um Jd sto com o CJual não pod emos abso luta m ente nos conformar. 

O SR. FLORTANNO DE BRITTO: - O problema é não officiali zar os collegios par

l\cular . e sim desofficializar os offici'l s. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Xão tomo partido pela r·eforma Rivadavia ou pela 

reforma l\Iaximiliano; o que procuro esboçar, ele modo generico nas suas linha~. 

é a opportunid acle, verdacleiram nte clamorosa, desse debate e a extranheza dr, 

se retir·ar da ordem elo dia dos nossos trabalhos assumpto sobre o nua! é ncces

sar·io que nos concertemos com um espirilo mais liberal. (Apoictdos.) 

O 'R. FLOIHAN:-<o DE BRITTO: - Aqui estão clous membros ela Com missão que 

pensa1n unisonan1ente as in1. 

O Sn. Josf.J Al:GUSTO: - Toda e !la pensa assim. 

O Sn. FLORlANNO DE BRIT1'0: - O problema é clesofficializar o qu está o f[i

cial izado e não officializa r o particular. 

O ' R. BAitnO.A LntA: - Quer v€-r Y . Ex .. Sr. Przsdiente. uma face pa"· 
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ticular desse ca~o? Certo num&ro de brasileiros, diplomádos em dire ito, organi

zaram uma faculdade juriclica . E sta fo i r econhecida e equiparada ás faculdades 

officiaes. 

Outro grupo ele cidadãos, ig ua lmente diplomados pe las faculdades officiae3, 

constitu io outra academ ia juriclica e esta foi igualmente reputada idonea par:t 

emittir diplomas, tendo por lastr o o propJ"io diploma dos professor es, seus orga

nizadores. 

Surge um terceiro g rupo el e cidadãos igualmente diplom aoos pe las faculdades 

officiaes que quer constituir um t rceiro g r emio, em que se proponha ensin a r 

A h ! Não pôde ! Não pócle pela lei . 

O SR. JOAQUJM OSORIO: - Só pôde haver duas faculdades . 

O SR. BARBOSA LIMA: - Estes docentes, ou individuos que a is to se propõem, 

não podem; em primeiro lugar, não fizeram concur so. E aque lles oul1·os o fi

zeram? Não; não fizeram, mas as vagas que se dere m s rã o preenchidas por 

concurso. 
Or a, aquelles que não fizeram concurso do mesmo modo que os outros que, 

por não o ·terem feito, não podem organiza r uma escola, têm comp·3 tencia par!l. 

julgar da competencia dos que se propõem a en trar no concurFo . 

Por outro la do, começa a cogumelar uma séri e el e criterios ineclitos sobr e 

a sabedoria da localização geograph ica dos estabeleci mentos de ensino . 

O SR. Jos];) AUGUSTO: H a até o criterio da população. 

o S R. BARBOSA L IMA: Ha casos verdadei r a m en te pinturescos: o Conselho 

Superio r de Ensino só se pôde compôr dos preconizados, até determinada •·eunião 

elo consistorio papal. De lá para cã, os novos carcleaes, por mais que r evistam a 

purpura, não podem ter assento naque!le Sacro Co!legio. 

Assim é q ue os membros das vetustas faculdades de direito do R~ci fe e de 

S. Paulo, das Escolas de · Medicina elo Hio e ela Bahia. da E scola Polytechnich, 

cada vez menos technica, elo Coll egio E ed ro !I, podem constituir o Sacro Col

legio. 

Agora os docentes, o~ cathed r a ti cos das facu ldades r econh ec ida s . não podem 

deputar para fazer parte desse Conselho Supren ro nenlwm de se us membros. 

Dahi o esp írito de "coterie ", que co1neça a re inar no duplo sentido, no classic:) 

e no que as cri anças empregam, de judia r. 

E então se excommungam ·•ex-informata conscienlia .. , dete rminados es tabe

lecmientos que incorr eram porventura em uma certa malquer e nça de cunho pa!'

t ·da rio ou politicu, decreta-se a incompetencia desses clou tores. desses doutos pro

vidos de diploma que lhes r conheceu a sabedori a n cessari a para ensina r , e da 

semelhante decisão não ha outr a appellação s inão essa que, estamos vendo, como 

é provida pela Caluara_ elos Deputados: tranca ndo os autos no car to •·io não sei 

ele que escrivão, ou extraviando os a utos dados em confiança talvez com descuicll) 

elo encarregado do protocollo. 

Sr. P residen te, e u sahiJ·ia mal commigo mesmo desta t1· ibuna, voltaria a 

minha actividade pri\,ada, descontente com a minha consciencia, se a ntes de se 
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encerrar a discussão, eu não d~ixasse aqu i lavrado o meu protes.to contra a si

tuação creada para o ensino publico elo Bt·asil pela. aeção titubeante ~ legitim''· 

usurpadot·a, e a nli-repub licana (?nttito be?lt) do Governo Nacional, cambaleanà., 

· que vem Yindo entre as sol uções as mais disparatadas para um problema verda

deiramente sagrado como é o que entende com o ensino publico no BnLSl l . (M·1ú:o 

b e?H.) 

Mu ito pro positadamente me r eferi, ao m esmo tempo, ao projecto relativo 5 

legislação ope t·ari a, ao Codi g·o elo Trabalho, porque os dous assurnpto~ Se pren

clein visceralrn ente. 
Da. orientação elo nosso ensino . .. 
O SR. JOÃO PERNETA : - São os clous aspectos ele um mesmo [Jroi.Jlema. 

O SH. BAHBOSA LlMA: - . . . clescaptivado em fim elas preoccupações bach:l

r e ilescas que tendem ele novo a se enthronizar no Conselho Superior do Ensino. 

da orientação sinceran1ente positiva, reah11ente profissiOnal. inte1ligentemente le

chnica do nosso ensino, depende o passo. inicial para a con~tituiç,ão do g r andE' 

exercito de operar ios ruraes e urbanos, que melhor apercebidos para a lu ta no 

campo econo mico e 111umina.do ~ para ess~~ tremendo~ cunflictos, poderão nus 

guiar pacificamen te á normalização elas relacões en tre os patrões e t rabalharlo

r e~ UJ:Tttit u be?lt . J 

O encaminhamento para a sulução. de~sas questões con tribu iria para se póe 

em fOco, sob o fulg urante clarão de uma philosophia verdad eiramente humani · 

taria. o maximo elos problemas eternos compendiados no aphorismo de que <) 

homem deve ter como r etr ibuição ele seu trabalho o quanto baste para que :1. 

mu lher e as crianças não precizem trabalhar materialmente para a constilu içco 

do lar (mnilo b em), abrigo insubstituivel ela familia. ce11ula sent a. qual nã•, 

existe llo•·malmente a sociedade definitivamente crystalizada. (M?tito bem.) 

Xão é nos i11udindo com as so luções provisurias que revelam a g rosseria dos 

costumes contcmporaneos, da crêche, para que a mãi possa abandonar os seus 

filhinhos e ir ás ofCicinas completar a paga miseravel deferida ao o(lorario; 

(?m!ito bem ), não é por esses tantos outros aspectos que o problema tem q uantlo 

posto nesses termos pela ganancia patronal; não é com essas i11usões que nó~. 

republicanos, deveremos nos contentar, chamados e solicitados que o somos pat·n. 

encaminhar a definitiva solução ele problemas dessa ordem. (Muito bem.) 

E por isso, Sr. Presidente, V. Ex. acolherá com a benignidade que lhe é 

propria e com as sympathias que tenho a. certeza que o animam, essas minhas 

palavras, estou certo, interporá a sua acatada autoridade para que antes ele se 

separar a actual legislatura, a Carnara dos Srs . Deputados· estude devt"ras n 

duplo problema da educação, quer sob o ponto de vista. moral e intellectual. quer 

sob o ponto de v ista profissional e technico. 

Era o que tinha a dizer. (.M~tito bem; muito bem . O o?·aclo1· é vivamenit> 

cttm7n·imentaclo . ) 

O Sr. Joaquim Osorio: - Combate o pro.iecto em cli cussiio. Entend<' 
constituir o m esmo mais um golpe no ensino liv re. R efere que as universicladeE 
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de S. Paulo e elo Paraná e a Faculdade ele Direito de Porto Alegre, faculdade~ 

l!vres, não estãCJ equiparadas ãs officiaes, e foi-lhes mesmo -este anno negada 

inspecção. Ora, assim sendo, os dip lomas por e lias expedidos não são validos 

·no territorio brasileiro. O que acontece? Os estudantes desses institutos abando

nai-os-hão, para matricular-se nas academias officiaes; lerão de fechar os inst;

tutos mencionados, ou na melhor hypothese, estarão sujeitos á clependencia de 

faculdades concurrentes! 

O projeclo, apparentemente, parece resolver a situação dos alumnos elas f;l

culdades livres; mas não é de facto assim; uma vez c1ue esses alumnos estão su

jeitos a exames perante essas academias e taxa correspondente a exames sobre 

materias em qu, foram approvaclos, ê clarv que. nãv lerã<> vantagens em perma · 

necer nesses institutos livres que, por falta de frequencia, terão de cerrar a;; 

portas . E' contra o projecto que nada resolve, quand_o, a questão leve ser ru

solvida no ponto de vista republicano, sem vacillações. 

E' um enthusiasl"- do ensino livre. Não admilte o Estado com sciencia offi

clal . Nega ao Governo competencia para ditar programmas. A verdadeira i 1-

strucção repousará na livre concurrencia. Emquanto houver o priYilegio do "li

ploma, campeará a ignorancia official . Responde o aparte do Deputado FerreirH 

Braga, que disse ter a Lei Organica de 5 de Abril de 1911 desmoralizadc, o en

sino . 

Diz que essa lei encontrou o ensino completamente desmoralizado e foi sau

dada com effusão, inclusive pelo aclual Conselho Superior de Ensino e Congre

gação do C<;>llegio Pedro li. O regimen anterior á Lei Organica do Ensino foi o 

regimen dos equiparados .. Considera a lei de 1911 o passo mais brilha!) te da 'li> 

até hoje em favor do ensino livre. Respondendo ao aparte do Deputado Ferreira 

Braga diz que não vacilla entre a lei Rivadavia e a Maximiliano. Significa toda 

sua sympathia ao autor da reforma do ensino em vigor; no caso, entretanto, não 

estão em jogo pessoas e sim principios. As razões de sua preferencia estão no 

espirlto de uma e outra lei. A lei Rivadavia Cirmava a liberdade do ensino; a 

lel Maximiliano voltc,u ao regimen official, que condemna. Diz que não pórJ~ 

applaudir uma lei que cerceia as iniciativas particulares, que estabelec.; o cri

terio de população para a existencia de academias, posto que considera grav~. 

por·que a União se atira assim contra os Estados, q ue podem organizar a sua 

Constituição, as suas leis, a sua justiça, realizar operações ele cr dito internas 

e extertlãS e que, entretanto, em sua maioria, não têm a população de um milhão 

de habitantes, ou na Capital cem mil habitantes e, por isso, não podem ter aca

demias pelo criterio da lei vigente . Reputa esse ponto desintegrador ela unidade 

nacional, sendo que já tem provocado reacção de Estados, como Matto Gross~ 

e Santa Catharina que decretaram validos os diplomas da Universidade do Pa

raná nos seus respectivos tenilorios. Conclue dizendo que apresentou substitu

tivo ao projeclo, pois o caminho, já que se insiste no regimen official, ê permi t lir 

que as faculdades Jiyres sejam todas sujeitas ao mesmo regimen e não como se 
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pretende, umas equiparadas, outras laboralorios par a os institutos officiaes 

(illttito bem,· mttilo bem.) 

O Sr. José Augusto: - r. Presidente, vou responder ligeiramente ao 

meu nobre collega e dilecto amigo, Sr. Joaquim Osorio, na critica que acabon 

de fazer ao projecto ora em 3• discussão, de que [ui Relator na Commissão de 

Instrucção Publica. 

Antes de tudo, Sr. Presidente, seja-me permittido accentuar que concordo 

m absoluto não só com o .nobre Deputado Sr. Joaquim Osorlo, mas tambem cou, 

o honr::tclo Sr. Barbosa Lima, i Ilustre Deputado pela Capital Federal. na orien

tação geral que ell es procuraram traçar em relação ao problema do ensino. 

Tambem eu sou, como os dous dignos representantes da :::-Jação, partidario cb 

ampla liberdade de ensino e da ampla liberdade profissional ; e para confirmar 

o que venho de dizer não precizo mais do que lêr o meu parecer a este project'l 

na parte em que discuto a orientação geral que de\'e ter o ensino para que sej:. 

e[flciente. 

Dizia eu nesse parecer : 

"O decreto de 5 de bril de 1911, estatuindo a liberdade de ensh~<' 

nos moldes mais amr,los e firmando clara e insophismav !mente o pri•·.

cipio de liberdade profissional, sem dependencia de diplomas ou titulo~. 

deu aso a que se fundassem em todo o paiz innumeros collegios e fa

culdades que iam conseguindo vh·er e prosperar á sombra das garantias 

que a lei a todos e inc11stinctamente assegurava. 

Porque o Poder Judiciario, apegando-se á historia da el::tboração do 

texto da nossa magna lei, que gar ante o liv1·e exercicio de qualquer pro

fissão. lhe negasse a elasticidad que elle tem e que o decreto citado 

tão sab iam nte refleclio , resultou que a lei passou a ser illudida nos 

seus elevados propositos, firmando-se novamente, em consequencia das 

repelidas decisões judiciarias, o privilegio para os portaciores de títulos 

ou diplomas. 

Dahi o enveredarem alguns dos institutos de instrucção fundad;,s 

sob a egide de uma lei tão genuinamente republicana e moralizador:t. 

desvirtuando-lhes os ,fins, pelo caminho do mercantilismo, facilitando 

exames e accelerando a exped ição de diplomas na ancia de collocar os 
seus alumnos, que lhes mantinl1am a vida, com o pag·amento de aordaq 

taxas, na situação excepcional de poderem arredar, na vida pratica e 'n.:. 

exercício das variadas profissões, todos os que, embora de preparo mais 

solido ou de capacidade mais assignalada, não tivessem procurado o :li
ploma sal v a dor. 

Entretanto, bem applicado, e se não fôra o retrogrado entendimento 

judiciario elo dispositivo constitucional, justamente o contrario seria licito 

esperar elo decreto de 5 de Abril de 1911. 
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Com effeito, desde que Lodos pudessem exercer todas as profissões, 

e os diplomas não dessem situação de privilegio aos_ que os logra m, as 

instituições educativas só teriam um interesse: o de apparelharem 03 

seus alumnos da mais segura e solida preparação, assegurando-se-lhc.o. 

assim o tri umpho quando tivessem de exercer a activ idade pratica." 

Era justamente o que eu accentua ,-a: para que Umhamos ensino sério prcc r

zamos abo-lir, é o ponto central da reforma, o privilegio do diploma . 

Emquanto se mantiver o privilegio para o diplomado, os estabel ecimen tos 

de ensino só podem ter um interesse: o de diplomar o m ais br v possível og 

seus alun1nos para que elles vão para a vida pratica arredar os seus concur

rentes. 
Se fosse mantida a liberdade profissional, teriam de lutar com outras com

petencias d iante da prova real do seu saber e não da mera prasumpção do ti

tulo. 
Do ponto de vista da orienCação geral, estou em perfeita consonancia de 

idéas com os distinctos collegas Srs. Barbosa Lima e Joaquim Osorio . 

No que toca particularmente ao projeclo, na critica feita pelo Sr . Joaquim 

Osorio, sinto divergir ele S. J'Jx . 

O nobre Deputado acha que esse projeclo vem ferir de morte os estabeleci

mentos de ensino superior·, que pon·entura ainda existam pelo paiz em fóra. 

Penso que isso não succederá e, ao dar o meu parecer favora.w- 1 ao projecto 

fil-o justamente porque estou na convicÇão de que não terá essa consequenci:t, 

se convertido em lei. 

Effectivamente, Sr. Presidente, se algum estabelecim~nto de ensino, fundall<:> 

pela iniciativa particular, tem deixado de existi r e effectivamente varios deixa

ram, isto resultou da lei actual v>gorante. que officializou em ab oluto o ensin·> 

e fez com que todos aquelles estabelecimentos, que mant inham exclusivamente 

para o ponto de vista commercial de fornecer diplomas a de terminados indivíduos. 

se vissem forçados a fechar as suas portas. 

Agora, os 'estabelecimentos que dão r·eal ensino, com aproveitamento, eSS<'S 

continuaram a existir e têm a sua existencia. asseg·uracla, ind pencle ntemente do 

privilegio official, porque, no Brasil, com todos os defe itos e males ctue nos af

fligem, ainda ha muita gente que procura escolas em que se aprenda, sem preo..:

cupaçiio dessa acquisição de diploma para arTedar concurrendes. 

Quanto a esses estabelecimentos, que têm ensino hem organi zado, que mi

nistram educação aos seus discípulos, o que o projecto fez foi permittir que os 

seLI.; educandos, que tiverem real proveito,p_uclessem ir perante estabelecimentos 

officiaes. mostrar o aproveitamento que ti\·eram e gozarem então das Yantagem; 

que a lei F ederal actualmente assegura sOmente, e privil!lg·iadamente, aos que se 
diplomam nas escolas officiaes: 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - A' vista elo que acaba de dizer V. Ex., é d t> 

suppõr que o nobre collega não esteja de accúrdo com essa restricção do exa m'" 
apenas em um anno. 
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O Sn. Jos:G A FausTo: - V . Ex. conhece a minha orientação em m aterla de 

ensino, mas deve ver tambem que na assignatura do parecer apenas concordou 

com a doutrina nelle sustentada o Sr. Florianno d Britto; sendo os demais par

tidarios da officialização do ensino. 

O Sn. ALVAHO BAPTISTA: - V. Ex. n ão devia approvar o projecto: elle é· 

reslrictivo. V. Ex. votou contr a el!e no seio da Com missão; manifesta-se am

plamente a favor da liberdade do ensino. 

O Sn. Jos:fJ AUGUSTO: - Não votei contra o projecto; ao contrario, fui até o 

relator e elei parecer favoravel. Attente V. Ex. ás conclusões do meu parecer. 

Aceito o projecto, porq ue elle ê m a is liberal do que a lei que eslá em v igor . 

E' precizo, por ém, ter em attenção que a opinião dominante na direcção geral 

do Brasil é pela officialização do en sino. 

O Sn. ALVARO BAPTISTA: - Não apoiado. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO : - Não está dominante essa orientação? Qual a lei quú 

vigora? 

O SR. ALvARo DAPTISTA : - Tanto não vigora essa ori entação a que V. Ex. 

allude que não conseguiu vencer no plenario. 

O SR. J OSÉ AUGUSTO: - Quaes as normas coercitivas que estão imperando no 

Brasil em materia de ensino? 

O SR. ALvARo BAPTISTA: - O Congresso não faz normas, faz leis. 

O Sn. Josl!l AuousTo: - Perdão - as normas de caracter coercitivo sãcr o 

direito e o que. existe a r espeito do assumpto, qual é? E' a lei Carlos Maximi

liano. 

Diante desta situação de facto, que pessoalmente não tenho pr estigio para 

modificar. 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - V. Ex. é elos m ais competentes para propô r essa 

moclifícação; tem demonstrado estudos profundos da ma teria. 

O SR. Jos:fJ AUGUSTO: - Estamos na vigencia de uma lei , sanccionada ou n·io 

pelo CongTesso . 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - Isso importa em confissão .ele fraqueza. 

O Sn. JosÉ AuGuSTO : - Confesso que não tenho tido forças para isso. 

Ha tres annos que me bato pela liberdade do ensino, acompanha ndo V. Ex. 

e outros eminentes collegas. 

A si tuação de facto, porém, é esta : domina uma lei que officializa o en

sino. 

Ora dominando essa lei, contra a ctua l não tenho forças que consigam mo

dificai-a, o que procura o projecto é, pelo menos, assentar providencias que con

sigam salvar aquelles alumnos dos insti tu tos particulares qu e t enha m feito .es 

tudos r egulares e possam vir perante os estabelecimentos officiaes revelar sau 

preparo, os seus conhecimentos. 

O Sn. ALVARO BAPTISTA: - V. E x . salva esses a lumnos apenas durant>3 

um anno . 
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O SR. Jos:r;; AUGUSTO: - N o sentido elas icléas ele V. Ex. ha emenda~. em 

v irtude elas quaes o projeGto irá á Commissão . 

O SR . .ALVARO BAPT I STA: - Espero que -v. Ex. n1e auxili e . 

O SR. J OSÉ AUGUSTO: - r. Presidente, diante ela consagTação ela officiali

.zação do ensino. pois é este o r egin1en que v ig·ora no paiz, o que 111 e cabia a mint, 

que me s into sem pr estigio para conseguir elo Congresso a aceitação ela ori enta~';, . 

que rne parece a verdadeira, o que m e cabia er a aco lher co n1 syn1palhia un1~ 

pr ovidenc ia que permitlia aos a lumnos ele estabel ec imentos livres Yir em publico, 

perante n1esas officiaes, que são as unicas que lên1 an1pa ro na lei vjg·ente, r~

v·elar os con h ec im entos q ue adquiriram nos seus es tudos . 

O SR. A L VARO BAPTISTA: - Estou prompto a transig·ir com V .- ]<;>-. ness·' 

sentido. 

O SR .. JOSÉ AUGUSTO: - Nestas condições e di a n te destas razões. o J>rojecto 

é liber a l, não favorece, como s uppõe o me u prezado amigo, Sr. D eputado Osorio, 

o tnrst elo ensino. a o contrario, libe r·aiiza aos a lumnos elo e ns ino livre que r eal

mente tenham adquirido preparo, a faculdade ele se apr esentarem nos estabeleci

mentos ofl'iciaes e dizer em : examin em-nos; temos o conhecimento suffici ente par .-r. 

competir com os outros que actualme nt estão no gozo do privilegio q ue lh es dá o 

monopolio orricial. 

Foi attendendo a estas razões que não vacill ei em dar o asse ntimento ao pro

jecto, nos termos cla ros e m que o fiz, na certeza el e que não feri ele mor te o ens ino 

livre, a ntes ampar e i um a mediria liber al, qual a que não consente que o moços 

actualmente frequentando os hons estab eleci mentos devidos á iniciativa privad t 

fiqu en1 na situação em que se acham . sen1 a 111inima sancção pratica para os seus 

estudos . 

l'enso assim ter respondido ao m e u honr·aclo co llega e pr·ezado am igo. Sr. Joa

quim Osor io. i! lustre Deputado sul-riogTanclense. (Uni/o bem ; muito bem .) 

O S t. Ferreira Braga: - Sr. Presidente. não era minha intenção 

tomar par·te na discussão deste projecto; os apartes que de i a os illus tres D pu

tados Srs. Barbosa Lima e .Joaquim Osorio me ohrigam , porém, a. dizer algumas 

palavras sobre o s~pste1na q ue n1e parece o n1ais racion a l entre todos até h,Oj0 

instituidos para a solução do problema elo en s ino. 

Assum pto eterno das preoccupações dos mais fulgiclos ornamentos da especin 

h uma na, "'- so lução desse problema capita l a dquire tanto maior impor·tancia 

quanto mais a di antado é o estudo de cfvilização elos povos e quanto mais com

plexas se torna1n as r elações sociaes . 

Não é sómente das leis e dos r egulamentos promulgados pelos poderes pu

l,Jicos que depende a ed ucação intellectiva dos jovens que devem co n se r· vf!. r· e 

l!·ansmittir ás ger·ações f u tu ras o opulento thesouro intellectual que representa 

precioso legado elas gerações passadas e que só o esf9rço colleclivo, na sua len l. r 

e penosa evol ução abstracta, fôr a capaz ele accumular. E' principalmente do pri!

paro adquirido durante a primeira e segunda infa nci a - a lhe io normalmente ft 
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influen!Jitt do poder temporal - que depende a educação scientirica e techn;ca 

ela mentalidade individual. 

No systema racional ele educação scientifica ou technica é necessario ante> 

ele tudo r espeitar a grande l ei na.tur·al que proclama que a marcha ela educação 

incliviclual não pócle ser clifferente ela elo desenvolvimento elo espírito collectivo. 

sinão q uando á velocidade, que é muito menor no caso ela especi e. Rapiclo lance 

de vis ta sobre a hi storia ela especie human~, permitte r econhecer, ft. luz da mais 

irres istivei evidencia, que antes ela fundação ela sc iencia abstracta, realizada na 

Grecia pelos poderosos genios de Thales e Pythag·oras, já as theocracias egypcias 

haviarn preparado as noções art.ificiaes e s in1pl es que serviran1 ele base á adnlis

sivel evolução scientifica cotn que a civilização gTega prepaz~ou os elen1entos tlú 

sabet· hun1ano. 

Pois bem, se a educação incliviclual deve reproduzir a marcha do espírito 

eollectivo, cl aro é que o estudo dos diversos ramos da sciencia abstracta só deve 

ser feito depois elo conhecimento das principaes noções cuja descoberta precedeu 

o alvor·ecer ela evolução scientirica. 

P r·ocuranclo esboçar o quadro da educação peculiar á segunda infancia. n

conhece-se desde logo a necessidade de iniciar o indi viduo durante esta phase 

ela vida humana nas concepções principaes da mathematica Otl logica. habitual

mente de modo pratico, mas com as demonstrações nos casos mais simples. A 

numeração, as principaes operações arithmeticas, a lei dos arranj os e elas per

mutações, as idéas de relações e de fracções constitu em conhecimentos simples 

que podem e dev em ser adquiridos na segunda infancia. Algumas noções geo

metl'icas sufficientemente simp(es, relativas ás propriedades das rectas perpendi 

culares, o Postt<latwn de Eucl i des podem ser então ensinados de modo eX'[)eri

lnental. Mas é conveniente não ficar ahi: convê1n fanl'iliarizar a intelligencia ll4l 

a lumno com a mais antiga lei abstracta descoberta pelo espírito humano e q 1 1 ~ 

constitue, por esse n1otivo, a auTora da e\ro luçào scientifica. Eu quero me rel'eri:~ 

á gTancle relação natural que proclama que a somma elos angulos de um lrian. 

guio é ·ig ua l a clous angulos rectos . . Para ensinai-a, bastará fazer a criança con

struir em torno ele um ponto successivamente os tres angulos de um grande nu-

mero ele triangulos differentes de fórma ele grandeza, e fazer verificar que em 
todos os casos os lados exteriores se acham em linha recta. Surge clest'arte n. 

noção capital de que na infinita \·ariedade de triangulos que a imaginação hu · 

mana pócle conceber, ha alguma cousa ele fixo, de immutavel, pois a somma do~ 

angulos internos é sempre igual a dous rectos . E' o primeiro exemplo ela consta•'

cia na fluctuação perpetua elas apparencias e, ao mesmo tempo, a primeira ma

,nifesta~ão da ord em universal~ in1muta.vel nos s~us fundamentos, tnas lnodifica

vel, dentro ele certos limites, nos seus aspectos secundarios. isto é. na intensidade 

el os phenornenos. 

O estabel ecimento, por processo experim ental, ela constancia da relaçiio entl't, 

a circumferencia e o clian1Plro. a realização pratica da. quadratura de algumas 

âreas planas polyg-onaes, algun1as noções sobre os contornos rectilineos seme-
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lhantes e uma primeira idêa sobre a concepção dos systemas de coordenadas, 

completa o preparo geometrico peculiar á seguncla infancia. 
Debaixo do ponto de vista logico, será precizo ensinar ao alumno o que é 

a inducção, a deducçií.o, a observação e a experimentação; isto permittirft aper

feiçoar no seu espír ito a noção já adquirida de lei natural. 
O enunciado das leis r elativas ás machinas simples e a sua verificação ex

perimental, as noções geraes sobre. os movimentos e a verificação no caso do 

movimento uniformemente variado por meio do plano inclinado constituirão o 

complemento da educação mathematica correspondente a esta phase. 

Pretendendo apenas esboçar o quadro da educação mental da segunda in

fancia, poucas palavras direi sobre os conhecimentos astronomicos, physicos '" 

chimicos relativos a esse período. 

O traçado elas m eridianas, com instrumentos analogos aos empregados pel•> 

fundador da Astronomia Scientiüca, algwnas observações sobre as latitudes P. 

longitudes do sol nas diversas épocas do anno, algumas noções sobre o calen

àario, os principaes planetas, assim como sobr e a theoria elos eclipses, constituem 

os estudos astronomicos que devem despertar no espír ito ela creança o interesse 

em conhecer os phenomenos que o espectaculo celeste apresenta e cuja influencia 

nos destinos humanos se fez sentir desde a infancia da civilização. 

O conhecimento summario do areometro, do barometro, elas principaes lei<5 

r elatiYas á pressão dos líquidos sobre os vasos, algum_as noções exper imentaf's 

sobre a mudança de fôrma devida ao calor, a theoria elementar elo l.hermometro 

e a do hygrometro, constituem o preparo a adquirir, durante a phase de que 

estou tratando, relativamente á physica. 

No tocante á chimica, o a lumno deverá aprender, ele modo elementar, a 

composição e decomposição da agua e do ar, isto é , do duplo envoltorio do planeta 

humano . 

Na biologia, a applicação da noção de semelhança aos organismos vivos pm·

mittirá ao alumno familiarizar o seu espírito com a noção abstracta el e typo, de 

orgão e de apparelho, que são capitaes no estudo elos entes vivos. Taes noçõ~s 

devem ser sempre baseadas na série das noções concretas anterio rmente adquir i

das. A definição systematica da vida, permittindo apanhar o que ha el e commum 

e de fundamental em Lodos os conJos vivos e nas diversas partes de cada um 

delles, completa o pre.paro biologico que no systema de educação normal convêm ;, 

segunda infancia. 

Na sociologia, convirá antes de tudo faze•· sentir ao alumno a ex istencia 

das leis naturaes, mostrando que através dos acciden tes ele sua len ta evolução. 

a especie hwnana seguio sempr e uma trajectoria determinada e mostrar-lhe CJUú 

as l eis que regem a existencia e a evolução social são tão incontestaveis como 

as que presidem ao movimento das vagas de um mar tempestuoso irritado pelr> 

combate elos ventos ou como as que presidem aos phenomenos celestes. Inspi

radas nos conhecimentos historicos concretos, as concepções abstractas da famili!t 

e da sociedade poderão ser facilmente instituídas. Exemplos sufficientemente v a-
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riados ·e escolhidos ele maneira conveniente nas diversas civilizações porão am 

relevo as p1·incipaes leis relalivas á ocg~,nização da familia e da sociedade. A 

noçi'.o c!Jjecti..-a da evolução. completada pela concepção subjecliva do progresso. 

e as leis fundamentaes da evolução da intelligencia, da aclividade e do senti

mento, eis os conhecimentos que devem completar o prepar·o sociologico proprio 

á segunda infancia. 

Algumas noções Cundamentaes relativas á moral theorica e á concepção ela 

marcha natural da evolução humana, do nascimento ã morte, constituirão os 

conhecimentos necessarios para completar a ed ucação intellectual elo menino no,; 

ultimas tempos da sua lnfancia. 

Vou mostrar agora como póde realizar-se na cr iança o p1·imeiro esboço cl·• 

harmonia niental. 

O estado de harmon'ia mental consiste sempre na combinação convenient~ d,., 

ra~ão abstracta com a razão concreta ; esse estado se caracteriza pela previ ão 

dos phenomenos, tendo em vista a sua modificação de modo a melhorar as con· 

dições da existencia humana ou desenvolver o sentimento da resignação qu, nch 

os phenomenos não forem modificaveis. 

A previsão é a expressão da harmonia entre os dados objeclivos emanados 

da cont-emplação da realidade exter ior e as ligações subjectivas devidas á nossa 

aclividade cerebral. O estado ele harmonia mental só attinge ao seu mais alto grão 

de desenvolvimento na idade madura ela vida individual. Algumas previsões, porém, 
escolhidas corwenientemente, p rmiltem o desenvolvimento gradual da harmonh 

mental desde a segunda infancia. Os phenomenos que contemplamos no espectfl.

culo celeste, sobretudo os· mais simples, ass im como os phenomenos physico . 

of[erecem exemplos característicos de Jll'e,·i ões eminentemente apropriadas áque!l•' 

desenvolvimento. 

Tendo procurado delinear, embora pallidamente, o quadro da educação 1 ru

pria á segm1da in:ancia, vou agora considerar o problema pedagogico em relação 

á adolescencia . Na segunda inl'ancia, o individuo adquire o conjuncto dos conhe

cimentos, cuja systemalização só e opéra na aclolescencia . E' necessario nií.J 

esquecer o caracter essencialmente empírico desses conhecimentos . 

Debaixo do ponto de vista m ntal, a adolescencia deve ser consagrada ao ect

sino systematico essencialmente abstracto. 

O estabel cimento do estado de plena razão, mediante a harmonia entre n 
razão abstracta e a razão concreta, eis o principal destino dessa educação syste

matica. Para comprehenclel-o nitidamente algumas r eflexões se tornam neces

sarias. 

Foi um immenso e longo lJ·abalho que permitlio á especie humana. nas dl · 

versas phases ele sua lenta evolução, constituir, conservar e transmittir o opulento 

thesouro intellectual que constitue a razão collecliva e que, na inspiJ·ada phras•J 

'elo illustre autor elo Systeme c/11· .llonlle produz a delicia elos sêres pen antes. 

Considerações mui o simples fazem realçar o tenebroso quadro que apre~en

taria a éspeeie humana SP, ])<H' terrivel fatalidade. Yiess a desapparecer es~e 
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immenso lhesoum. A perda do inestimavel acet·vo ele conh es im entos accumulados 

pelos gTancl es genios que cons titu em a g lot·i a ela humanidade fa ri a cessa1· s ubil;t

menle " navegação aslronomica. as communicações telegraphicas. a tracção ele

ctrica. os m ultiplos m zios de transporte pelas m achinas thermicas . 

P rocl ueto el e ingentes esforços, que só puderam s~r realiza dos g raças ás pr<.> 

ciosas indicações fot·necidas pelas theorias scientificas, o bellissimo clificio ela 

industria humana perderia todas as peclt·as ele seus majestosos e so li clos alice~

c·es. P ro mptam ente r esurgi riam os temores produzidos na infancia da civilizaç.lo 

pelos phenmnenos celestes, · os erros o!'iundos da ignorancia das verdadeiras r a

lações geometricas e · mecanicas do planeta humano com os astros capazes ele 

influir em nossos destinos e ele novo se m ergulhar ia a humanidade nas lreva3 

profundas elos primeiros tempos el a s ua histori a . 

'I'res elementos f unclamen laes entram necessariamente n a composição elo in

esLimavel capita l lntelleeth·u ela especie: 1", a 1·a~cio abstra.ota; 2", n ?'lt~cio co?l

C1'eta; 3°, (f Hnguage?H. 

A' razão abstracta é o conjun lo elas noções e das 1 is proprias aos ph en"

menos elementar es em que o espírito humano conseguio decompôr tudo que con

templamos na realidade exter ior . 

A razão ê o conjunto dos conhecimentos relativos aos diyersos sêres, assint 

como aos multiplos meios que para a sua modificação systematica o trabalho elos 

seculos instituio graduahnente. 

Por ultimo. a linguag-em é o conjun to dos s ignaes coordenados, tech nic;,s, 

scienti l'i cos ou esthelicos, g raças aos quaes se co nserva e se transmitle o con
junto desses conhecim entos e por meio elos quaes os inclivicluos r eagem uns sobre 

os outros nos di versos grãos ela viela co llectiva. 

Marfl.vilhosa creação elo genio scientiCico, f ructo ele a rcluo e lento trabalho 

(la especie humana. fl. razão abslracta permitte effectua r a. p1·evisão elos pheno

menos que se réalizan1 no céo e na terra, previsão que constitue a base do exer

clcio da acU viclacle humana sour t. o mundo exterior e do pod er elo hom em sobrn 

si n1esmo. 

Ao jniciar a. co nSidera{:ões que el evem pôr em ~~e l evo o verdadeiro dominio 

da razão abstracta, uma elistincção capital se to1·na desde logo necessaria. Do

gmalicamente, urna elifferença profunda separ a as noções abstrac tas das l el~ 

abstt·aclas . 

AI>aroha1· e1n diversos sêres ou objectos m11 a pJ~opriedade comn1un1 e pensal· 

nessa propriedade incle penclenlemenle de tes seres é cons tituit· uma noção ab
stracta. 

Assim, a J)J'Opri eclacles de peso, el e calor, ele luz, el e mo vimento, ele fórm fl., 

<le vi da, ele vir tude, ele., são s imples noções abstractas . Das propriedades a b

sll·actas, o espil'i lo eleva-se facilmente á concepção dos tyJJOS c'bst?'C'clos. Com·J 

verdadeiras CJ·eações ela nossa intelligencia, bastar& citar os typos inorganico3 

denominados f en·o, a.gtt.ct, cw, gct:~, m.oteria., Hq,iclo . todos perfeitamente eleriniclos 
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e constit uiclos ele mataria dislincta e constante, inclepenclenteniente dos cot·pos 

reaes muito va ri aveis que tên1 esses nom es. 

A natureza viva ol'ferece exemplos caracterislicos de typos abst t·actos, entr" 
o::; quaes baslará len1ln ·ar o nni1nnl) o ceio e o ho1nern . 

Tambem os sêres collectivos apresentam typos a bslractos, sobr E' a hindo entr '' 
c,stes o ele Jnmilia e o d JWI? ·ict. 

As noções abstractas r esultam da observação abstracta e da m editaçàCI 

acl. uando sobt·e as sensações e as imag·en s . As palavras permittem fixar os r a

s ultados desse trabalho mental, e a linguagem Intervem na producção, conser

Y<tção e t ransmissão dessas noções abstractas . 

P.assan do a considerar o estudo das leis abstractas, um outro mundo se apr" 

senla aos nossos olhos : é o mundo scientifico, o dominio da verdadeira e alta 

a bst racç>to . 

Debaixo de duas fôr mas distinctas, embora n o fundo equivalentes, pôde sçr 

cons id E:r a da a noção de lei. 

Debaixo da primeira. fôrma a I i pôde ser de finida como a clepencl encic' 1'3 -

gular rlB tnn 7Jhenom eno e?n ?"ela.ç c7o ct 'll!H~ outro 1Jh eno?neno) ou m elhor, como a 

n1 edida f:eg-unclo a qual as 'PCWiaccies rl_e ?t1H 1Jhenonte?lo sei-o govenuMlas 11 elas va

?'inçiies lZP. ?t:m. out1·o . 

Os gco metras denomfnam va.1·i"vel independente ou liv1·e o phenomeno que 

varia ou que se faz variar cn·bit?'Ct?'ic.nnente e 'l'fl?' i.avel cl,e1Jenclen te aquell e cujas 

variac:-;ões estão subord inadas ás elo prin1eiro. 

O conh ec im ento das leis conduz á previsão e muitas vez s á modiCicação do s 

J)henomPnos, Assim é que a l ei que subordina a área da esphera ao respect ivo 

r aio - lei cu ja descoberta constitue um elos mais legitimas titulas de g loria du 

príncipe dos geometras - pet·milte fa zer variar á vontade a á rea da esphera 

a. ugment::tn do ou diminuindo de uma quantidade determinada o r espectivo raio. 

JvTas existen1 n1uitos casos ern que, sendo a previsão realizave11 ilnpossivel ê a 

modificação dos phenomenos. Nestes casos, só resta ao homem a res ignação. E' 

o quP acontece, por exemplo. no caso dos astros. Todo problema astronomico 

tem por f im constru ir em nosso cerebro a r epresentação da realidade de modo t a l 

que a successão dos nossos pen sam entos seja o r eflexo nitido da propria evo

luGão dos a.contet)im entos celestes, A fidelidade maravilhosa com que as construc 

çõ0s theoricas realizadas pelo gen1o astronomico reproduzem a marcha dos phe

nomenos do mundo sola r é tão perfeita qu e os as tronomos podem determina!· 

a p1'i01'i. com diversos annos el e antecedencia , o estado do céo para um luga 1· 

qualquer, e pt·evêr, elo Rio de Janeiro, o nascer e o occaso elo sol em Constanti-· 
nopla para um clia determinado de um anno qualqu r. 

Entretanto, por mais gigantescos que venham a ser os progressos da indust rir. 

co ll ecth•a, os es Corços humanos se rão perpetuamente incapazes de alterar a 

orbita de i\Ja rte ou Venus e compl etamente impotentes para produzir qualqUE'J: 

<l eslocamcnto elo eixo ém torno do qu ;al se effectua a rotação tia T erra. 



- 824-

Dahi re~ulla a notavcl aptidão que apr esenta o estudo da astronomia scien

lifica para desenvolver o sentimento habitual e systematico da resignaçll.o. 

Debaixo de outra fórma, a lei ~onsiste na exp1·essão ele• constancia na f!u

ctuaçüo 1Je?·petna elas a1J1JC,.encias. 

As c~uas fôrmas eitad:ts correspondem a uma verdadeira distincção entr·e as 

Je.is. A rn·imeira fórn1a corresponde ás leis denon1inadas ele sucocsslio: a segun

da, ás 1eis chamadas c~e se111e-lhtt?lÇO. 

Como exemplo das leis de semelhança encontra-se ae1uella ctue permitlio ao 

~rande Lavoisier consid erar o phenomeno da combustão como caso partícula,- da 

ccmbinação dos corpos e mostrar que a madeira que se queima e o cobre que 

se ox,·da não são phenomenos de nature~as diYersas; a differença uniea entre 

os dpus casos é a que provém da diversidade da natureza dos dous corpos. 

A lgumas indicaçõe~ historicas se tornam necessarias sobre a impot·tantis

silna noção da lei natural. 

Foi Thales de Mileto quem, fundando a Geometria. teve a gloria de desven

dar a primeira lei abstracta; essa descoberta constitu io a auro ra da evolução 

se.e;tltifica. Com as meditações de Pythagoras e as fulgurações do privilegiado 

espírito de .tlrch imedes - o príncipe eterno dos verdadeiros geometras - a no

çã< de lei recebeu dec;.sivo impulso, ficando, entretanto, limitada até então ao 

dominio methemntico. · Gr:tças. á fundação da trogonometria e da astronomia 

scientifica, realizada pelo n1aior astronomo da antiguidade, elevou-se a noção 

de< lei f• os phenomenos c lestes. 

Durante a idade média a civilização islamica conservou e aperfeiçoou o sa

ber humano; ao terminar essa phase o genio ara..be projectou Robrc- a Europa 

modern9. os primeiros ra'os de luz que vieram ilissipar as treYas em que esta fi

cou envolta durante muitos seculos. 

Inspirando-se nos trabalhos de Hipparcho e elos astronomos de Alexandria, 

lançou Copernico a concepção do seu systema heliocentrico, preparando os bel

].),1 dias ela scieneia que deviam varia.r com as brilhantes proelucções e sábias ob

servaçôf.'~ de l-{eple-r e Gulil eu. 

O sublime espírito ele Descartes, tantas vezes aureolado pot· immorr dourfts 

conquistas, instituía pola Cl'eação da geon1.etria g·eral a intima e indissoluvel al

liar:cr. ontre a logica das imagens e a dos s ignaes, inaug·urando dest'art~ o ad

PI~ravel movilnento scie-ntifico que, após un1 sen1i -seculo de n1e1noraYe is traba

lhos, devia terminar pela fl.tnclação Jeibnitziana do calculo ·infinitPsimal. 

A noção de lei revestia-se então, no dominio mathematico, ele extraorclina

r l.O cunho de precisão e clareza . 

Fundando a Physica, Psboçada na antigu idade pelo principio elos geometras, 

instittJin do a legislação da quécla elos graves, o vigoroso esp il'ito ele Calileu abria 

ã quella noção novos e mais amplos horizontes. 

Com os be11os trabalhos elo incomparavel Newton, "cu ja g lori a •·. diz La

fo:ange, "jlunais será igual a.da, porqu e só havia um systema do mundo para ser 

rles\'endado ". a noção de lei penetrou nos phenomenos da gravitação e nos attri

butos calorificos. e luminoeos; com as bellas investigações ·Úe Volta o impcri() 



- 825 - -

(]essa no~ão estenclt=u-se aos ph enomenos electricos. :c-< o fim elo XVIII seculo >t 

;:·c.nial elabo ra~ão el e havoisier e B ertllo llet firmou ele modo irresistive l a sujei

ção dos phenom P.nos chimicos á fatalidade elas leis naturaes . 

No seculo pa~<saclo . a exploração elos phenomenos vitaes constituio o assum

pto d<• 1;rancliosas locubrações de Bichat, Gall, J3roussais, etc. Abriram-se enti'w 

as_ porlm• da biologia á n~~ão de le i . R estava fazer penetr a r essa noção no do

l J. il iv i.los ph en01neno~ soc !Res e mo t'aes, onde reside o termo nortnal de nossas 

meditaçô s scientificas. 

A pr imeira tentativa para transpõr a barreira offerecicla por esses pheno

mPHos,- realizou-a Montesquieu no seu notavel trabalho intitulado " 8 spirito chLs 

leis". A seg·unr1a e J'fectclOu-a o illustre Condorcet em uma preciosa ob"a em qutl 

a e;egancia do mais apurado estylo se a llia a aclmiraYel profundeza de vista . 

- No ' Elsbo~o cl f' um quadro historico dos progressos 'elo espirilo humano ' 

Conclorcet. observa que se o homen1 p6de preYer , com un1a certeza quasi abso

luta, os phenon1enos cujas leis ell e conhece e se, mesmo na. ig-n orancia ·destas 

leis, elle póde pela experi encia elo passado prever com grandes probabilidades os 

acontecimentos do futuro, Pão deve ser considerada chimera a esperan <;a de Lra

çaJ' com alguma verosimilhança o quadro elos destinos futuros da especie h u 

!T'ana mediante os r esultados de sua historia. E' o que faz Condorcet, procuran 

do ·apanhar, no Jneio dos acciclentes de sua lenta evolução, a 1narcha necessaria 

de enten dimento humano. 

Ao ilnmortal autor da ''Política Positiva" estava, porém. reservada. a nobre 

e g loriosa missão de provar. á luz d~ irresis tive l ev idencia, que os phenomeno~ 

scciaes c moraes não escar:am á fatalidade das leis invaria.vers. 

Marr.vilhosa cr·eação do genio abstracto, fructo de arduo e lento traba lho 

do espir if o hun1a no, o dog1na das le i~ in11nutaveis cloTninou e1nfin1 todos os ra· 

JJJOS da hierarchia encyclopeclica. 

E ' inter ssante notar que á medida que os phenomenos se tornam mais c-om

p1cxos e m nos abstractos, as leis se torna m n1e nos claras e n1 a is prec.izas. NCJ 

dorninio mathema tico e no- ela astronomia scientifica as leis comportam um grão 

de perfeição, que jámais poderão aspirar as l eis. physicas, chimicas, vila s, so

c iaes on n1oraes . 

l<:::sf a precL~ã o provém da possib ilidade de m edir os phenomenos math ma

ti<'os, ls lo é, d e acha r a s ua relação para com uma grandeza preciza. tomad>< 

par a un ·.dade . E' -verdade que o ideal supremo. no aperfeiçoamento ela sciencia 

humnna, consistiria enJ reduzir a nume1~os todos os phenon1enos, desde os -n1ais 

s imples até os m a is complexos . ProCundamente illusoria, porém, se1·ia a espe

rança de consegu ir esse resu ltado no campo das sc iencias qu e instilu ern as leis 
gcn-.es cia vida, elas sociedades e da natureza huma na . Que m pretender[[, n esse 

m.rsterio da alma humana, desvendar e traduzir por uma re lação mathematica. o 

se61 ed~· das reacções que c1la exerce sobre o corpo? Quen1 se julgará eapa7. d-e 

d<-·ternlinar numerican1ente a influencia que uma no Ücia dolorosa exerce sobre 

a glandu la lacry1nal ,. produzindo secreção des ta, secreção qu e, sendo uJna. ' lag)·i

ma de tlôr, será provavehnente diversa ele uma Iagrima ele a leg·ria ? Quetn ten -
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t~u·ú. je:"tn1ais n1eüir o poder deductivo dos cet·ebros humanos, e de cobrir a unida

dl,. n•' s!-.aria a. un1a compar·ação desta natureza? A medida dos phenomenos ele

cl!·i<o~ e magneticos é uma conquista do~ physicos do seculo passado e a dos ,,he

nono<nn~ thermolo~ticos constitue uma das glol'ias dos sci entistas elo À.'Vllr 

Na ol'igem da c·i vilizac;ão. o espírito humano possu utna tendencia in·esiS-

1h'<•1 j1:-tra a invesUgac:ão das causas primarias ou fi11aes dos diversos J)henon1e

noR que o impressionam. Este modo ele philosophar apr esenta. então, as mai" 

p;. êei:-:a::; v:tntag ns, conduz aos mais admi raveis resultados, sujeitando a inlel

li;•enci?.. a exercicio sem o qual ella já mais se desenvolveria. A impossibilidade, 

Jlui·ém. de semelhantes conqu istas, m a is tard se impõe claramente ao espil'ilo 

que eomprchende então a necessidade de subordinar a imaginação á observação, 

suhsliluinf!o a chimerica determinação das C<msns . prop1·iamente ditas, ]1ela 

s.mpl~s pesquiza elas l eis. isto é. elas rela<;ões constantes que ligam os phenome

n<'s ohsen·ados, porquanto o conhecimento destas relações é o unico que inle

r··SSfl.. tlin=ctanH:•nte ao hon1c-m parn o melhoran1ento da sua tríplice existencia 

moral. lntellectun.l e physica. 

O conjunto das leis que regem os diYer os phenomenos. isto ê, a sciencia 

al ,stracta, con~titue um mundo ideal c1 stina do a repres nta 1· o mundo r eal com 

~! :ti•Pro-xinlação que exig-i:!nl a~ necessidades humanas. Longe de serem a· ex

pr essfio a'bsolul.. dos a.ssun:ptos exteriores das nossas onstantes m clitações-, as 

u.cori;tf~ sdentificas n;in são 111ais do que simples approximações de realidade. 

rara n1ostr~a1 o, algumas reflexões se torn~n1 necessarias. 

(' !'~_ame da~ mais fulgiclas conquistas realizadas pelos grandes philosophos, 

cl"Sc:l<• o incompm·avel .\ristotelP.s até 1-funsn e Diderot, deixa bem c la ra a exis

lPncia ;le duas partes dislinctas nas concepções humanas, sejam artisticas, sci

Pntific·as ou leC'hnicns: essas duas parles foran1 systernalizadas por· IZanl com 

a H r'enominações de objrctil•o e 811bjcctivo. 

A primeira eman,-,. elo mundo exterior, é recebida por inlermedio dos senti

elos, a segunda, deYida á ~.ctiviclad cei·ebral, ê representada pel as li gações que 

o <·~pirito in~litue entre os materiaes objectiYos fo1·necidos pela contemplaç:ão 

J ~n1 un1a dLSSas 1ntninosas aspirações, familiares ao seu genio . o príncipe 

dos philosophos proclamou que nada exi te na intelligencia que não tenha pas

!:aclo pelos s nli:tos . ..r\ esse- nsphorisrno, o grande T.. ... e ibnilz accr~escentou: excepto 

a J•I·oprin intelligel'cia. 

Assim. do espectaculo exte!'ior recebe o espirilo. as impressões que consti

tuem !•ara. elle un1 alimento. utn estimulante e um regulador. lV!as graças ao 

e~('rc:icio paciente da acti\ridacle cerebl'ál que o hon1en1 consegue con1binar, es

l'as imprPssões. che;;ando á descoberta das leis, se elle tem em vista representar 

a reaiidaàe. ou fls concepções artisticas. se pretende idealizar essa m sma reali

dad~ i\Jas, é incontestavel que as concepções humanas, de qualquer nahireza, 

e:\Cerram fatalmente os ve;,tigios do mundo exterior, pois os seus elementos pri 

mtoriliacs emanam ela contr_mplação da realidade concreta. Assim ê que a propria 

Jln<;ão do numpro. a icl.(>a dal' fôrmas geom!'tricas fundamentaes, as l eis basicas 
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da n1ecanica concepçães que aos espiritos pouco educado philosophic,tmen te, 

se at riguran1 con1o independentes elo mundo exter ior - essas mesmas são oriun

dtLS da t·ealidade C011c r~eta, r epousam sobre a experiencia universal. 

Hoeebenclo do meio as irnpressões fle natureza diversa, trabalhando sobre 

~!!a~ de modo a eh eg-ar á institui~ão das leis scienlifioas ou ás producções est,be

ti<"a~. exerce o cerebro um papel con1paraYel ao do estomag·o na digestão dos 

ali n:ento: inseridos . 

. Jrt JHl civ ilizaç:ão grega i\ristotele!'= linha r econhecido que o rnundo ex terior 

c .. a fonte d a todos os ~"f"'nsan1 e ntos humanos· ll1as esse en1inenle vu lto da philo

sopllia nn tip:a não chegou a indicar a parte propria ela aclividade intellectual . 

.. l\. lltnne coube a g loria de definir a i'IHJJ'I'essdo: estabeleceu a differe nça en

lr a~ U111n-cssfics e as i(téas . qu e são para elle o que hoje chatnamos, segundo a 

ex prPssão d e ~ risloteleR, inu1[1n1s ou len1l:wançaS ela~ hnpressões . No seu fot·n1oso 

trabalho intitularlo "gssai~ sur l'ente n<lemenl hun1ain '' , que constitue utn dos 

nw is hPllos vesti;.:; los que o genio philosophi co deixou gravado nos a nnaes do sa

bt'r hunw no. n1o.stra r-htnl c que o poder c t·eaclor ela alma recluz-s a com pôr, des

Jo(·aJ·, anp.n1cntar. rliminuir os matflriH es fornecidos peio senti dos e pela cxpe

l"ien(' ia .. f\ss in1 pensando, por exemplo, 111 un1a ?IIOntanha. ele ou?·o. o espirilo 

r:ãc. faz n1ais 'lo que reunir duas idéas que existen1, embora separaclarnenle, 110 

m;mdo IJhysico. Do m r:lsmo modo, considerando a concepção de ?"io rle jogo, con

sll'llicla pela sublin1e imaginação elo principe dos poetas. facil se- torna recouhe

cer qu(~ o trabalho tnental consistia, nesse caso, etn estabelecer un1a ligação fi

clk: ia (>ntrP clous e len1entos que se encontr·an1 no n1undo exterior e cuja r ealida

cl..; ohjecliYa é, por·tanto. incontestavel. 

Na~ suas intet·essf'lnte~ cartas sobr e os ceg·os e sobre os surdos, lrabalho!i 

p1·irnoro.>os destinados a constituir .e t ernamente obras primas ela philosophia. Di

clerot dPf-'envo lveu a 111 esn1a th oria . 

.Aos c·o; l'orço ele Kant cl vemos a clislincQão nitida entre o objectivo e o sub

jccl.i't:o 0 n syst~mat'iza()ão das visl>ts philo ophicas de A ris to teles, Hum e e :Oi

cl"rot. 

Rll) l'ac elo exposto é racil r econhC'ccr que no apog-eu da sua riqu eza ima

gitu:_Uva, nas 1nai nrrojadas elas ::::uas concepções f;;1..ntasticas. na n1aior opulen

C"l:"l da~ ~mas cr eaç::ões n1y:steriosas. os n1ais en1inentes representantes da a rte hu

n,ana tóm o seu poder limitado pelo imperio do mundo effectivo. porque os e le

tnJ.:ontoB 11rilnorcliaes ele todas as ~uas construcções. por n1ais chin1 ericas que pa

I"l't~am r·~ tas. são fornecidos pela r ealida d exte l"ior. 

C'omhinar elementos escolhidos e i<Pparados na natu r eza. estabelecer entr e 

(.• lh!s- tnna ligaçr:o ficticia. construir com o seu aux ilio un1 conjunto que a r eali

cl:td e "'~onc:reta não apresenta, que níío e h arn1oniza con1 os sêres r e·aes, e is o 

qu e eonst it u e o tt·aball1o 1HCtxi'lnurn de ideaHzaGão. e is a que f i ca r ed uzido o ex.

tt' c:L\H'Uinario poder da mais fecun da imaginação artistica. 

Vamos ag-ora ver que, procuran ~o transl'onnar a intelligencia en1 un1 es-

1't:11 JO tlo espectaculo exterior/ a imag·etn que conseg·u itnos obter não poderá ser 
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a re1•resenlação ahsoluta da reali dade effecliYa, mas será fatalmen te uma repre

po;nl:Lçi\o a ppr ox imacla dessa mesm a realida de . 
p~p·:.t reco lher as impressões fornecidas pelo m u ndo ex le rior possue a noss,l 

cspecic apenas oito senli dos, de on de r esu l ta que apenas oi to cat gor ias ele pro

P':ieclndes e lem ntares dos. co r pos nos podem ser conh ecidos . Vem os então q u e 

o !nundo póde apresentar uma in fi nidade de phcnomenos que par a nós é como 

st: não cxis ti ssen1, 110is q11e para a sua percepção não possuhnos os senlidos nc

C("·~sar i o~-: . ]~' incontestaYe l que u1n cego de nasciJnento deve for nutr no seu es

píri to uma in1ag·cn1 do mundo,. mu i to mais .gr ossei r a do que a for mada no CC're~ 

bro de qualquer i!ld ividuo dotado de todos os sentidos. pois que o primeiro fica 

r·rivado de conhecer uma infinirlade de atlr ibutos que só podem ser recebidos 

pelo sent ido :11.. visão. l mH,ginando uma espccie p rovida de maio r numero de sen

tido., do que a nossa, leg-itima se torna a supposição de que ell a poderia ter elo 

n•undC' uma itnagetn n1ais fiel , uma representação n1 a is n í tida do que a que noR é 

impogta pelo reduz i <lo numero dos nossos sentidos . 

Mas não é sómPnte a limitação desse nun1ero qu e nos priva ele recC'ber to

das as impt·essões que o m u ndo póde fornecer, é tambem a tmpe r feic;ão dos sen

t idos. Entt~e estes, o menos imperfeito é o da visão, que a inda asshn esüi lon~·e 

d• poder transm ittir a totalida de cl e.s impressões eorresponclen tes. Quanto aos 

scmlirlo~ da electri~'ío, ca lo rição. gustação e o l facto p rover hial é a gna imper

f it_;ão. 

Menos imperfeitos elo que os precedentes os sentidos da musculação e au

d ic;ão. ricnm. entretanto, soh este ponto ele vista. a be.ixo elo da visão. 

-~ invenção àe processos especiaPs cada vez n1ajs precisos pern1ittio ao es

pirito h unoano, desdP. uma época que se perde na noite elos tempos. suhHlituir a 

ohserYação ela intensidade dos phenotnenos á elos phenomenos v isuaes que são 

suscept iYeis, por s ua natureza, de uma determinação mais rigorosa. 

Mas, a inda assim, é precizo lembrar que a visão é limitada e que uma mn l

ticlão de factos que se pa;;sam fóre. do a lcance desse sentido conslilue <'tPrno se
gredo pa r a a nossa especie. 

o SH. BAP.BOSA LT:MA: E' uma bella !ic;ão elP Philosoph ia. T•rimeiJ·a que 

V. Ex. está dando (a]>oio cl os) e que de cer to não agr adat' ia ao Conselho Supe

rifll' de E nsino. 

O Sr.. FERT<ETRA BRAGA: - Os nobres Depu tados se man ifestam com exces

siva bondade a respei lo elas considerações q ue estou fazen do. 

Ora. suppot'hamos. PO!' um momento, que os nossos sentidos sejam absolu

ta.Jnente perfeitos e que o seu ntunero seja precisatn ente igual ao de ca.le;;o t· ias 

ele impressão que o m undo póele fo r necer . Nesta h y poth ese seria possin'l á in

tel !lgencia humana ·a acquisição de todos os m ate ri.aes objec ti vos. is lo é. de todos 

o~ elemen to primorcliaes destin ados a servir ele base ás construcçõcs mentaes. 

Mas ])Ara a realização destas tornar-se-h ia necessari o dar um passo irnmenso, 

CCJ Jsislinclo em s tabeleccr as ligações en t r e esses m ale l'i aes, em com binnl-os 110r 

1nai~ cornp lexos r[ue· elles sejam, em instituir, emfin1, as leis de sen1elh·Ln<:a ou 
<l o. ~uéeessão. 
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1\leditando sobre a immensa difficuldacle ele seme)hante tril.balho e sobre a 

e.x trema fraqueza ela nossa mentalidade não ê di[fic il concluir que o problema 

seri~.l n1;1ilo superior ás forças l1umanas. 

A inlelligencia que se detem impotente diante ela resolução algebrica da 

cqna<;i"to geral do 5• gr áo - limi te intransponível elos meios normaes da declu

evã.o rtl~eb rica - não seria capaz de instituir as leis que presidem a phenoine

nos immcnsamenle complexos, attendendo a todas as condições que car acterizam 

a su.. rea Jização . 
As~im, quando mesmo fosse possível recolher todos os dados correspondentes 

ao~ factos· que se passam no mundo, a inferioridade de nossa capacidade men

t·o.l impedida a r ealização elas concepções verdadeiramente sc ientificas. Com 

essps dadoc:; poãerjamos fo~·mar um catalogo, conforn1e a feliz eArpressão de Di

derol, 1nas o desconhecimento das leis scientificàs não permittiria a previsão dos 

plH 1•omenos e portanto o exercício da actividade humana sobre o mundo exterior. 

Diante ch impossíbilidade de conhecer as leis reaes, cuja complexidade ex

cederia muito as nossaa forP,as mentaes, o espírito humano foi levado a instituir 

leis mais simples, capazes de substituir as seis reaes com a necessaria approxi

rr.a~âo, mas que não representam ele modo absolutamente exacto o que se passa 

n•1 mundo exterior. 

Formada pêlo conjunto destas leis, a sciencia abstracta torna-se então um 

mundo ideal capaz de representar o mundo real com a aJJproximação que con

YênJ fls r.ecessidaclos Juimanas. 

Uma distincção capital se apresen la ao nosso espírito quando consideramos 

a totalidade das lEiis que constituem o domínio abstracto. Entre estas leis exis

tem quinze que se appli cam inclistinctamente a todas as classes de phenomenos e 

que independem, portanto, da classificação destes: são as leis universaes cuja 

exislencla foi presenlicla por Bacon, mas cuja descoberta resultou dos memora~ 

vcis trahalhos de Hume, Diderot, Kant, Kepler, Newton. d'Aiembert e sobretudo 

das intensas scinlill ações do espírito diamantino do illuslre autor da Sy11thcse 

s11bjectiva. 

Pr€-CNliclas da theoria ela abstracção e completadas pela classificação elas 

scicncias. essas leis universaes constituem a Philosophia IJrimeira. 

As outras leis do domínio ahstracto não têm esse cunho de generosidade 

que apresentam n.s da Philosophia Primei r a, pois cada uma dellas só se applica 

a t•ma determinada classe ele phenomen~s. 
Assim a lei ela g"t"avit?.çiio é relativa aos phenomenos astronomicos, as leis 

rle !lfariotle e Gay-Lussac referem-se aos phenomenos caloJ"ificos. O conjunto 

c1!tS leis proprial!' ás diversas categorias de phenomenos constituem a Philoso
tJhia Segunda. 

A philosophia primeira e a philosophia segunda reunidas fo rmam a razão 

abslract<t que l m como r esultado característico nos revelar que esse especta

culú tão variado das cousas que nos cercam não ê máis do que a manifestação 

d~ uma ordem universal, fatal nas suas di sposições fundamentaes e modificav~l 

na~ sua,; disposições secundarias. (llll1lito bem.) 
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Passemos a;;ora ao exam e ela parte el a razão a bstrac t a denominada philo

SO I·hi a "egunela e cujo domínio é co nstituído pelo co njunto elas l eis r elatiYas a 

cr-.. cla orcl en1 di:!tincta ele nhen01n enos irredu c li ve is . Passo incon1para Yel na evo

l uç_ã·.: da n1entalidade hun1a.na, a philosophi a seg unda é, en1 ultiJna a nalyse, uma 

ct·paçào dos tnais fu lg idos ornan1entos da philosophia g,-eg·a e d a c ivilização cor

re}:ponden te. Esse passo r eali zou-se g r aças á dupl a m~eação da g·eo m etri a ab

stracta e da as tronon1i a sci entifica . ~-\.os ... A...rabes e aos d i versos n1en1bros das po

pu lações isl a n1icas coube ::t, g·loria. de conser\·ar essas bri lhantes co nquistas do 

;::;erric f.;reg-o e de transtnittil~as. a u gmentadas, á c ivili.zação occiclental . As fun

dações ~uccess i vas da mec::tnica g·er a l por 1{epler e Galil eu, da physica por Ga

li:en e Kewton e final mente da biologia geral por Bichat, Gall , Blai nvil l e e 

J-~J·ous::;ais realizat·an1-s~ então C"Hl u tn perioclo de ce rca de clous secul os, que ful

gu r r ... rá per petuamente con1 intenso brilho nos annaes do saber humano. 

í"oroo m nto do vasto systenut d a. razão abstract a, a fundação da sciencia 

S'Jc· ia l e da mora l positi va foi· r eali zada pelas 111ec1itações do egr egio auto r da 

];>oJitica Positiva. Ao pods r oso espí ri to deste e n1inente pensado r estava t·eservada 

a construcção da hi e r ar·chi a. que Yeio permittir nossa inte lligencia e levar-se t=:Ta

düalnlente das mais siTnp l c~ no~ões nu n1ericas, conslruidas pelas prin1 eiras sc in . 

ti li ações do espirito sc icn U fi co, á R n1ais elevadas concenções da o r clen1 soc ial e 

nlo!·a:. onde reside o tcrn1o normal dos nossos conhecimentos abstractos. 'Ta l 

hierarci1ia transforma o nosso cerebro em nm espelho f i el do espectaculo exte

rior, cu j as scenas se r c fl ectem nas lheorias scientiCicas co1n a approxin1ação ex i

:;ida pel as necessida d es humanas : o seu estu do compl eto constitu e a pa r·te prin

ripal da eclucaçào intelleciiva propri a á adolescenc ia . 

. A pe1·feição moral elo hon1en1 constitue o g r an de e eterno problema que nos 

impõe ~ yisão soc i a l. Mas o aperfeiçoamento continuo c systematico da nossa 

rlatu r eza nl'J r a l é irrealizctvel sen1 o con hecim ento elo conjunto das leis que re

~nda.n1 as in limas relações entre o e r eb ro e o co rpo. Eis como se torna patente 

a 11ecessida<le de estudar a mais eleva.cla ele todas as se i n c ias, aqu ella que insti

tue as leis propri as aos pheno1nenos f!tle n1ais de perto nos impt·ess ionan1: a 

n :o~al . 

)Ja. sua parte theorica essa sciencia institue o conhecin1ento da nature7.a hu

nu:uHt. :=obretuclo, intell ectual c moral. 

hlla é a mais completa, a m a i s complicada e m a i s dir·ectam ente util ele to

c!;;:< >LS sciencias, pois que os p ll enomenos cujc;> estuclo constitue o seu oll j ecto, 

comprehelldem subj ectivamente todos os outros, embora lhes sej am, por isso 

mesmo, obj~ctivamente subordinados. 

A 111ais ligeira reilexq_o 111ostr a que cada um de nós depen de continu an1e11le 

d .) nlP i.o so.cia l. principah110nte quanto ás mais nobres das nossas funcções, sem 

pre subordinadas ao tempo e aos lu gares e m que v iven1os . 

Dest'arte, o estudo d a scienc;a suprema, a moral, suppüe o conh eci mento das 

leis gente~ que r egen1 a exist encia e a evolu ção das sociedades, isto é, a institui

r::íc el a sociologia . lVf 'l.s a socieda de co ns titu e u1n ilnmenso or g·an is mo, e rnb or a 

nu:.i:'3 con1plexo do q ue o 01~g-an i sn1o biologico . Desde e11tão, se as condições e 
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so·wiaes t1a Yitaliclacl e v iessem a nn1dar , os povos, que são sêres en1inentemente 

v ivo!i, ~.offr ('riarn, fataltnente, a influencia dessa n1uclança . .A.ssin1, por exen1pl o, 

se o Do~"Ueln chegasse a poder viver 1necliante a respiração e sen1 inge ri r aliJnen

tos ou ~t:. os limltes da. existencia hun1ana pudessen1 ser considerave ltnente an1-

p li at1os, os phenon1enos sociaes se n1ocli ficari an1 profundan1ente. 

As co nsiderações precedentes fazen1 realçar a de pend encia da soc iolog ia re 

l a tivamente á biolog-i a cujo objecto cons iste no es t u do da v i da naqu illo que ella 

a r•res ente ele con1n1u n1 a todos os sêres org·anizados, desde o mais g-rosseiro vege

tR l a té o rnais delicado, mais compl exo, n1ais elevado on;·an isnlo animal -

o hommn . 

A .. tlefinição systematica da vida cons tituio anter iOJ'tnente a Blaniville o g ran 

de> roch edo cliant<' do qua l os m ai s v igorosos esforços dos pensador es se detive

raJn iJnpotentes. A um rasgo de gen io, a un1a inspiração s ubli1ne desse ilius ti·e 

biologis ta eleve a :;;cltncia umi:L concepção luminosa da v icZn. S eg·undo essa con

CC:!; J ção o ph enon1eno vital é caracterizado por um duplo n10Vi1n ento continuo el e 

ussiJnilaçào e desass in1ilação, ele sorte que o org·an isn1o exer ce un1a acção continua 

s<. bre o m eio que l he rorn .ece os el ementos de sua incessante r eno vação, r eceben

do. por outro l ado, os productos transformados nos tecidos v ivos. Assim, 'L exi s

tenei;t d~ uma atm osphera .constitu e certamente uma elas condições m a is fu nda 

ME ntae~ da.s f'u ncções propri as a todos os corpos v ivvs, a i nela 1nesm o reduzidos 

á :;.:im pl eE: vida vegetativa. 

Dahi resulta: o legitimo dire ito qu é ten1o s de proclamar inhabitaveis e pvr 

c·onsequ enci a i nhabitados todos os as tros desprov idos de a tomsphera, entre os 

quaes se acha o satellite do pla.n eta humano, isto é, a lua. 

Os sêres vivos sã<> n ecessariamente corpos que apezar da sua grande com

plex.idaU. e estão suje ito s ãs leis 1nais geraes ela orde n1 111ateri a l que, e ntretanto, 

não annull am a espontan eidade daquelles sêres . Um terceiro passo en cyc!opedico 

verr1 assim n1os tra r a subordinação nec.essaria da biologi a e portanto da socio

:o,f:ia e da rnoral á g r~andc 'iCiencia inorg·anica que rec ebeu lle Aug·usto Co n1te a 

f d i z denominação de cosmologia. 

O objecto ela cosmologia é o estudo geral do p lan eta humano, grande thea

tro Ue todas as funcções St1 PC'riores, vitaes, sociaes e moraes . 

O nosso mundo propri~.men te dito, ,isto é , o · conjunto das existencias i"IIOr

galJ ica~: que pod en1 influie 11os dl3s tinÜs humanos apresenta duas ordens perfel

lilmenf:c distinct.as de phenomenos irrecluctiveis: os que con t emplamos no céo e 

O!J qu e se r ealizam na terra. 

o~ v rin1 e iro s . inteira n1 c nte inaccesi veis á intervenção hun1an a , só po cle nl s er 

ex plorados por m eio da v isão; o seu estudo nos apresenta a noção ela ordem 

real el e 1nodb tão uitido , tão in1ponente, como ella não se n1 a nif'es ta em q ua lqu er 

outro dmninjo. 

Os f!egu11do , ao co ntrario , são 1nodif'icave is, dentro de certos lin1ites, pel a 

interYen~~~ l1un1ana, de sorte que o seu' conhecimento~ corrigindo a idéa do fa

t a l isro10 . t>m a nacla t1o estndo dos primeiro~. n1ostra a possibilidade de melhora~ 

as con õições da nos:::a exis te ncia e de t-eali zar un1 pro g·resso continuo, en1bora 
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I~ntitaclo. Dahi reSulta un1a prin1. ira decomposição subjectiva da costnoJogia total 

em c1CJ:l8 grandes sciencias tão diCferentes pelo caracter logico como pela natu

n'za ohjectiva: a cosmo1o[l'ict celeste e a cosmo/ogict te1-rest1·e. 

A cosmologia celeste aprecia as r elações geraes do planeta humano com o~ 

a.Hlros c.:apazes de influir mn nossos destinos, emquanlo que a cosmolog·ia terres

tre estuda a existeneia especia l desse planeta . 

]~:xistem diflel·enças logicas sensiveis entre as duas sciencias inorg-anicas 

]JOl'(JllC' os phenornenos, cuja.s leis for1na1n o assumpto da cosmolog·ia celeste são 

in.moLlificaveis e só podem ser explorados pela observação directa, ao passo que 

0.3 ou1ro::- comportam o en1prego da experimentação propriamente clita, conjun

tanH·n L e con1 aquella . 

·um dos mai>: admiraveis r esu ltados philosophicos elo estudo da cosmologia 

cdestc é o estal.>elecimento da noção systematica da ordem natural, cujas leis 

se revel&m, no dominio dessa sciencia, em todo o seu esplendor. Embora as 

lJ· ur•rias instituidas nesse domínio sejam dotadas ele elevado grão de precisão e 

J>ermittam realizar previsões rigorosas e longínquas, taes theorias não conduzem 

ao SE:JÍtimento c1irecto do progresso material e concorrem sómente para mostrar 

ao homem, de modo irresi~tivel, a necessidade imperiosa de se s ubmetter ás fa

talida<les correspondentes. A apreciação ela cosmologia terrestre, cujos phenomenos 

são moclificaveis dentro de certos limites, abre novos horizontes á activic1ade hu

mr..na. íazenclo sentir a possibilidade ela acção continua da nossa especie sobre 

o mundo exterior. que r presenla o grande scenario do progresso material ela 

J-1Jm1anic1ad 

JDtn 1 esun1o, o estudo da cosmologia celeste nos inspira a resignação. e o ela 

l"O:-i!r1U:og.ia terrestre nos convida á acth'idacle. 

::-;a col'mologia celeste se elaboram as leis mais simples de movimento como 

atn ibutos universaes dos sêres. 'rodos os outros attributos elos séres, mesmo os 

mais <>levados, estão fattalmente suberd~natlos a essas propriedades rudimenta

r·~s . que, ao inverso, são por sua natureza independentes claquelles. 

A cosmologia celeste decompõe-se em duas sciencias fundamentaes que re

C<>'•<•ram as denominações de mathematica ou cosmologia abstracta e astronomia 

uu cos111ologia concreta. ~\ primeira aprecia os phenomenos de extensão e de 

n1ovin1en to con1o attrjbu tos unlversaes dos sêres 1nesmo os tnai s con1plexos, fa

zendo então abstracção elos diversos superiores que os acompanham. A ~egunda 

aprecia a existcncia material, geometrica ou n1ecanica, como peculiar aos corpos 

qUfo não nos offerece1n outra, porque, achando-se a immensas distancias do nosso 

plrLIJela, só podem ser explorados por meio ela visão. 

A B.preciação subjectiva nenhuma duvida deixa sobre a subo1·clinação logica 

e scientifica da cosmologia concreta ou astronomia á cosmologia abslracta ou 

" athematica. 

Eis como em sua marcha descencle,nte a verdadeira log·ica institue, a todos 

o.; respeitos, a mathematica como a base systematica ela hierarchia. abstracta, 

vs~in1 Jigada aos prog-ressos devidos ás primeiras scintillações do genio scienti
fico. 
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Syslema li sanclo o sen lin1en lo ele un1a irresisti vel f'Videnci t.t, ~ó e~sn ~ciencia 

]lóll i1npôr, aos 1nai~ orgu lhosos esp ir·itos, a acceitação elas verda de it·~s den1on

c:trat;ôt"s . .A precisão de suas theorias, o rigor de suas pre,·isõ s e a certeza de 

sPus re ultaclos g·eran1 em nosso espírito cony i c~ões inabah.t\'eis, suscepliveis de 

resistir· fLs m ais v io lentas Len1pestades das pa ixões. 

O SH . ..-\ LYAHO BAPTISTA: ..:.__ C ncorre, po r tanto, esse estudo para a formação 

do caracler. 

O SR. FERHElRA Bt!A.GA: -- .Per·fe itamente. 

A reacção philosophica da sc iencia m r.lthenlatica no!:i fornece as Jll 'imeiras 

no<,;ile · ele ordem e de harmonia que. e ntretan to . sõ se tornan'l decisivas quando se 

esten<lt'm ao phenom nos qu contemplamos no espectaculo celeste. 

; \. hiera.t·chia abstracla foi assin1 inslituid~. por uma n1archa etn que pt·e

poncl era ponto ele v ista humano; é a marcha subjectiva. Mas ella póde tarnbem 

ser apr esentada s g-undo uma marcha opposta, pl'eponcl erancln então o ponto tlo 

vi~ta elo munclo: é a marcha objecth·a. 

I~' isso que nunos fazer. 

E ntre os mult iplos e vitl'iaclos cttlr ibutos elos sêres qu~ a contemplação do 

n1untlo exterior apresenta. clestacan1-se pela su a universal idade os phenom en s 

rela ti ~.tos a.o nunlet·o, á extensão e ao mo vim nto. 

N'ecessarian1enle con1muns a todos os ente:s. desde o zna.is g t·osseiro corpo 

do nutncl o inorganico até a mais subli m e ex i s tencia elo Llon1inio vital, esses attr i-

1Jutos são ao mestno ten1po os nulis s inlples e 1nais ger aes: n1ais sin1pl s PO'I'(tue 

:;ão indepenrlentcs ele todas a~ ou t1·as propt·ieclades dos entes, sobre as qua s 

no etnlanto influetn fatal mente; rnai~ geraes, porque nada póde exü~tir, na r a.

lidad e exterior. q ue '·tiio comport e a Lriplice apreci<tçào elo numero. ela fó rm a 

e uo movimento. , \ (é mesmo os corpos que se apresentam no espectaculo celest.e, 

os quaes. pela imrnensa distancia a aue se acha!n ele nós. escapan1 ás invt-sli

gaçt,es de outra natureza. su j eitam -se inevitaveln1ente a es~e estudo puramente 

nuuhen1a ti co. 

A .. sciencht que institu e as leis relath·as A essas t r es J)ropriedades funda

nlentaes ten1 nor1nalmente a. denominação ele loyica. Base eterna do verdadeii'O 

sabe1· humano. clla fornece o conhP.cimento da real idade exter ior abst1·actamente 

reduzi cla á sun n1enor complicação. Com o seu estudo, a penas conseguimos le-van

tar un1a parte insignificante el o véo que occu lta. aos nosSos olhos as scenas elo 

n1undo real. 

Berço n ecessario elo positivi sn1o racional. a n1alhen1aUca se clecon1põe en1 

trf's partes: calculo , g·eon1etr ia e n1ecani ca, as qu aes têm respectivamente por 

{)hje 'lO a instituição das lei s numericas. das leis da exten. ão e elas leis do movi

nlento. Philosophicamente, a d e non1inação de logica convén1 á sci encia mathe

nlati a, gTa~as ã. notavel aptidão que apresenta o seu estudo para revela r as 

leis que presiclen1 ao racíoc inio norn1al, esboçando as tres partes nec ssarias do 

methoclo universal: a inducção. a cleclucção e a construcção. Ka ver dade, é .•• 

declucc:ào que prepondera no estudo do calculo . el a geometria e mesmo da. 

mecanica. 
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B con1 o. por se r facultativa e rapid a.. a log;ica llos signn. s é a que tnais 

fa.c iln1ente f:e pi·es la ao!'; raciocínios d duclivos. r esulta a preponcl erancia dessa. 

})arte da logica na s m eclita<:ões n1athen1aUcas. lVIas a inclucç: :J.o, consistindo en1 

apanh ar a expre~são ela constanci a na fluctuação perpetua el as a ppar encias, {o 

tambern nccessnria para a instituição dess s tres g randes r a1nos ela sc iencia fun

damental; e, vor i s~o qu clla se effectua pot· n1 e io d e itnagens, in vitavd se

tor na a inte n ·e nçfto da logicR el as in1ag·cns na elaboraçrLo dos pensatne ntos mathe

maticos. 

("o JTvénl !e inb1·ar qu e a sublin1e creaç;ão el a g-con1etr i a g·eral , fruclo das gTa nd io

!"ias Jocubra~ües el e D escartes, es tabel eceu a combina.c:ão inUn1a e indissoluvel da. 

log·i<-a das inu1g·ens com a elos sig·naes, a a lliança f ecunda das inspi t·ações p;eorn e

t t·icas e da s con epções alg-eJJt' i cas. ~ '-urora de in1n1ensa revoluçã o nas i cl é(:\ S hu

manas, essa cspl enclida. conqui sta veiu n1udar a fac ela scienc ia n1athenuttica. 

e realizar no n1ai s impl es clo1ninio un1 ex emplo decisi vo da subordinação no l"·mal 

dos estudo. en cyclopeclicos, seg-undo n g-en ei·a licl a d e decr escente e complicação 

crescente dos phenom enos. 

Ji;mfim , a construcção, qu e só r ecebe o seu pl etlO d se nvolvitnento no cl tnin io 

da sciencia supren1a - a n1oral. já. appar ece no don1inio m a lheJnatico. co tnrl nos 

mos tra de modo itTecusavel a lun1inosa in1agern do n1ovin1 ento de uni so lid o 

em torno <1 0 un1 ponto. d ev ida á f eli z inspiração el e F'oi n sot. Ao n1esn1o ten1po 

que en1pr egn o concurso das ires pa rle~ elo n1 eth oclo universal, o estudo ela nHl.the

mati ca apresenta maior simplicidade do que todos os out1·os, el e sorte que p ermitte 

ao espirito <ütc ncler ao modo por qu e se effectu a a elaboração m ntrtl. o ([Ue 

não acontece co111 a.s sci enc ias superi ores. onde a tn a ior complexidade dos phPno

menos irnpecl e fa tahnente que a altenção se concentre na n1 a rcha elo nosf·o 

funccionamento intellectivo. 

Da s t 1·es partes em qu e se decompõe a log·ica, o cal culo é a m a i s s imp!Ps 

e a m a is g- r a l. i\fa i . simpl es porque os altributos numericos são inclep n clentcs 

das propriedad es da ex t ensflo, qu e, ao contra rio, d ell es d ep endem n eccs.·aria

rhénte; n1ais ger a l porque as noções num e ,~icas se es t enden1 não só aos sêr e-:-;, 

mas tan1bem aos phenomenos qu aesquer. Por su a \'ez a geon1etria. con1parada, 

cOJn a n1ecanic:t. a presC' nla un1a sinlplicida.cle e unut geller::tliàacle incontes tavel 

n1ente superiores. 

Basta v~r que as pmpri eclacl es tla "'" tensão são independentes elos phen o

menos do movimento. que. ao invet·so, se achatn continuan1ente subordinados 

áqn eJJas, para concluir que a natu t~eza ela geom tr i a 

d a. n1 ecanica . 
n1ais sin1pl es do que a. 

P a r a mostrar o accrescin1o de gen r a liclacle dos phen01nenos geon1etricos e<~n 

··~!ação aos Cactos elo movim ento, D lainvill e apr sentou uma engenhosa consi

deraGão, qu e consiste em notar que os corpo~ ainda apresenta rian1 as propr i dacles 

da- extensão qu a ndo mesmo suppuzessemos que em um dado insta nte tudo o 

que existe no univer so se tornasse in1n1o vel. ]~' o accrescimo de con1plicação da 

meca nic.a r elativamente fl g- ometrht. qu e explica por qu e os ant ig os, que t~io 
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brilha ntes conquiRtas rcali:?.arain no dorn ini o g· ometr ico, apenas conseguiran1. 

csbo<;ar a parte nuti::; si n1ples da n1 eean ica. 

'l,e nclo cc.~ractc- ri ~c:ulo, tanto quanto é po siYel num ligeiro discut·!=o, a verda-

deira systP.m a li xac:ão n1athematica. fac il se to rna procecl á aprec ia.ç;to da 

sog·un cl a d as ::;c i en c ias tnoJ·ganica.s. 

r\ ash'O?IOIIIia, pôde se 1· d efinid a como o. estudo celeste tl o pbneta. humano. 

i s to é•, com o o co nhecimento d a nosPas t·ela~ões g·eo metJ·icas e n1 ecani cas con1 

qs >l.: lros su scepli ve i s el e influir em nossos rlestinos modificand o o estaclo ela 

terra. Po r essa def ini ção v ntO!:i qu e cn1 torn o elo pl aneta que hal i tan1os é que 

cl(loyenlos condensar su bjecli.va ;nente toclns as theorias ast rononlicas, deixando 

inteirarnentc de lado aque ll as que SP r eferern aos astros qu e não fazen1 parte 

elO l10RSO lll l111clO . 

Racionalm nte cons i det·ada, a aslrono,n ia scientifica cons iste principaln1cnte 

numa judiçiosa applicação da. n1athen1ati ca aos casos celestes. lDnlretanto a na

tureza desta applicação, incle pencl enlemen te ele sua importancia, impt·im<'-lh e 

uma nova e en1inen te apti d ;;t..o logica. De (acl01 para v encer os obstaculos natu

raes qu e apr esenta a. exacta aprociac:ão ela existencia ge0111etri ca e n1ecanica 

tl os aslrns elo nosso 1nunclo. inl (Jeriosa e inillu cU vel se torna a necessi dad e- ele 

desenvol ve t· o n1e thodo un iver sal, <1 lJaix .o de vat· i os asp ectos ess ncia s, CJUe o 

Pstu clo da sc ienc i a n1athen1atica só poder ia e boçar d e modo itnperfeito. 

Os pl'imeiros pt·ogt·essos sys temat i cos ela al'te el e observar e, pol'ütnlo, ela. 

verdadei r a inclucção, resu lta n1 elo estudo d a sc i en c ia que Laplace clenotn inou ··ct 
1nais subHmc das sciPncias nal n1·acs"~ i sto é, d a astron01nia. A geon1etri:L 

abstracta não poderia caracte ri za i -as suffic i entemente. porque as fôrm as plena

nlente. :tccessh·eis COlTI})OJ·taln uma exploração spo n tanea ela. v iel a, auxi li ada pelo 

la elo . 

.As observaQê>es e as inducqões no dominio dessa pat·te da sc ien( i a nlathe

mat ica são el e uma tal si mpli c icla cle qu e quasi toclos os geom etr as illucliram-se 

suppondo que a g-eon1etri a é uma sc i e n ia, ind ep end ente do mundo exteriot·. Ka. 

;.1.s tronon1i a. o imperi o elo n1 un clo exterior se faz sentir ele n1oclo iJTes ist i ve l as 

difficulrl acles se accentuam el e n1odo a faZer cl esappar ecer qualque1· illu são nl r e a 

n a tureza dessa sc íen c i a. 

A scg·uncla provriecla.cl e log·icn ela astrono1n i a é a, aptidão espontanea desta. 

sci t> ncia para caracter i sar a instituiGão das hrpotheses sc ientificas. E ' p t·eciso não 

esqu ecer qu e ahi, como nos ou tros depa.rtam entos elo saber humano. as h ypotheseS' 

l egitimas, con1o as propl'ias obser vações, refer em - se unicamente aos factos e ás 

lciR. tnas não á orip;etn essencial dos phenotnenos. que é sempre inacccssh·el á 

n ossa intellig·enci a . 

En1 te r ce io e ultilno Jog-ar , a astt·onon1ia d eve ser conceb ida co1no un1a escala 

espontanea para a instituição abstracta elos verd a d eiros es tudos theor icos. 

JVI as é sob returlo ela su a al t a in1po r tuncia sci Pntifi ca que 1·esulta n1 os inesti

m:l\)Cis Hc t·vic;os qu e a astronon1 ia Pt'€'Sht.. ú. nossa e. pecie. 

O seu estudo pennitte ao nosso espi 1·iLo fan1 ili a ri zar-se con1 o conllec i mcrüo 

Ry. I Ptnati o d;;~ onl Pln nat11ra l flUP pesa ~obre os desti n os hn n1anos. 
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B' verdade que o prin1e i1·o sentinu•nlo dessa ordem apparece em nlalht.:nlalica, 

011 1 el le se n1u ni fe~ta sol re a apreciaç:ão das simples noções ntuue1·icas, e se 

desen\·otve con1 o estudo das leis geometricas e elas leis elo n1ovi1n nto .. Já nesse 

do1ninio o eBpir·ito reconhece o in1perio elo tnundo exte-r ior ~obre as conquistas 

scienlificas. Oriundas ela observação elo factos, filhaR da expe l'i nci<L mli\•ersal, 

as b llissinHLS I is ele K ep ler, Ga li leu e ,'/ewton. que Co•~nam 'L base objecliva da 

m canica geral, só por meio ela inclucção podem ser legitimam ntc inslituic1as. 

:'ltas é uo campo ela scienc ia celeste que se consolicla o conhecim nto systematico

rla ordem itntnutavel. Estudando a asu·onotn ia. é que o espirilo expe rimcnLa 

e~se nobre prazer - reservado sómente ás natur zns elevadas - que prové1n 

da contemplação do imponente espectacu lo ele phenomenos diurnos qu em tod>ts 

as phases da civil ização inspiraran1 o n1aior inter esse. pela sua influencia evi

dente sobre os destinos humanos. 

A. implicirtacle e a regulariclacl e elos phenom nos aslronomicos conduz ús 

n1ais rigot·osas previsões racionaes. que n1anifestam os primeiros progressos in·c

vog·a ,·e is do verdadeiro espirito scienlif ico . 

. A passagent rl efiniUva da. c-1stronon1ia absoluta á asu~o uonlia relativa otm

rou-se com o estabelecimento da doutrina elo duplo mo,·imento te.-restre. fonl 

ela elim inação completa el as concepções theolog-icas. 

Dominado pela illusiio dos sentidos. secluzi.clo pelo orgulho e pela v:till:tcle, 

o homem se considerou durante longo tempo como o centro do uni\·er so. 

:'l[uitos secu!o ele esforços mentaes e moraes fizeram cahir o véo que occul

tava aos s uR olhos o verdadeiro systen1a do mundo e 1nostraran1 que o planeta 

luunano não é mais do que uma particula quasi iJnperceptivel no systema solar, 

cuja g1andeza. por n1aior qu se afigure aos nossos olho . não passa, pot· stta v_z, 

ele um ponto insensível na immensiclaele elo spaço. 

Complemento philosophico da doutrina do duplo movimento t ,.,. stre. a <les

cobet·ta da gravitação p1anetat·ia não é menos importante debaixo do ponto de 

vista scienlifico. ~1\. apreciac:ão ela primeira const itue o principal assun1plo ela 

geon1 ett·ia celeste: a instituiqào dR lei da gravitação representa a. theoria. funrla

mental ela mecanica cel este . 

. .\o e tudo tla a stronomia succede o ela physica propriamente dita, que e~tutla 

a natureza inert de 1naneira mais aprofundada. 

Independentemente ele seus lac:os ele união com a astronomia. que a p•·e

ced , e a chimica. que a segue. a ph~·sica. constitue por si mesma um elemento 

bnsico ela philosophia natural. O seu estudo imprime decisivo impulso no conhe

ciln nlo geral do meio inerte e prepara directamente a instituição ela hiolog-ia, 

<1uer quanto â viela vegetativa. quer quanto á -v-iela anin1al. 

-"- physica é, debaixo elo ponto ele vista logico, mais importante do que a. 

chimica. mas esta apres nta. scientificamente maior importancia elo que aquella. 

Berço natural do espírito inducth·o. a physica faz tamb m su rgir o methodo 

experimental. A applicaç;ão deste p•·ocesso aos phenomenos celest s é impossivel 

<', além disso su perf lua, tal ê a simplicidade desses phenomenos. Por outro l:tclo, 

estudando os phenomenos mais complexos do que os physicos. a!;. suas motiifi-
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c:.-1.ções, natur:Jes ou arlificiaes, se lorn an1 tfto vari aclas, que só r a r a n1ente pode

mos instituir un1a. ex pe1·in1entação verdadeiramente dec i siv a. Ass im ,· o progTesso 

norn1 a l da exper i tnen tação só co nvên1 ~L phys-i ca, e1n cujo clon1inio el ev e c ll e se r 

es tudado, a ntes ele sua a pplicação ás scienc ias n1 a i s elevadas. 

O es tudo elas l ei s qu e p r es idem aos phenomenos ele composi ção e Ll ecompo

~ ição , pheno!Ttenos fJ u e co nstitu en1 o .modo m a i s esp ec ia l e n1 a i s coJnpli ca.clo da 

ex i stenc ia ino l'gani ca. co tnpete á chin1ica, i s lo ê, ao ul t im o e le tnento essencia l 

da cosmolog·ia . 

. A chi.tnica não se l in1ita a desenvolver os processos inductivos lH'oprios á 

l)h ysi ca, pois constituin do e lla o v in cu lo natun:li entre o es tuclo do n1unclo e o 

ela v i(la, no seu cl ominio são esboçados os processos log icos qu e pertencen1 ú. bio

Jog·ia. li; ' ás cl 11 aB sci en c ias adjacentes que a log· ica ch imica deve os seus p rin

c ipaes r ecu t·sos ; entretanto, susci t a ndo <le 1nodo dec is ivo o artifíc i o das nornen

c la turas system a li cas, co ncorre ella ]J>Ll'a a elaboração funclaun en ta l elo methodo 

llORit ivo. O es turlo dos p·h enom enos tna i ~ s irnpl es e mais ger aes não ex ig E! 11en1 

com porta a system atização cless ar t iJi cio logico. Por m ai s grosse ira que se j a. 

por x e1nplo. o nomen c latura astrono n1i ca, qu e a presen ta a inda ves ti g- ios d e poly

theismo e até el e fei t i chi smo , o seu a perfei<:oam ento e a sua r ect ifica<:ão não 

inspirn.m g·1;an de inte r esse. 

Consider ada quanlo ao seu destino sc ientifico, a chimica completa a cosmo

logia. a p1·ec ia ndo a 1nais intima ex is ten cia elo m eio terresl t e e prepa ra a biolog ia, 

cuja. in stituição ser ia in1poss i vel sen1 esse p r eo.n1bu lo. 

]~~ · 1JE 1o es tudo da v ida que o conjunto das scie nc ias- qu e forn1 a n1 a cosmo ... 

l o;.:i:1 se prend e directam er. t e áquéll a que constitu e o assurnpto sup1·emo das nos

s:-u; m ecl ' t ações . 

. As luminosas eon(Juistas t•eali za.das pelo genio astr onom ico na a n t ig uidade 

ÍITI J riln iran1 os prin1Pi r os p rog ressos a o espirito positivo. Na ida de n1édi a, no

vo..:: '!:H'og r essos, en1anados das in vestigações chirnicas. v i ran1 se a.cldicionaL· 

ú(Ju<· ll e~. F or am . porPm . os estudos lliologi cos r eal i zados mocler nam ente, que 

Ct'tlCOlT ram de modo decis i vo para prep a r ar a sit.uaç:Io donde devia s urgir a 

fund:-t!}fi.o d a Rcienc ia social. 

A lig ação d 3 cosn1olog ia á sociolog ia, é r ealiza d a pe la bio l ogia , qu e r e pre 

SC'nü .. f·cientificaJnen le o inle rmeclia ri o indispensavel entre a orcle n1 exteri or e a 

O< cre:n1 hun1ana. 

"?:u::=;an cl o ela eos rnolog ia á biologi a., d a na.ture~a nlorta ao mundo Yivo. a 

lo;:.: ir·a posit i. va Re en r iquece co n1 u tn processo i tnportante : a con1paração. Nola

,·eJ ,-:. t: u11h cn1 a e l a bOI"l~ão que r ealiza a scien c ia vita l COJll a ins tituição da sê

ri .• qu e 11erm itlc .li ga1· en tre s i, s ubjectivatn en te, todos . os sér es dotados d e vida. 

de~t:•• os typos Jna is rudimentares até o hotn en1 que é. o te rmo s upre tno da escala 

lJiol og-j.-;a . 

De a.ccrirdo con1 un1 a luminosa concepção de B l itinvill e, qu a lqu e r ente v iyo 

pfJd(· se!' eshtda.do". en1 todo~ os seu s ph en01nenos, debaixo el e dou s pontos de vista 

fur1rlarncntaes : o es tati co e o clyn amico. D a hi r esulta. a div i são da sci enc ia bio-
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lcg·j ca en1 duas partPs, sE; ndo a p r in1 ein1 cle11omina cla lJiolo.r;ia cst(f/ica ou anato

'111 icti c a segu JHla. bi ologi a dy nan1ica ou physiolo.Qica . . 

A lJiol o;...: i a. pela sua parte nut i s con1p lexa e nutis el evada., noH condu,..; na

turrtlm ente <7l sc i enc ia soci a l. Os phenomenos relativos á exi slenci a. c ft evolt1ção 

d;lS soc::edacles são, po r su a natureza. n1a i s co mpl exos. n1 a i s eleYa.clos e m en os 

.;.:·pJ·aes (.i o {JU e os ph enon1enos hiolog·i cos: a d epe11denc ia daqu elles phenon1enos 

mn r el a-;:ão a es t es é inco ntestave l. enHtu iullo que a apr ec ia{!ão el as l ei s vilaes 

])úde sel' I.' e i t a indetlenclen t t:! n1en l e elas que r eg·en1 o or gan isn1o ·ocial . 

. \ ··oci o!og i a. e mprega os p r ocf•ssos log i cos elabora dos p elas sc i en ei as pre

cedente~: a inclucção. a dPclucr;ão . a o bservação. a experinlentaQão e a conlpara

r~ão. 1\l as, além dessf'S pt·oce-ssos, ell:-t applica o tne thodo historico, a cu jo r esp ei lo 

Yan1ns dlzet· al ~'ttmas palavras. 

TnCOiivenientes ca pitaes a presenta a exposição pura1nente do~nutti ca dos co 

IJ:H·cinlf'lltos humanos. 

S:w .:·il'ican cl o ::t f ili ::tção da~ icléas. clesconh ccentlo o penosos esfor ços qu e 

ch u 111a is fulg·entef' m~ntaliclades ex ig ian1 as con cepQi1es hunutna.s. tornando Ü ll

pii.c:it::l '..JJTla !"4érie d e proposi çt-,es oue a ponder ação hi s tori e::.. to rna nutnif'csta

l nt!llll' cx pli c i,ta. ~~se modo de proceder prf' judica o espi•·ito ele im·enção e c1 p es

qnizn . M aR nfio P tudo. l'iJxan1 i nacln s exclus ivan1ente [t lu z do n1e U~odo dognut-

1 iet;, eertas concepções scicntifi caR to r nan1-se v ercladeiran1 en te n1ysteriosas. 

Ü~ de fe itOS il111E'I'ent€'S ~l expoSi~ãO clo g·nlati ca SÔ poden1 Ser CO I"ri g idOS pelo 

1i1Cl hoc lo h isto1·ico. 

En1 t;ma d e sua.s n1ais reli zes imag·ens, un1 esplrito illu s lr·e , a n ·ebatad o. inl 

piC'dllRa l11Emto pela Inorte ha cerca de vint annos, qualil'i cou este 1nethodo el e 

wicrnBr;OJJiO m.cn la / . 

Pondo en1 r e le·•o o~ l ongos in terYallos d e le Jnpo cl ecorridos ent1·e os ad\·cn

tos dt"' conf'epções scienUf'icas que, no enSino clogmaUco. se apr esenta m l'orn1all

d ,..., nrna succ~?ssão rapida , o nlPthoclo hi sto ri co p r·esta ft inte lligencia se r viço t\,onl

pa.ntVL'l ao qu e rlo mic!·nsccpio r ef'ebe o sentido el a v i são. 1Yfost t·ando. con1 toda 

a td rid e2 . os obstacu los. não ,~a ran1enle lntra.nsponivei s. qu e se oppuze r a rn aos 

gran c1 c~ espil'itns na <l escobPrta e propagação da verdade, a apr eciação his to

ric.l di ss ipa as nuvens qu o escurecem as bases elos g r an des n1elhoclos sc ie nti fi

co.:; o irnpede111 a sua Pompt·ehei;.são c lara e p1·eciza. 

RiquisRimo é o quadro das consequenc ias r esulta nt es do en1pr·ego do n 1 Lho .. 

c1o hi8lol'ico IH\ ex.pos i c:do da sc i enc ia. Sem er,;:;:u er comple t a m ente o véo que o 

o~ ·r.:.u lt~ AO~õ; nossos o lhos, procur en1os cl e~vendar-llle os tl·ac:os cara.c:Leristicos, f!.S 

] ln l ~:::lt: rn a is im portanlPS. 

Sotavel é o ~uhs idi 0 que á theoria positiva elo nsino fo r n ece a a ppli cac:ão 

ele. l'I1Plh odo hiRtorico. D e facto. se. como a obser vaçi:ío o in clica. a m a •·ch a el a 

intc·lli;.: c• n ci a indi viil ual rf'proclll ~ a elo espi r ito co tl ec tivo, cl i (f' u ncl i nclo a pen as 

quhnto {r velocir'l.~ld e qu e é no r-aRo da espPci e. lcg-it inHunen tc poclernos co ncluir 

qn c o r;o nhec i1n e!1to clá. evo ll1 ç~io huma na exercer ~:t int'lu encia catego rica na edu

caç:àfJ inrlivióual. concorrendo. portanto, pa!'a esc larecer a theo l'ia d o e ll~ino . 
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~\. Ytl'cl a dc int lh COJ 'ia ]'>OSitl\·a elo entenclirn e n lo hun') a ll O la rn!J e m l 'eCebe pre

<' i f':-iH~ c i ntensas l uzez ela ap'vcciação h isto 1·.ica do desenvo l vin1ento scie ntifi co~ 

l ~stud cl'H1o a evoluf:ãO do éspil·ito co l lectivo, é qu e poden10S' apanh a r as 1 i s do 

Pnl c·ndiJnt-·n to. !JG !' CJ HE' s6 e li a apn~se: 1ta um lheat1·o bastante vas to para a oh 

strY:lr:Ro ::. forn ece. co rP o ,.xemptos decisivos e caracterí s ti cos . os lypos l H JITia

ll ')d i!UH qnaPH a g·rancl cz;l. da!:; fun c(!ões inteJJecLuaes adquirj o Laes pi·oporc: ile R, 

qu t' fi<:amos nl O !ll P ntanenrlleJ ttr~ em duvida. se elles pe1·tencem á nossa especie, ou 

~f' p at r :nn en1 uma r eg ião suh lim e. a {LUe a.s impe r fe ições hun1anas não p e rnlll

tin'!nl éiHl:endeJ· . ...-\ leitura elas obr Hs l eg-adas á posteridade pelos gr a ndes ho· 

nll.).n:::; ~ · sRonlbra ··nos de ta l rT' o do, qu e. nos primeiros mon1entos, ch egan1os a pen 

:-.a.r ua subver·BÃ.o da ordE-m univer·sal . . Af fig ura-se-nos que es t a rnos en1 pr·esen~a 

.das ]Jr·ollucçltes de Plltes sohre11atu r·aps. daquella.s c r eações n1ysteriosas qu e, po

vüalH.l.~, os CP t·f'b r os do e: ho1n ens, ro r·n1ava.rn o objec to elos seus so nhos, o assutn

pto cl.· ~uas c-o ntinu as preoc·eupaç;õ s. durante a longa phase e m qu e á theo log ia 

<.·c ulH ;1 nohr·e n1i ss:lo d e dir·igiJ· os destinos humanos. Parece-nos impossh·e l que 

os hi!lliE'HS que l P;::a r an1 Lão pr e<..: iosaR daclivas n'ão ten h an1 escapado ás ·onlin

gcn(.•ia."' humanas. n:'i:o tenham consti tu iclo excepção á fatalidade ))joio ic .. t. a que 

(.':-~.trt sujf- i ta a noqsa rra~il or.~·ani zaçúo. 

E' n1éra il l u são, s in1pl es n1irag-en1 qu e cl esapparece á. prin1 eira i nvocação tlo 

dogrna rla in var ia lJili d acle elas leis n a turaes. l~sses hon1 ens extr::to r d!n::trios têm 

os ce1· b1·os co n~tituidos funchunentalm ente con1 o apparelho cercbnti ri o I'l~is 

huTnilrle elos entes hum an os. 

T1JIIes possue n1, exacta n1 cnte con1o nós. os orgãos el a conten1pl açflo co ncreta., 

conten1plação ahstra ·ta, n1eclitação incluctiva, m ecl i l aqcio cleducliva e ling uagem , 

;1lérn dOs or·gi'Los rotativos ao seutin1ento, qu e co nstitu e o n1otor supremo da cxis

l e-neht hu rnnnn, e elos or gãoR concen1entes á activirl ade. 

])es \·endanclo o systen1a elo Jnunclo , o espit·ito diamantino el e i' e wlon só poz 

t:•rn jog-o as rnes1nas funcçõ s ce r hn1cs q u e possuin1os e qu e entram en1 exercício 

em nossos rnciocinios habituaes; nenhun1a f n ncção cliffer ente desla.s interveiu na 

s uhlin1c descoberta cotn qu e o emin en te g:eon1etra britannico a lcançou a mais 

re~p l anclesc nte aureola de sua glori osa existencia. 

::\f ;.IS ond e C' ntào o ahysn1o 1u e dos g ra ndes t~'POS ela evolução humana sepat·a 

os hon1en. ,·uJgares? 

E 1 11a intensidad e das fun cf;ô s c t·ebr·aes que r·es id e o apanng·io d o genio 

in\·en tivo, a supeJ·iori cl a cl e elos n1ais excelsos vultos da nossa espec i.a. N estes, a 

capr~ L'icladc mE'ntal aclqui1·e gTand za. extraordi n aria tornando JlOI' i sso o ~eu 

oes lntlo notavcl n1ente proprio para e cla rece l' as l ei s do enten di1n en to. 

Q~ exan1f~ hi ·tol'ico do d esenvolvitnento do e~p jJ~ ito scientifico lllOStra. COlll 

irr.es iFtivel c l arf'7.a. co mo se co nstitu i u ·o poder elo entend i n1ento lnnnano, con1o 

::-e enl'iq u ecpu l entan1 nte o seu clo1ninio e como se clil atanun gTadual n1en t.e os 

~euR h orizontes. 

:?\:essr1 a prec iação vem os co1no o t1·abalhn elos seculos fe7. success i van1enle 

St ll'gir e cl esen,·olve t·-se as diver sas partes elo n1ethoclo uni ve r s:1 l. 
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4\ ss im. nu arlmira Yel. e \·oluç:ão mathemaUcn e astronon1 ica. con1 que a civili 

za<!ãO gTeg·a prepa rou os e len1entos do sab er hunia no vemos nasce1· e a la r g·ar-se 

o 111 ethodo rl cd ucti vo, p r esencia mos o d esponta r elo m ethorlo ind ncliv o . . 

Ka r eg en er ação tota l do r egin1 e n ce l este. inaugurad a por l' epler com a ill Sli

t ui c,:ào d as l ei s geon1et 1·icas elos n1ovim en tos pl an etarios. enconlrnmos o m erllorlo 

da s hypolll eSPS e o desenvolv imento elo m el /lodo rle olise·r va<·rio. qu cons ti t u e 

11ma àas pa rtes do n1et h odo in ductivo. 

Os trabalhos el e G<1lileu, Torricelli. K ewlo n , l ' olta, el e. , 1·elaliv o s á fun daçã o 

e c ng ra nclec in1e nlo cl :::1 ph~·s i ca . a presenta m e n1 larg·a esca la o en1prego da e:J·lJC'ri

''nen t(t(·rl o. que con stitue outi·a parte el o tn e thoclo inductivo. 

A s descobertas que inlnlOJ'taliza r a m L a voisiel', .Bet·Lholle l. SLahl. r:uilon rl e 

M o r ve.:t u , e l e .. es t enclen1 o emprego dos m ethoclo s j á indicad os, inlrorluxin<lo, a. l ~ 1n 

disso, o ll1' li/ icio da..s nom en c latn1·as. 

A s con quis tas r ea li zadas pelos x ploradores elo cl olTtini o hiolog ico tle ixanl 

patente co m o se constituiu e se cl escnvoiYeu o m.ethúrlo cont }J(tJ'aliro. cujo g'-" l'men 

se enconu·a na parte objecli va d n. georn ell"ia g·e r a l. n1as cujo pl eno de~envolv i 

tn en to só p ócl e êm a na r el a apreci a c;ão elas l e is qu e r eg-en1 os phenOJne nos \' itA~s. 

~~\ a preciação hi storica dos traba lhos qu e prep a rara.n1. funcl a n.l m e cl esen 

vol\7e rc:tnl a scienc ia soc i a l e m o ral ap r esenta-nos a S.\·s te nla tiza(!ã o expli cila rlo

mefhorl o h'is io1·ico e o e1nprego. no n1 a i s a llo g1~á o el e complicação, tlo m cfltor7 o 

c·o11:> il 'ucliv o. que a tna then1a Uca esb oça, n1as que só o e~tutlo da na tu1·eza hu111ana 

pôde cl efinili v an1ente consti t ~1ir, para 01·ganiza r a d i,·ecção no rm a l el a no~sa es pecie. 

T a l é. pa llidam ente cl elin eRcl o, o d eslumbrante qua dro elas conseq uen ciRs i nh e

rentes ao m ethoclo his t ori co. 

l'or u lt in1o van1o di ze 1· a lg unu ts pa l avras :1 r espeito d a tn a is e levarl a tlas 

~c j c n r; i as - a m.orol. 

O obj ec ln d es t a sc i enc ia é o es tu do elos phenorn cnos n1ais cotnplexo!-' e rne n os. 

~a hstrac to s elo que os f actos politi os e soc iaes. Sã o os phenon1enos mo n tes e aqll el

lc.s qu e se r ef er em á acli\ri d a d e cer eb l'Hl ll o homen1 incli\·icl u a l; qu e limi l: lnl 

o carnpo da s investi g·aç;ões ela se lim a e ultima gTancle categ·orüt ahslracla qu e

a.pr esenla a séri e encyclop ecli ca. 

'l'e nd o a ssin1 instituirlo , conforn1e a. tna r ch a objec li va . a hier a r chia :-:c icnli fica .. 

ex a n1inen1os ag·o r a as su as pri n cipaes co nsequ enci a s. 

F ecundas e precios iss ilnas r ea cç:ões soc iaes e mo1·aes con stituorn :ül nl iran.~ i s. 

fru c t os elo Ps tucln ela hierarchiR ency c lopecli cR. X a exlensa jornada que e ffectu a 

o espí r ito pa r a ele,·a t- se gT a clu a lmente <l a s n1ai s sí1nples in ves li g·aGü~s JII..,I111eri cas. 

elas noções arithn1elicas cons tJ.·uicl as pe los prin1e iros la 1npejos da razão hu rnana 

f1s n1 a i s emin entes con cepções d a OJ'Cle 111 soc i a l e n1ora l. o n l e r eRid e a cupoi;L

tlo impon ente c<lificio d estinado a attest a 1· á pos t er id ade :1 g r a ndeza in1mr n s·1. 

{l os g·enios el e Tha les, P;-th agoras, A r cl1i m ecl es, Ari s to t eles. Ripparco . K epler , 

G:t lileu, 1\'~'"e wton. lTiuJ er , L agTang·e, l .c,lvoi s ier, J;i cl1at, Ga.ll. Aug us to Conlle, e1c., 

nesse l ong o peTcurso um a el as mai s importantes acctu i s i ções é o cl esen voh·i me n le> 

d o sen t im ento el a conlin11irl a.cle. qu e é o caracte r essen c ial da espec i e hurn ana. 
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Long~ de ser prejudi cada pela Sllbonlinaçào ao passa do, a r ealização de 

u m progres!:o continuo apresenta-se. ao contra l·i o, co mo urn prolongainento ela 

est rada a.berta pelos esfor ç:os ela s gerações extinctas. H.ealiza ndo a n1a i s profund a 

revolu ção qu e j ámais se lenha operado no en tend im ento humano, Descartes, cuj <L 

g-loria. constitu i.! a inse11aravel cmnpanheira dos secul os, faz notar que o ponto 

ele partida elos seus t r abai hos é o conjunto das bell i ss im as pt·oducções legadas 

f1 sc i encia pelos geomet1·as gTegos. 

Por sua vez os philosophos g 1·egos, qu e funclaran1, cl esenvo l veran1 e propa

g-anlm a scien c ia a bstl'acta., in au g·u 1·anclo o 1novi1nento sc ientrfi co, tomaran1 por 

bases ex peri rMmlaes os trabalhos dos prati cos qu e os t inham preced ido. e cu j a 

Jonga continuidade, na g rande theocraci a egypcia. elaboro u as noções a r tificiaes 

e simp les qu e serv i ran1 c'l e ped estal ás prin1 eiras construcções do genio sc i entifi co . 

A fé )Jositiva, i s to é. a disposic;:ão p a ra acce i tar , pela confiança, os ·pri ncipias 

in~~titu i clos pelos g r a nde g-e nios. a.s ,-enla des descobertas pelos n1ais fulg·iclos orna

nlentos da nossa esp eci e, tOI' IHllll-se en t ão a base indispen save l d a vida social. 

Pouco i n1porta llll , no aug-e da sua a llu c in ac;:ão, o orgulho r e,·oluciouari o 

proc lan1e a. necessidade de cada. ind i v iduo applicar són1ente os principias cu jas 

demonstrações lhes sejam co nhecidas. Procedendo deste modo, fi car ia abalado, 

até os a licerces, o so berbo n1onum en to scientifico construi do pela 1·azão hun1an a 

n<e sua secular evo lução abslracta. "'em os m a i. so li dos elementos basicos ch 

::;c ienci a J·es i s ti1·ian1 ao sopro do tufão r evo l uci o11a ri o. r\_ propria d ')u trina do 

movin1ento ter r es t rE\ proc lamada no systema h eliocentr i co el e Cope rni co e níag· i s

tr·a lnl ente est a belecida, E.O!J 1·e bases i r r evog·avei s, por Gal il eu ~ só seria acceita 

por un1 pequeno ntnner o d e indi v idt~os; porque, m esn1o nas populaçõ s oc icle n taes, 

ra r os Hão os espiritos ·que po :::;su enl o prepa1·o geotnetri co, 1necanicu e astrono

m icc.l inclispen sa ve l [ I compr eh en são perfeita el a clen1onstr ação el os d esl oca.Jn e nto~ 

elo plan et a. huma no na hnm ensicl a cl e el os espaqos. No· clon1in i o scientifico n ão 

ex is te n en1 p ocler fL já1n a is ex istir a liberd a d e el e consc i en c i a. Ahi. a verdadeira 

liberdade só poder á co ns i s tir na submissão á ordem univer sal , no respe i to co n

stante e profundo âs l~ i s na ttnaes, cu j a in va ri ab ilidade ~xe rce .fatal in1per io sobre 

os cl s tinos ln11n anos. 

Unu1. das conseou en c ias moraes. elo nuLi s eleva.clo val eu~~ que COilllJO I'ta o 

dog ma ela invariabilidade elas leis n atu r aes. é o desenYolv in1ento h abitual e syste

matico da r esignação. )la impoRs iiJilidn de ele modificar o arranjo fund a m en tal. 

a orclen1 i1nmutavel qu e pesa sob1·e os nossos destinos, procuran1os conhecei - a 

pa1·a n1elhor diri g·itn1o · a nossa conclucta . 

l\1as s i a orden1 univer sal é ina lt.er a.ve l nos seus fundamentos. si , na 

fl uctuaçã o perpetu a el as appar enc ias. o atT a njo elos phenomenos con serva-se co n-. 

strLnte e inaccess ivel á nossa acç;ão n1ocl i fi cat t·iz, o n1esn1o não acontece ã inten-. 

~i dade dos phenom enc•s, qu e p6cle ser m odi f icada dentro dos limites suscepti vei s, 

cn1 nntitos casos. ele Sf'l' fixado s pela sabedoria hun1ana. 

gis como o principio da modificabil idade ch1 in tens idade elos phenomenos se 

torna o con1plen1en to necessario elo clog n1a da invar ia hiliclad e elas l ei s naturaes. 

Fonte t? t Prn a elo exer c íc io ela aetivi daclc humana sobr e o plan eta, es t e prin -



- 842 -

c ipio n1 ostr a. a poss i bil ida d e d e a per f:e iqoa r a n a tureza. hum an a e d e m elhor ar 

as condições el a nossa ex ist enchL 

B q u e eslas n1odificaçties. s ão profundas, attestan1-no el e maneira e ~ oqu e11 lc 

a su peri oridade 1nen ta l e n1ora l elo ho1nen1 c ivili?.aclo sob 1·e o sel\·ag enl e Q.. co tn 

par aç;ão el os g r andes n1onun1entos d a inclu stri a n1oclerna - ve1·cla cl e iras m a n.t\"il!m.S 

elo mundo - com as a rmas e uten silios rucl in1enta r es. construidos n a auror a dâ 

c i\rili zaçào. po1~ essa :;:oci ecl a cl e pou co nu1n erosa d e h o1nen s qu e t ira va n1 da caça 

e da pesca os Jne ios <.l e subsi s tenc in . 

Lim a falsa conl pJ ·e h e n ~ão do d0~111 a el a nJo<.lificabilicla cl e inspirou a ce !e lnê 

h y pothese el o transf 01'rn i sn1o el e L a rn a r ck. syst en1at i zacl a no secuio p assa do po1: 

lfarwin c Ifceh: el. 41\.. exploração el as l e is qu e pres i cl en1 a o s phenon1enos v i tftes 

n1ost r a q 1,1e consid eravel é a nl ocli f icabili d a cl e a nim a l ; qu e f ecund a é a influen c i2.l 

qu e a h er edi t ari eclacle. o e::xerci c io e o t e1npo poden1 te r· n o aperfei çoa n1 ento ou n a 

Jnocl i f i caçã o el e u n1a ra.çc1 ou d e u1na esp eci e ; qu e o poder que o homen1 é capa~ 

de exer ce r sobre 'os sf' 1·es o rganiza dos é n1aior elo qu e p a r eceri a á priJn eira v i sta. 

Nras essas allesaçôer .estão suj eitas a li n1ites f a l aes qu e j á 1n a i s p o derão se r ul t r :1.

passados. Sup1·e1no j u i ~ d e todas as co nqui stas el a nossa in te lligenc ia, a o bser

Y:..lção não a u to ri za a levar essa nlodificabi l icl a cl e a lén1 el a inten sida de dos p!H•no

nlcn os, n ão pm·1n i tte este-u cl el-a ao a rranjo destes, o qua l fi ca1~ü sen1pre in a l ter a.vel. 

Sup pon cl o, po r exen1pl o. qu e o num ero el e ver tebras hu man as p od eri a a u o·n1cnlar 

ou cl i1n inuir n o finl el e um lo ngo perí odo de ten1p o, ou qu e o n osso org·an isnlo seri ~1. 

u n1 di a provido el e azas, constru it·i an1os hy p o theses a nti-sc ientificas, inver i fica~ 

veis, i st o é . q u e não poder ia n1 se1· sanccion acl as pela observaçã o e exp erien c ia. 

A syst em a lização el a hy]Jo these ele L am ar ck con slitue o embl em a el a s i t u ação 

n1etaphysi ca qu e n o x ·tx secul o dotninou o estudo elos phenon1enos v ilaes. 'rJo 

cons icleravel f oi. en1 reJação aos donl i n ios superi or es, o cl esenvo lv in1en to elo 

espiri to tnetapl1ysico, q ue n o 1na nto ch t sua v asta influen c ia. sobre o s estu cl os 

b io l og-i cos f i car a m en vo l tos nu1ner osos espir i t os c1ninen tes. 

Das consicler açües preced n tes r csa l ta qu e, cl escl e o seu a l vo l·ecer o espir ii.o 

scien t i f i co se a presen ta car acte1·izacl o p or este cl U1Jlo pri v i legio - tn·evC1' e n l orli 

fi,ca r . 1\' s u as p rii11 e i1·as scintill ações ell e lan ça os fund a m entos ela a rte ab stracta 

q ue consti tue o i nstn 1m en t o prinl OJ'cli a l do pod er e el a g-r a ndeza el a nossa esp<::.c i e, 

J)ernlittindo a acção el o l1on1em so b1 ·e o pl a nE-la e o a per f ei çoa m ento co ntinuo, 

posto que l im i tado da n atu r eza hunHtn a . (lli n it o bem. ) 

E is o q ue, em resu1no. nos p a r eceu convenien t e di zer sob1·e a r;;u:ào ahs lrr~ ct:-L, 

cu j o estudo cl ve ser n nna ln1ente .feito n a ter ceira ph ase il a ida d e J) l'elimin al', 

i sto é, de qualorze a v in te e un1 a nnos. Entretanto, é p1·oci so n ão esquecer , a inic ia

ção a esse irnportn nte domini o do saber hun1ano, p ód e e el eve ser prepa r·ad a na 

seg·un cl a phase dessa iclacle. de se t e a qu a to n~e a n n os. n1edi a n te u1n a sé r i e de. 

exercíc ios co n ve1_1 i entemente escolhidos. A. p artir d e v inte e um a.nnos, clurn.ntc. 

a vi da acti v a, a concepGào ela r a zão ab str acta se t orn a r á n1 a is p l'eci sa, gTa~as 

âs a ppl icações que elas suas n1 u! Lip las par tes o i.ncli v idu o t er ú el e fa z~r frequ ente

nl en le 
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D l'ÇO n ef'essar io d a philosophia e ela sciencia abstracta, a civilizac,:d.o ~,;;rega. 

revelrm en1 lodo o seu espl endor os n1aravilhosos resultados PI 'Ocluz iclos pelos 

f'SfOn;Ofi procli g· ioSOS de alguns gen iOS excepcionacs, cuja obra o· i ganle~ca. ficanl 

1Jerp€'t1la tnente sem exe tnplo nos annaes do saber h uman?. Du as bellas cidades, 

il!un1inadnR pelos clarões llos Tnai s vigo 1·osos espíritos, tornaran1 -se os fõcos ele 

in1pulf'flO e pro pA g;-Jç;ào do n1ovin1ento se i ntif i co peculiar á a.ntiguidad e. J.Dssa.s 

c ifh.Hlt"s celeb r es, qu e tão preciooa influenci a exerce r an1 nos deslinos hun1anos, 

silo Alc-xanrl ri a - ce nlro ele i rradiaQfto dos estudos m athetnaticos - . .r.\ lhenas, 

qu e. rlf'po i:-:; d e haver s id o o theatro elo cll~ cnvo l v in1c nto litlerario e ph i losophieo, 

f~On'f-it'r\·o u a i nda por n1uito ten1po, no nu' io ela clecadencia ela Or c ia, alguns Ycs

tigios do seu an Ug·o esplendor. lVl as o JIUI:>lico. n1esn1o o tnais culto . [i cou nutis 

ou n1enos alhf' i o a essa 111ernor a\'e l elabontc:ão. Foi són1ente na civil i zação n1eq.ieva, 

qu e o t>n~in o SC'ientifico. embo ra muito elen1entar. penetrou no ensino ·elo Cl .(! t·o. 

AinclH ~tssim a alta cu ltura. a.s e levnclas theo1·ias scientificas. conlinuaran1 enfPi

xacla s cn1 un1 pequeno numero de pspiri toR. cujn nun1cro cresceu, é venladê, suc

CPRxiv:tmentc. nHts se111 a pat·Ucipa~ão elo publico org·ani%ac1o e culto. Foi depois 

r1o X\' li e ~obretu do do :XVJ I L _secul o, que "' fu11da<;d.o de esco las. ex ig·i das pelas 

nel'cssidarlt·s nlilitHres. \Tc iu pe1'1nitU t·, a 11m nun1ero consicleravel d(' individuas, 

a reali~açiio el e se ri oH estudos ntathen1alieos. Ori u nda. ela appli cação ela !==-Cienc i a 

ú. Art1:- , a funcla c;ão ela g'l'::tllde i nclustria abslt·acta. in1pt·ln1iu notavel itnpulso a. 

esta penet r a.c;ão dos a ltos conhec in1entos f:C ientiEicos, desde a n1athen1alica alé 

á chinlic.:a . i\. pa1·tir dahi. o movin1ento ton1ou no Occiclenle u1na gT ande extensão, 

ficanôo . entre tanto. a g r ande massa ln1mana a ind a inteiran1ente fóra elo en s ino 

~ciPntifico <' phi losophico. Foi c• illusll'e auto!' da Politica Positi'va quem propo7, 

e r er-:otYt.:> \1 o probÍen1a capita l da pa r ticipação elo publ i co na e\·o lução sci entifi ca; 

foi P!lf' quC"rn. na sua obl'a, incomparavel, traGou o quadro da razão abstJ·acta, 

contendo o plano geral elos con h ecin1entos qu e. en1bor·a en1 gt·ãos diversos. de,·em 

pos~uir toclog os csp iritos. para ct perfeita r eorgan i zação da soc iedade moderna. 

O eRboc;o rlPsse quncli'01 f e i to nos linliLes do m eu fraco pocl er men tal, deix~L, 

-1110 }Ja l·ece, rnuito c lara a n1inha or i e n taçào p ecl ag-og·i ca. 

Si a lgunut t•efO J'IlHl eu hou\'ess(t! el e propOr ao Co n gT esso ~ac i onai, seri a uma 

r e f'ot·nla.. t-1n1pl a, r ad ical. completa; seri a uma reorg·ani7.ação total d a instru cl;flo 

secuntlrll' in P superio t· obedecendo ao plan o qu e acaba el e se r d el in·3aclo. 

) ·l as. :-:ir·. Pl'esi d ente. eu não ten ho o clit·eito d e inlpôr ao m{~U paiz un1 RYS

tc-·nw dP edu caGàO que provavelmente não seria acceito con1 ag-r a.do pelos poderes 

puhlieos e p 1a maior parte dos sc ientislas: plano qu e, para n1iJll, é o n1ais racio

JHtl , nul s quP esUt en1 clesaccôrdo con1 o n1oclo d e pensar d e n1uita gente. 

111>~$, si me fosse licito fazel-o, eu teri a de apresentar um projecto de lei 

cr ando um cur so fundamental , com mum a todos os institutos officiaes de en ·ino 

superio r, onde fosse ensi nada a hi erarchi a abstracta completa. Os bach a r eis em 

d i r0ito e o~ n1 cli co~ teri a111 n1u i lo a lu cr a r. poi s ter i a n1 o ensejo rle fn.tnili a ri z.a.r 

o seu esp i1·i lo com as scienc ias in fer io1·es, qu e hoje fi es nf'LO estudam de moc1i> 

con1p leto. e os engenheiros n1tlito aprove i tari anl co mpletand o a Stla edu cação 

ll1Pnt::\l C'O ill o con h ec in1e-n to fl as sciencias u pe ri o t'0S. 
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i\.f" a~. ~r. Prc~ id e11ü·. o raclo d encara r através d HSe prhann. não 111 e impede 

de reconhecer que o illustre Sr. Pres ident ela n e publica e o la.le nto'o :\I in istre> 

do ln le rior, Sr. 1 r . Carlos .~. 1aximiliano. pres tun1m in est intavel ::;e r vic;o ao HC;ss'> 

paix, reorganizando o en~ino. qu e se a ·ha.va em estado de com pleta an a n .:Pi:1. e 

dt>smo,·a!i?.ar;ão. 

O • H. AI...VAHO f_jAPTJSTA: - I~ ·ta reCorm~l n~to está Llt• accúrclo con1 o~ prin

cipias ele V. Ex. 

U SR. HJ\H BOSA LIAJ A: - O or a dot· ach a qu €' a d esmora.li xação de~rq;pai'C'ceu 

s6 co1n o f acto cl0 ~e- apertar a fh·eJa offic ial ? 

O Sn. F f.1HP.EIHA D R.\C.\: - \ 7 ou responder aos· aparleR dos n1eus nohrt: :-.; e

illustres collega,, 

..-\ r eor;:?;anizaçã.o e ffec tuada pelo a c tua I Co,·erno nflo obt·dece ao plano r1ue 

acabo d e t:-.:< J)ôl', f'U o reco nheço. !'ara qu e ella se fi:t.c~se elo accõnl co 1n e:-\!-le 

ph1no, seria necer-:sa riH uma autor i zac:ão nn1pla que o CongTPSso não cl eu au Pn•ler 

JG.xecu ti ,·o. 

)las. d ~n tro da autorizac;:ão limitada qu" lhe foi concecl icla. fw·~of':o f:. r-~co

nhecer qu e o Go,·erno fez o rnai qu e t.,.rn posRivt-1. O r estahl'le ilnento do:; con 

cu ,·sos. a. HliPJJressíio dHS t axas de freou et1cia cli str ibuid as r~o~ prof ·sson·s, a 

abo li ção do processo el e t"xames de mrlterias sctn ne nhutna Jig·ação IOg-ica ou 

scie11Ufica. prestados po1· atacado. co ns titu ein se rviços inol\·ida veis á instru<:ção 

nacional. 

o SR. ]L\HBOSA LIMA: o nobre lleputado d eY ia u·azer rt discusf':ãO o pro-

j E.'Cto que tão bt·ilhani.en1 nte esboçou. ~ ~~ta1nos con1 uma n•presentaçJ.o qUC' n os 

foi d ef e rid a 110 a SSUITipto e pod J:i a iTIOS COII abO I'Cll', sem }Jfll'fi tJ'l'i S quanto Ú ' lA·i 

Organica, ·ujos d e f eitos serão r ealn1enlL' nunlt"l'Of':OS. con1o quanto r1 CJ U'\Iqller 

outra: entraria mos co n1 o nosso f>S for~o prnpr io. 

O • R. F'lõ) J:J:fo"!IHA HlU.CA: - V:u uão 1ne a nin1o a propür unuL re-fonna tão pro

funda " tão radical. porqu e ac ,·eclito que o proprio l' ng-resRo não a acc~itaria. 

O qu e eu affirn10. poJ ·énl. é que o actual t·e g-iJnen d e n Rino corrig·iu n1uito~ elos 

rnales IJJ'odu z iclos pe la chan1ncla L ei Or~·::t ni a . 

U SR. UAHBOSA L J).J A: - Penso que a L e i Organica não c rco u essP~ n1ale~; 

ten"t posto lJn P\' idencia os males que prePxistiarn. 

O SH. Ffo11!HF.IHA B HAG.\: -- A suppressão dos concursos, a r enlllll l' l'at;àr, dos 

J)rofessor es officiaes pe los ~eus propr·ins aluJnn o~. a J' aliza<:ão elos cxanlf·~ por 

atacado e o ulros rnal es Contm c r eações d a cha m a(l a L i OI·gani('a. 

O ' 1-c J oAQl:J:\t Ü?.OrtiO: - A l ei c·o11sig naYa a autonon1i~t cliclacti ca e aclJni 

nistrati va. 

O SR. FEIWEIHA nHACA: - .\ a utonomia conferida pela r e[ol'lna el e l!l11 {ts 

congTega~üPs e 1·a puramente illu so ri a. O actu::11 r egimen de en sino dú n1uito tnn is 

força ás cOI'lJOI'a t1 l~ doeent c-s :los institutos officiaes de Cn!=:i no .. \ nonlc· tção elos 

ca nclidatoH c lassificaclns en1 pJ·inleiro Jogar nos concursos pHJ'H professon·~ é a 

prova elo qu affirn1ei. 

P euso, • J'. Presi d Pnt~ . qoe tnanifeSll•i chu~an1ente á. Can1ru ·a. a n1inha .. opinião 

sohrP n man:h;,l a Reguir na t)ducac;ão RC i t:ntifi ca. e ph il osophi('a das n1enlalidt.hl('!õ; 
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<los jo1· ns que hiio ele sei' os elei)Osila!'ius elo immenso e>l.J)ital int.ellectivo nuc 

a g-erac;ão presente herdou elo passado tt'm cl legar áB gerações fu turas. 

O SI!. BAHBOSA l...di':IA: - ..-\ Camara viu quanto eu tinha razão dC' desejar ·a 

collabomção ele V. l!;x. neste clebatc . (.l poiados.) 

O H . ..-\ LV1\HO .iJAPTtSTA: - Só lastimo a conclusão a que cheg·ou. depoig de 

se t~r manifestado doutrinariamente contrario ü nfficinlizac;ão elo en ·i no. 

O SR. FFJr.Rl<::!lllA ~BHAGA : - A chamada Lei Or ganica não rlesofficializou o c·u

sino que ella simplesmente anat·chizou . 

Acluinclo-se lPrminncl·1 a h01·a da sessão. não posso. como cleseja,•a. responder 

ao illustre Deputado 'r. ~-\h·aro Baptista. cujo nome pe~o venia para declinar. 

Não fosse iSRO. e- u teria occas ião ele mostrar que nenhuma incoherencia existe 

entre a m i nha or i ente1~ào peclag·og·jca e a n1inha conclucta applauclinclo a reor

gan izac;ão elo ensino feita 1 elo actual Gove t·no. Eu .reconheço que essa reorga

niza~ão não foi perfeita. não podia ser perfeita, dentro elos limites d.c autori

znç1o: mas reconhec:o e affinno que ella n1elhorou considera,·ehnenle a silua<;:ã.o 

d o enRino. 

Ten ho concl uiclo. (Jlfuito be111; m1tilo IJCIIL O o·ra(lor é t1 il ,a.wentc jelicilculo.) 

v; · enctrrada a cliFC"UR~ào . 

. I~SS.\0 DE: 11 1m D I~ZI<::cllHI{O 

r.r f1 U1(1 n trnnsjcrencia dos alumnos rle C810belccimcntos de ensino nâo eqHipa,J'(trlos~ 

•J c~á out1'as 1J1'0Virlencias: com parec: r da ComJHissüo de l nslntc{'iío .l'ublira 

sobre as emeudrts em a:• rliscussõo 

Emenda n. 1, c.lc autoria elo Sr. ~~\ lvaro Baptista. 

U Relator. coherente com a sua orientação conhecicla. 1·ota pela acceitnçfw 

a emenda n. 1, que consag-r a o principio de ampla liberdade ele ensino. ficanclo 

aos insti tuto offic iaes reservado apenas o privilegio ele examinar e exp?clir 

cliJ1!on1as . 

. \ maioria Lla Commi"são. porém . t enelo adoptado o projeclo n. 28H A. como 

m edicla rl excepc~ão reclamada apenas pela jusUça que não eleve ser r ecusada 

aos moc;os que estavnn1 cursando escolas .. uperiores. confiados na estabilirlade 

clf' uma lei federal. não póde dar o seu HSsentimento á emenda. que é a neg·aqlo 

tola! do que está expresso no pensamenlo da leg·isl::tção en1 vig\11'. 

o >ert. do decreto 11. 11 . 530, ele 1 n15. estabelece o modo pelo qual os 

e~twl autes que não frequentam Cf:C'OIHR officiaes ou equipararlas. podem ser sub

mettidos a exam('. não parecendo á Comn1issão que seja nece:-::sal'io firmar novo 

crtterio a re•peilo. 

A cxcepção aberta pelo projecto m (a\'or dos que provarem haver (requen

tado estabelecimento Cundaclo no decreto" de 5 de Abril ele 1911. é limitacla ao 

proximo anno e funda-se nas razões ele justiça acima inYocaclas. 

'E'(lcerramento 
da discu ssão 

Parecer sobre 
emendas em 3 

discussão 
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EnH:•ncla n. 2, de au toria do Sr. Ft·cderico J3org·es . 

. A ('o1n1ni:;.;são H cee i la a en1encla. 
O instituto equipara do Yale. pe lo t·eg-ime n em Yigor. tanto quanto o official. 

J ·~m enda su!Jstituli\'a n. 3, de autoria do 'r. Joaquin1 Ü7.0rio: 

Contén1 assun1_pto c-x tranho ao projec to que reg·ula a tra nsfe r ncia el e a.lun1nos 

ele institutos particulares, e cog·ila da. maneira de ser obtida a equiparação pe los 

institutos livres. Trata de materia in1portante. qu e deve ser f'Rludada, d e pois e n1 

projecto especial. .. Assin1, a Con1n1 issão não pôde acceita r a em endn, p or não 

entend er com o assun1pto de que trata o projecto. 

Sala elas Commissüe . í de D e 7.embro el e 1 ~ll7. - Antero Uot el lto, !'residente. 

Jo sé Allgll&io. H e la tor. - l' alois de Castro. - Caitlas F'il110. - Ccwlos C:an·i(!. 

J-.'aiJiiro IJTctgct.. - F'lo1 ·iêr11110 de /31"illo. 

N. 1 - Ao art. 1. 0 : - Substitua-'e por: 

Art. J . o Os es tudantes qu e não frequentarmn academia official ou inspecc io

nada rcg ularnJ ente, prestarão perante uma des tas, na segunda época. os e x.::unes 

dos dive rso~ nnnos do CU I'EO, os quaes darão direito 5.. transferencia pa t·a qual

qu er in::;Ututo oEficial congene1· ou equ ipara do, satisfei tas as prescl'ipçties 

desta le i. 

.Art. ?.v Supprin1a-se : ·'do prox in1o anno 

.A1·t. U . u Suppriina-sc: '1 A revalidação do cliplon1a són1ente pod e rá ~e1· reque

rida durante o pro:ximo anno ··. 

Sala elas Sessõ~s . . ) de Dezembro ele 19 17. - i llva.ro BctptistC!.-

1'\. 2 - Ond e se diz no a rt. 1. 0 : ··para qualqu er instituto offici:.1l congen-.:: re ··, 

accrescente-se: "ou equiparado". 

Sa la das Sessões, 5 de Dezembro el e 1917. - F•·ederico Borges . 

. :...r. 3 - Fica supprin1ida a exig·encia l'elativa ao criterio ele populaç;Lo r>ara. 

os effeltos do reconhecimento official dos institutos particulares de en s ino supe

rior, d e~cle que satisfaçam as demais condições elo decreto el e ens ino n. 11 . 530. 

ele 18 de Março ele 191 .) . 

Art. Serão admittidas a r equ er er inspecçiio do Co nselho Superior do En s ino 

as academias qu e pre tenderem que os d ip lomas por e ll as conferidos sejam regis

trados nas repartições fe cl eraes , para os effeitos prev istos nas le is v igentes . desde 

qu e se declare satisfazeren1 aos r equisitos do decreto el e ensino e se tet·enl su b

ord in ado ~ts prescripçües do mes1no decreto. em qualque i~ ternpo ante ri or ao ped ido 

de inspecç;ão. l~Rla Rórnente pod erá s er nega da s i o Conselho Superior do Ens ino 

tiver conhecin1ento segut·o da notori:=t falta el e idon eidade dos clirectores ou pro

fessor s elo in stituto. 

A1·t. Na. expressão ., 1na.ntidos pelo~ Governos elos Estados ", a que se 

r eferi' o art. 78, lettrn o. do decr e to n. 11.~30, el e 18 de Março de 1915. es tão 
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COi11Pt"Uhendi<los os in~lilutos Inanliclos pelos n1unicipius. satisfeitas as obrigaç:ües 

impostas p lo citado decreto . 

• 'ala d:t SP~SÜt'S . ;) de Dezenün·o ele 1Hti . - Jocr,qulut Lui:. O:;orio. 

O Sr. Pre sidente: - Acha-se .'obre a mcsR o seguinte requerime!1lo tle 

urg-encia: 

Requ eiro urgencia para in1mecliata Yota~ão do projecto n. 2 !J JJ, deste 

anno. 

Sala chts Sessões, 13 de Dezembro de l~Jll. - Cc,-los Garcia. 

Approvado. 

O Sr. Presidente: - Bm cons quencia do \"Olo dR Canmra, vou sub

mettc,· n. 1·otação o projeclo n. 2 9 !). !le 1917. 

Votação do projecto n. 28n B, de 1917. regulando a transferencia elos a!u

mnos de e'stabelecim entos ele ensino não equipa ra elos, e da ndo outras providenciRs; 

com )Jtll"ecer da Comm issão ele Instruc~ão J"'ublica. sobre as emendas (3' dis

c uss:'lo). 

O Sr. Presidente: - Por equi 1·oco, em 1·ez de serem co llocadas no aniiso 

as Pmen<las apres~ntadas em 3" clisc.ussüo ao projeclo n. 28U n, ele J 91 i. o for'iun 

as já votadas etn 2:.1. discussão. 

Uma vez que a Can1ara concedeu urg·enci::t, para ser in1medialamente dis

cutido e YOütdo o projecto n. 289 li, o Sr. 1" Sccrl.!tario vae proceder [L leilut-.a 

ilas emendas. 

A eRtf' projecto foran1 offereciclas as seg·u intes etnendas: 

N. l Ao art. 1.'' : Substitua-se por : 

i\ rt. I .u Os estudantes que não frequentarem academ ia official ou inspeccio

nada r ebrularmente presta rão perante uma destas, na seg·uncla. época, os exan1 es 

dos diversos annos do curf:o. os quaes clarão direito á transferencia para qual 

quer instilnto officiRI· congenere on e-.tuiparado. salis[eilas as prcscripções 

desta lei. 

Ar·t. 7 . 0 • Supprima-se : ··do proxitno anno 

Art. 9.• Supprima-se: "'A r e1·a!id aç:ão elo diploma sómente poclerú ser reque

rida durante u proximo anno ··. - AlV(I.I'O Ba]Jtista. 

N. 2 - Onde e d iz no art. 1°: ··para qualquer instituto officia.l cong· nere", 

?Ccrescente-se: 11 0U eq uiparado ". Pre<lP>·ico Ro•·ge.s. 

N. 3- Art. Fica supprimi cla a exigE'ncia r elati va. ao crilerio d e populaçiio 

par:1. ns effeitos do reconÍ1 ec im enLo offi c ial elos institutos particulares ele ensino 

Votação 
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superior. desde que salisfaçatn as detnai · condh;;ões do decreto de ensino n. l1.:i 30, 

ele 18 ele Março de 1915. 
Art. S rão acln1itticlas a r equ e re r inspecção d o onst:lho Supe rior elo J·jnslno 

as aca den1ias que preten dere1n que os <.liplomas , por e lias c nferil1os sejatn r cg·is

trados nas repartições federacs, para os effeitos previstos nas leis vigentes, el0sclc 

que se declare satisfazem ao requisitos do decreto de ensino e se teren1 sub

onlinado ás 1H'escripçi1es tlo me. 1110 d ecre to, en1 qua I quer ten'lpo anterior ao pedido 

de inspccção. ~sta só1nente poderft ser negada si o Conselho Superior elo l•}nsino 

tiver conhecitnenlo seguro da notaria falta de idoneidade dos clireclores ou l)lo

fessores do instituto. 

Art . .Na exp t·ess~io ''n1anticlos pelos GoYernos rlos l_~staclos··, a que se 

refere o art. 78. J ttra a, do decreto n. 11 ,530, el e 18 ele l\l arç;o cl Jnl õ. estã0 oom

prehendidos os institutos n1antidos pelos nlunicipios. satisfeitas a ol.Jriga~ücs 

impostas pe:o citado decreto. - Joaquim L11iz O:orio. 

\ r ou submetter a Yotos a. en1en d a n. 1. rlo Sr. 'A I varo n a.ptista. con1 parecer 

contra rio. 

O Sr. Alvaro Baptista (*) (pc<J·a cllc·c<JIIinhm· a 1•otaçâo): - Sr. IJre

sidente, cotno Yé a Camara, esta n1anobra de surpreza não pócle p;,tsRar sem o 

meu protesto. 

O SR. CARLOS GAR I.A: - .:--:~to foi 1nanohra; foi feila a publicação houlem. 

Sou incapaz de fazer manobras. 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - ~ão sou capaz ele atlribui1· R Y. I.Dx. qualquer 

acto tnenos cligno; não h a. a bsoluta1nente. offens<:.L no Lermo que e1npreguei. Si 

·y. Ex., porên1. se 1nao-õa corn a expressão. eu a retiro. 

V. Ex.. r. Presidente. ha ele verificai·, como dizia, que fui apanhado de ur

preza, vi to como se trata ele emen das I iberaes a um projecto r stricth·o do direito 

que assiste :L alumnoR para se apresentarem a exame perante qualquer faculdade 

official ou reconhecida pelo poder competente. Xão tÊ'm essas emendas parecer. 

Pelo menos tal parecer é desconhecido ela Ca a, e esta ,·ae julgar sem conhecei-o. 

O projecto inicial determina que os estudantes poderão prest>Lr exames sõmente 

no proximo anno el e séri s acaelemicas, afim ele obter em a transferencia de acade

mias extra-officiaes para academia official. Verifica-se. Sr. Presidente, que não 

se trata ele uma medida gera l , ele uma medida que aprov ite aos estudantes bra

sil eiros, qualquer que seja a fonte, onde tenham hebiclo i nstrucção: trata-se de 

uma medida parlicular, ele un1a n1edicln. especial. para favorccel' a cletenninarlo 

grupo ele e ·tuclantes. 

E' contra isto que me reyolto, porque tal concessão importa em um pJ·i\·ileg-io, 

em protecç;ão a um determim<do g-rupo. lsto é contrario ,;, justiça. a todos os prin

cípios que aqui defenden1os. como republicanos. E' preciso estar etn uma I .. epu

blica ca runchaela para que surjam cousas desta ordem. projectos em que se 

exclue uma parte ele brasileiros para proteger meia duzia. como si todo' não 

livcssen1 os n1esmos di1·eitos c a n1esn1a nacionaliclacle. 

( •) );lã o foi revisto pelo orador. 



- 849 -

Factos Ll i'~ la ordem, Sr. Presidente, não podem deixa r d e provocar irritações 

em q ualquer esplrito, que tenha noção de justiça. Trata-se, aqul, visivelmente, 

e com certeza, da protecção ind<;vlrla, qu e é talvez a ig·uma cousa mais gra\>e 

TaiV jlZ n perseguição. à iibf'rcl!LClr ele profissão, uma persegtl!ÇãO á liberdade d·e 

i?nslno. 

O CongTesso Nacional abd icou do direito que tem de legislai" sobre o que 

h:1. el e mais sagi·aclo, sobre a liberdade ele pensar e el e ensin a i·, e deu essa attri

bt\lçào ao Governo. Governo incompetente,. incapaz el e tomar as grandes soluções 

e que "não poude, até hoje, fazei' passar uma le i sobre o ensino, sobr e a matei' Iu. 

mais lmpottante de que se devera occupa1· um a democracia .. . ·. 

O Sn. GO">~CALVF.S MA·TA: - Apoiado; es tamos em um etel"llo pi·ovlsorio . 

o SR. ALVAI!O BAP'J'IS1'A: . . . desde qu e rPconheceu o Governo incapaz, 

porque 'llé hoje não r esolveu o · probl ema, que elle proprlo teve m edo de enfrent::u •, 

.tanto que tem retirado o projecto tl a ordem elo dia h a m a is cl P dons . annos ; de9-d a 

que o Congresso ::tssim ·procede. tem surgi elo es ta. l egislaçi'io 'l r eta! ho para PIo

regei· rc gi·upos de estudantes. 

O Sn. MAunrcro DR LACEHD., : - !<;" o m elhodo do vareg"ista. 

O SR. A L\'AllO BA1'1'1STA: - E' , Ri m senhor. é o m ethodo. do varegista, 1nethodo 

rtu e nllo ~e cmnpadece nem com a tno!' a. l, nen1 com n doutrina republlcann, P. é 

dB facto um n1ethodo vat~egista. que ~ e vat> g·ene r!l.liz!lndo AR queR tões de n1 n ls 

impot·tancla. e qufl cllzem respeito até (L clefe•.a nacional.· 

Essa lei de retalhos, de effeitos purament" locaês, não eleve ser elabor a da 

pela Carnara dos Srs. Deputados. 

::\ião quero, Sr. Pres idente, de modo alg·um prejudic:n a m eia cluzi a de pro

. tegidos, qu e e lia teve em v ista favorecer. >loto o facto como cl enunc i arlor d:\ 

incapacidad e governamental para r esolver certas questões, como d enunc iador 

do quanto val e o patronato e do quão pouco tn e rece a. ju sti ça. aqui nesta. Cn.sR, 

como em geral em todo pai1.. 

Sr. Presid nte, tenho f e i to o m eu protesto contra es ta lei e :tinda contra "O 

modo por qu e ella vae ser votada, sem que tivessemos conhec imento do .parece •· 

ultlmame ntP elabOI'ado. T enho d i to o bastante para deixa•· lavi·aclo esse protesto 

como é meu costume faze•· contra todos os attentados ao systema que noR r ege. 

co ntra todos o~ attentados á justiça e ao direi to. (M-wito bem ; mu·ito bem.) 

o· Sr. Carlos Garcia (*) (jJ(t"l"(< en c c<m ·inh(..,. a v ot:nçü.o): - Sr. p,:esi

dente, hontem foi publ icado no Dim·io do Cong1·esso o 11a 1·ecer da Comm issão de 

Instrucção Publica, sobre este projecto. Houve um erro de impressão e por isso 

rleixou de ser incluído em ordem do dia. 

::\iilo houve, pois, surpresa, por que cada um Deputado, tendo obl"igação de lêr 

o D ·i.m·io ào Cong?·csso, não póde desconhecer o parecer. 

Fiz o meu requerimento el e urg·encla poc entend er que a materla. sobre ser 

urgente, ê Importante. 

( •) ::\iáo foi reyisto p~lo orador, 
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ó illustre D eputado pelo Rio Grande do Sul dec iRI'Ou que o proj ecto se des

tina a ser uma lei de excepção . . Ao. contrario d isso;- Sr. Presidente. co aform e Sl' 

,.ê do a rt. 1" : ·'A o a lumno que p_rovar h:tve1· f r equ entado estabel-ecimen to cl 

ensino superiu r nã-o· equiparado. fnndado no r eg lmen do d ecr eto d e G de Abril 

db 1911. e que al ncl:t es tiver funcclona ndo, serà per mittida. sóm ente no proximo · 

an no, a t1'an sfe reJ1 cia para qualqu er in stitu to ofric1al cong-enei·o. s:-ttisf eltas aR 

prescripções constan tes da presente l ei. " 

"E' sab ido qu e este proj ecto foi debatido no segund o turno reg·lment~ l ; fot·a m 

apr esentadas em en das. 

O caso r> slm]Jies. Até hoj e o CongTesso n ão ~~so l ve u Roh r e a r efo rma C'ar

los Maxirni ll a, n~. E !l tamos sob o rl?'gin'len da " lei Rlvadavla " . 

At<' agora a Camar a não approvou as m edidas tendentes {L eqtliparaGiiO des

ses insti tutos espalha dos pelo pa i z. institutos oncle se acham matriculados mui 

tos estu di:.:.nteR. Pen,1·un to: es tes rat)azes, · esses estudantes. ·podem fi car e terna·

mentP " "Jelt o_s a sGmel hantP. esta.do de causas, {, _espera de so lnçilo elo Co ng1·csso ? 

Cr-r tam~::nte, não . 

.:\ 1nF.dida é ~;e ra l. abr ang-e os institutos qu e ainda n;:to foran1 r·econh ecidos. 

a fim de que os J•esp ect!vos es tudantes possa m presta1· exames nos offi c iaes ou 

j ã ~eco nhecido s. 

o Si! . .:\LVAHO n .-\ PTJST A : - Só no proxitno anno • 1 

O SH . C.H' LOS GARCJ.<: - :-l'aluralmente . O Congr esso que r<>solv:l. sob1·c o 

ass\.n1pto já. sujeito ao seu estudo, sobre se de.ve ou nã·o \'ing-ar a lei. Jn o-

r!!flca<la ou nil.o. 

O SJ:. Jo.~o ELYsro: - A Camara que .,pretende votar est e proj cc to , podel'in 

P<·rfeilamentc r esol ver sohr e o caso da . ,,efprm.a. Vamos requ er er ur:; encia parn 

a d iscussão do proj r c to r eJa ti\·o fl instrucção secundari a e su perior. 

O SH. CARLo~ GA•lCrA: - E:' ju sto que qualquer elos nobres Depu tados rc

queird. essa un;encia, mas tn.mbe1n não de v e rnos - seria injusto - sacl'i f lcar 

es~en mo~os, quando es te pro j ecto estfl Pm 3• discussão, n,penas para se1·em vo

tadas aB em cnclHs o rfereci elas. 

Não sei por qu e se pretender agora r eviver um ou tro pr oj ecto, qu e não es tú 

n a ord~m el o cl!a, n em tem a inda parecer! · 

Assim, ><S r a zües "-d duzidas pe lo m eu dis t i ncto collega n ão procedem. I'a1·a 

p c;·n,itt!rmos aos estudantes fazer QS exam es em quaesquer institutos equipara

do~·, r .. pprovan1os a emenda Fre!]erico Borges . A Commissão accei tou para os fa

\'Ol't··c;er. ID' preüi zo, alén1 disso! limitar o prazo; pois, ao contr a rio , continuar e

mo~. a ttr institutos de ensino n~ã o .reconh ecidos. sacri ficando etern a mente os qu e 

V!': l' r eqnenta m . (J f nit"o beHI._; mu."to belH.) 

O Sr. João Elysio <•-) . ( pm·ct enca-mi?Jhrw ct v otetçâo): - Sr. Presi den te, 

]101' m ais de um a ''ez. desde o a nn o passado, t enho r ecla m ado da M esa subm etUL 

[I \'otaç•o o pruj ecto so l.>re a ,-e fo rma do ensino . Infeli zm ente, não t enho sidÓ 

1. •) Não foi r ~v l s to pelo or a dor. 
. ......... ~ .. 
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a ttondido . ~ã o v~ i niPto umn Censura á 1\[esa, mas senão o pro pos ito de aecen

t ua t· •1u e. a tê cer to po•·•to, não tem r azão o i! lu stre collega qu e aca iJa . d e. fall a r . 

O Sn. CA!-tLOs G AHCJA: - Até cerl0 ponto, a inda bem . 

O SI: . J •)lo l i; LYSJ O: - Com eJ' f elto, a m edida q ue consig na o pro j ec to é ge

ral . não .. uma prov idene la de ex ce pçüo ; rn:H:I não vejo po t~ (JU ê ll evarnos vo ta r 

esse Pl 'o j ec to <:' r l e.~ a,· para pi :'Lno inf'et·lo r· um p•·ojecto que r eso l va todas eHS.'L" 

hypoth eses. 

o SI< . CA ilLúS GAHC J.\ : 

o nobro D epu tado . 

:-fão se tra ta de uma m edida perma nente, a t t end a 

c .. sh . Jo~4. o lTi t... YS lO : - l sso co nslit11 e UITifl a.non1a ll a e vem a ug n1 enta r· ainda 

m~ i~ a lm lbu rd l a que ex i s te em m !l t el'i a el e ensin o . Com o pr ofeSSO !' de d ir eito 

etn u tn :-t das F acu ldu df.H do pa i'l. , n[lO posRo ch· lxar· de m p in surg ir con tl·a n. fór rn a 

PO I' q u e• ~e t em pretendido leg i s l a r. 

O SH. I" HI'DEilt r.o Bona ~s : -- A r ro r ma !' mul to am pl a. Cont.(•m m edid as 

cornplexas ; agor a s~ trata a pen as el e r eg·ul u 1· u m po nto. 

O s u . .JoJ.ó l Ct.vs to: - J">o r i::Jso rn esm o qu e é n1utto a n1pl a, vem r Psol ver os 

r ontos e; apita s sohrP c a ssurnpto. A tnt'dld a de ((I h} or a SP trata consulta um 

do;-; prohl t:n1as do ensil10, n1as C'ncerr·a o C'a rac t e l'i ~ ti co de qua lqu p r~ in t e-r·esse el e 

o r lt- tn pe~soa l . 

O f:' 1~. CAR LOS (L\.P.C J.-1.: - Não apo ia do : hast a IPr o pro j Pcto p ar a Si? veJ•lfi

C'a r qtt ~ 11 ão t· aSs tm. 

O ~ ~~ . . Jo.l.o l~LYS J O : ·- E rn. o qne Unha a cl izPr . ( M uito b e.m.~· 

b ent. ) 

O Sr. Joaquim Ozorio combato o p r o j ccto : n ~o corn pr eh en Ll e o par ecer 

contra r io ú R c- m e11cl a s do or·n dor, qu rtn do a rnateria é co nn exa :\ l ei en1 volação 

e liber a l o ~e u espl r lto . R efe •·e-se ao cli scur. o que profer io cont n 1. o pro j Pcto. 

q •JHIHlo em cl eb >cte . Mostra OR i nconvenl enteR elo sys tern a aclun l que prohlbe !\ 

tnspPc<;ão e -:!CJ Uipa r açii.o de escolar-; em Estados on de nüo lenh a p ....... :o n1enos ceJn 

fP i! ha.hil.a n tPS. D iz nue se o sys ten1a en1 v ig·enc ia ê o da inspecção e fi sca ll zaçào 

tia .< F ac•ulcla cl es Livres. deve se es tende•· esse pl'in ci p io a todas as Faculdades: 

HPr.l o ' a i cr iter io d e popn la<;üo. E ssa ê que podet·i a ser a m edida tran sl tori a a 

ac~r.pln r , e n ão r eg·u la r n tran sfe t·enc ia d oR a l umnos dessas es o h1.s, não offic ia

li 'l.n. t\ as , pa r a as oCfi ciaes ou equipar~adas, o qu e in1porta e1n un1 r eg im en du plo, 

nJis ~· i cct t ·ão escolas li \'r e3 inspecciona das e equi par a das, e escolas livres sem a 

f aeul chul e de !\·oza 1· desRa ;nspecção, cujos a l umnos, pa •·a t er em di re i to de transfe

J'encia , ' JC'riío do pagar t ax as e fazer ex a m es per ante os Institu tos prh·ilegi ados. 

A cce l l:a,rl a . en t •·et anto, o p roj ecto com · a a pprovaçiío de su as em endas, porqu e es 

ta H a pprovadaS r etira ri a n1 OS g r a ves inco nven ientes do proj ecto. Qu er di zer : f_i

C':; rlu o pr oi ec to como m <:<ro J·egu! ariza dor de transfer enc ia de a l umnos, qu e qu l 

zesst-rn goz<t r dessa tra ns fer enc i a para os i n stitu tos o ffi ci ~es . ou j á of fi c ia llza 

clos, e flca •·i a a t odas as acad em i as li v r es da 1 epubllca, ex is t entes ou a exi stir , a 

f[.'!r: ul cl a cl e de qu e j á g·oza n1 as acaden1ia s of fi claes e li vr es equ ipa r a das, de ex

P< ó ir d ip loma .. A ppell a pn r a n C~tma ra r epublicann. D iz que. appr ov ado o pro-
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j~cto~ sen1 suas emenda~. ter- se-h a g-o lp€'a do a incla urrta ve:l ·a · enslno li\TO. (1J1Hilo 

beut. _; ~nuilo bein.) 

O Sr. Mauricio d e L-a(le rda (•) (pcwa cnc<un in lla1· " vo ta ção): - Sr . 

lTe~id nte, em pl'imeiro lugar me penniltirâ a honrada bancada dog randen ~e •. j ft. 

que for:nn s eus mcmbi'OS que Ie van taran1 esta . r!ll estão a.qui. que eu ex trctn he a. 

d ~ela-raçj,o Co :Sr. Deputa do Ozot·io, r elativamente á conv~ni enc i a .e n1 qu e Ol'tl 

ac;·edita S. 1-;_:x ., de se fazor· outra r efonna da r e forn1 a, da r efo rtna . . da ~~erori;na 

(Jll il n ; !o1·mou a r eforma; sobretudo porque a ultima r eforma, a refo1·nuí R iva

davla, 1ue a lterou <l e "fond en cambie " , no espírito e quasi que ta.n1hen1 n a sub

s toncia toda a mRtcr ia de eusin o sscun d ario e superior da R epubl!ca, foi essen

c!r.lmentt· l'iog r a ndense, quero dizer. obedeceu, do ponto el e vlstn phllo. ophlco e 

pp.dng·o ~ jco. no c t~ iteri o con1tista. 

Vt:lu o S r·. f:a l'los 1\<faximiliano. con1tista ten1perado, e con1eçou n c t~ea J ' á 

I' .ro r n1R os seus nutiores omba r aços . O Sr. R ivadavia continuava P r e fe ito ; o Se. 

C:u · lu~ :~>raxim i!i ano era f eito Ministro do Interior, em cuja pasta ) á nos b1·indou 

COIL o ~udigo ,~ ·ences l áo. 

O !;r. C:wlos i\[_aximil!ano p ropõe uma reforma que desanda t u do que se di

zia de progresso ou de espantosamente evoluti,·o enconll·ado no caminho p ela l ei 

H ' \'nUa via e· rea!izado por e lia .. 

0 Sll .· BUENO DF AND!lAnA: Chama da até d e jaqueira. 

O Sll. i\!At;RJCIO DE LACERD.\ - ... ch amada até, como d iz o nobre Depu

Ladr>, !la\ur a lmente lmpres~ion~tclo pelo quatriennio do "corta -jaca" . . de · 1·eformrt 

de "jaque:ira ·~. isto é, nos exam es, nos es tudos , es t a vá-se no · r eg·ih1en ·em que ti n h a 

vivido, a liás, todo o paiz na sua politica. nas su as fi n anças e em outros orgllos 

ou departamento. d a a dministração . .. 

O SR. BU it~> ! O DE AKD~tADA: - Não apo iado: a reforma Rlvadnvin.. e n1 certos 

punlos é excellente. 

O Sn. MAURICIO DE LACERDA - ... propôz . o novo Ministro R sua reforma .. 

que enr•·ou a ·vigor a r desde então, em toda a pl enitude, apezar ele d ecr etada .. ad 

re fer~ndum ·· do Congresso, e g r aças aos esror ços dos leacle•·s das correntes que 

aqui s tormaram. ent.r e os qu!).es a do Sr . Passos d e Miranda, presente, a a

rrJara ~c dividia em equipar a tis tas ou equiparacionistas e adversarios r~solutos 

d ess~' id ,a. 

O Sr . Antonio Car los p r omoveu então um accôrcio , p elo nual · a r efó,·ma· ·se· 

rifi COilSer vadá nas nO~SaS secções el o· archivo, (jU e SãO muitO ·vastas, e tambem 

vasta1n~nte povQadas . por innume1·0s COrpos ·mortos d e projeCtOS vlc tili1ados pel a 

jnercia dos seus · ~~eJatm·es: o Sr. .-\ nton io ·carloR conscp;uio con1 o :3eu n.ccôrdo 

.l •) Kão foi r·ev isto pelo orador. 
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e~sa eousa a dmiravel - que o ensino vivesse tres annos que são tantos quantos 

ter" ~~ta legislatura, a t t> rminar, sob uma le i elaborada pelos empregados ou 

a,;~ntes da Secre ta•·ia do Interior, superintendida pelo Ministro, que não é nem 

sequer na sua pastR, um delegado do Parlamento. Quer dizer, permiltio se fosse 

fabricada pelo Executivo lei que ob•·iga como está obrigando e continuará R obri

uar até á leg:islatura. futur~, do n1esrno modo que obrigou aquella qu\3 tivesse 

pnssado, de accõrdo com os P•·ocessos legislativos normaes, pelo exame elas com

mi~sões. pelo plenario e !tté mesmo pela sancção presidencial. Antes do que a 

liberdartc de ensin o, deviRm os honrados democratas, qu e defendem a !i\J'!"·dad.õ 

à out?·cwce, defenrl ~r R pJ·opria razão de ser existencial do .Poder Legislativo de

r.;ocraticc por exccllencia e represen tati\'o sobre todos. o qual cstâ p:trecenllo 

unHl excr~scencia, um \'erdadeiro polypo, que só dá d spezas e não clã o que de 

sua utilida de pod<;lria otfcreccr se normalment~ rnnccionasse . Entretanto, já isso 

não escandali za. 

O que se oiscute not reforma ê se o Ccn1;resso tem o direito, depois de, por 

ccJH;hal•os entre os partidos aggremi"aclos, sob a clÍJ·ecção intell igente dos /encle•·" 

q•.•e afastaram elo . plcmu·io a reforma elo ensino ; se o Congresso póde, e ll e que, 

em tnflteria legislativa, devia poder Rté onde a Constituição o permitte, e a razão 

e a moral estabeleceni p•·esumptivamente, decidir sobre todos os assumptos; se o 

Con;,Tes>o pócle intervir com medidas paulatinamente ou gradativamente em leis 

tu e são fabricadas pelo Poder Executivo, que assim se está improvisando em 

P0der Legislath·o da Repuh licR. Mais do que a contraclicção que \'ejo nessas a t

tiludes, féllcon tro em jd. se dizer que em lug·a r ele a.p provar a reforma Carlos Ma

xin"IiJia.lo, para ao menos ficar nessa. ser a unica. já s pensa en1 out~·a reforn1a 

clf· ensino, a qual natur:tln1ente vit·â como tên1 Yindo toda · as antel'iores, en1 

ca.Htla nrça.mentaria, corn autorizaQões gc-mcricas e an1plas. dentJ·o das quaes os 

· tnini~tro~ se de itan1 á ,-ontade e rot1can1 a g·rande durante o tcn1po cn1 que o 

Cong r esFo tan1bem J"Onca c dorn1e quanto aos seus direitos c. dever es. 

1-la. poré1n, ~9usa que revela ainda SC'L" n1aior descuido po1· part:: tlos hon~ 

r ~clos IJ.f'putado~, quf' tJ.o vin:tmentc impu;.;1H.tnl ll1 a cn1 en da do Sr. Ca. r· lo::; Garcia. 

Já. ctue o nobre Deputaõ.o sr~ .. Joaquim Ozol'io trouxe queixas quanto á SU::t 

(• tn ent..la. direi quP urna en1enda d!! n1inha autor·ja que ,·eda\ra n1odificações da ·· :i 

ela r elorma do en~ino ernquanto o CongresEo não se pr·onunciasse, roi r ej eitada. 

110 orqamento, sem qu€' nenhurn elos honrados Deputados defendesse o crit ~ rio qu e 

llo;e il t> l E: nd ~:. Po1·tanto. sou obrigado, m á o grado a. boa I' é, CJU~ semp1·c P•·e~umo 

ern todos o!-5 D put~"t;dos. a collocar esta questão no t~JTeno do pa1·U }n·i.~ do anitno 

p!·econc<:bido (' hostil ao proj cto. ora em .votação, sob•·etuclo quando esse pro

Jt::eto, por arnplo que seja, nã.o é tanto qun.nto a en1encla governan1 cntal. appro

v:Hl ::t hontem no Senado. no seio ela Cotnn1issão reSJJectiva, e que c~ 1·ta. rncnto o 

:>lcnario su~_lentará. a. qual. Sr . Presidente, diz precizan1entc isto: 

'Emquanto o Congresso não votar o projecto ele lei •·e!ati\'o ao en -

sino, co•1tinuru·á Pm pleno vigo r o decreto n. 11.530. ele 18 ele Março de 1915, COlll 

•-~:; segu•.ntC's nloc1i"ficaGões: .. .. 1
' 
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Quer dizor que o Con;;t·csso reitCI'ou a clel e;;·ação j >t fcit>e a11tcs do que .c\at' 

o seu 't·e.je1·end.u1n e se pronuncia por un1a f6rn1a absu rd a, ante o r eg·in1en de anl

bas as car::as, inconstitucional e incabivel quanto a esse 1'efm·cncltt"l1. 

O St:. FAHIA SOUTO: - g' un1 1'e!e1·encln1n in(lire to. 

0 S~ .. lHAURJCIO DF: l..ACE!lO.\: - E; ' um 1'ef m:eucln·m. inclirec to . diz bem O 110· 

IJl'O Deputado, porque confi rma a r·efo t·ma pelo m enos pelo peri oclo . el e mn.is um 

ii:l.nJ.o, tn<Jdificanclo-a pela f6rn1a seguinte: "Não se appfica, etc." 

c) n r-rol'idench cro at·t. HO esl~n de-se a todos os lnsL!tulos sccunclnrios, sup~ 

ri61'es ou ar tisticos. officiae::; 011 equlpat~ados a es tes; nada inlpol·tando qu e us 

alumroos do ctorso p::trticular (requentem ou não as au l as elo estabelecimento or

, fi c: :al. 

E o fundamento m a is acc ndraclamcnte clel'enclido pe los hotll'aclos D put"do~ 

rio~r:l ll ri E-n ses quanto âs in::;pecções, t•eq uerimcnto ele eql.J ipara.çõe::;, quando j u l:.i

t::tnlc 11te se cavam os n1ais fundos fossos que separan1 as du as co tT Cntes do livro 

er.~ino e elo ensino offlclal. 

c) " fiscalização ou equiparação r equerida por qualquer Instituto poderá set· 

r. c;·,tcl!t pelo vo to ela maioria abso luta elo Conselho Superior de Ensino. 

/) 6 permilticlo que, ntê Junho el e 1918, os alumnos ihLS Faculdades Livr c>5 

ju l;,! adas icloneas pelo 1\finislt·o do Interior transfiram m~triculas panL as offi

c~ a.es equip~11·adas, desde qu e r enoven1. con1 approvação. os exames das rn atoria~ 

elo ullitno anno que haviam cm·saclo, com boas notas, no in stituto J)>Lrticular . 

Quf·r dize•· que a ~mencla elo Senado a inda é mais extensiva do qu e o pro

je~ to em YOtaç~to . Portanto esta discussão não passa senão de 11111 bal a.nç:o do 

rc~ponsabilirlacles 01.1 ele resalva elas rn esn1as. porque á e1nen da vinda. na cauda 

!lo orr.a;uento. já assim sacr am entacla pel a Commissão, que tudo púcle, tudo que•· 

r crE·io qu e tudo com n1:\.1Hla. que a Con1 rnissão techni.ca do Senado, a en1 en cla set·[t 

approYa<la., n1osmo qu e nos qulzesscm os oppôr co n1 um a fo t·m iclav eJ n1aiori 1 ú a}J

TJrovação desse 1'C/C1'C1! rl l'ln indircc lo, disfarçado c incabiYcl po1~ in constitucional 

u anti-reg in1ental. e Jn::;upporlavel con1o innova~ão 011 t r c Lodas as illno,·acõns OJS 

·mais ~lf-'rigosas, porqu e é justan1cute o horror ás r esponsábilid a des, rl cfinid') en1 

tun artigo de le i. Capcio~o c incapaz ao::; seus n11s, nós não poderíamos dcixrt r 

t.•e aj1pro,·ar o oq;nmento com essa cauda que é, a lên1 do mai s, nesle a rti go. ta

xa.liva, imperativa. 

i'\ão é uma autorir.agfío ao Potlcr Executivo; o Co n g-rc~so \'H i decr etar c o 

roder J!Jx ccutivo ~anccionando o or~an1cnlo sancciona tudo o qu e ncll c so dispú~.! 

nfío HÔ so btc r celta c despezn, como sobre todas as med idas tntnsitorias con

tida .- f'tn sua ca.nda. Foi is::;o até 111otivo para que se exa n1inasse a possibilidad e 

llP 'cc f.o elo Sr. Presidente ela Republl ca qunnto a um dos artigos do or çam en to 

err unut qu ef! tão el e m cldi t;o, creio, do In stituto de 1v(an;;uinhos. E. C' lltJ·etaJJto , 

~. Ex. ~tponas ::;e pô<lc furtar á sua execuGft.o. invocando a moral. que cn1 toda:-; 

qc- Jt:. is clt•v la vir alli acla. ao direito, apresentando esta attenuante pa t·a o seu ,·cr

lÕ i tcleir·o cri :11c ele r esronsnbllfclncle de não tet· cu mprido umn disposi ção taxativa 

(1 \ catH1a elo orçamento, 111~s ni\o pOclç vetal-a. Par>\ q ue· ~S\8 çli scussão n~·ora 'I 
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-:\,ct'noiJJ·e' D c-pntaclo por S . Paulo eu tomaria até a liberda:aa. par a lliio perder

tnos tellTJJO·, de pedir que lle!xass a sua emenda ter a sorte que lh-e coubesse ... 

O Sa. CARLOS GARCIA : - O projecto é da Commissã o. 

O Sn. !li.' tJRIC lO or. · L ACimD,\ - ... a sorte que a Commissão entendesse e a 

(;.lmar a·- jul-gasse opportu na, sa ben do como S. Ex. sabe, qu e, seja qual fOr a 

:;Jr tc do projecto, elle não scd\ ultin1aclo ste a.nna, porqu e é impossiv . ..l t·crn 

nt ntnlmente, e quando o fo ss·e. ficaria a lterado pelo L1Ue o St:: na do nos vãi man

~ar em materi a de ensino nos dispositivos que apontei e que constituem a ul

~ 'm" r cl'orma de que temos noticia por ora. 

nitas es tas palavl'as, Sr. P residente, accen tu a t·e i, quanto ã c!'ilica do nosso 

lwurado amigo Sr. ~'\!\·aro Baptista. cujos pronunciamentos na tribuna sempr e 

(>l:>c c'f·CI)m aos m a is sinceros impulsos ( ct po iculos gcracs) para bem acertar. e clis

r;e:·llil en tre us assum11tos, que eu m e inclino t~espeitoso e reverente, diante da 

ilõiJ'ug-naç iio ftlita por S. Ex . . · a qual, enu·etanto, depois da minha explicação. 

q u o de verá t:li ,·ez t!'r · so r:ll·en dicio S. Ex. como a noticia do qu e se está fazendo 

~obre o orçamento no Senado ... 

O ~L:. ALV.\110 B.U'TisT A: - :\"ào r ecebo o IJ ia rio U//icictl senão de dous em 

<lous dia!!. 

O SR. M AURIC IO DE L ,\Ct:I1DA -- ... tanto mais quanto S. Ex. diz em aparte 

r1ue só r ecebe o D i(l'l" io de tlous cn1 dous dias, a qual itnpugnáção. l'CIJilo. não 

J'epz esenta mais. con10 assip.nalei. ~6 a rcsa.IYa de nossa~ J'C<.;pon:=:abilidades. c. He 

quizer ern , un1 balanço rla · nossas cu lpas. ( Jlui to bem~· Hlnito bc1n. . ) · 

(Durante· o di ~cu•·~o ·do · r . :lfauricio de Lacerda, o Sr. .-\.rthur Co li a r es 

~-[oreira, 2') \ 'icc-PJ·es i.dcnte. rl ejxn a C'acleiJ·a da prcsidencia, que é occupada pelo 

'r. Costn. Hibcb·o, l., Secreta do.) 

O Sr. Ar;tero B_o te lho (•) (/HI1'a cn,·c1111in lwr n L'ulru;cio): - . 'r . lTe-

sjdente, c.lua · pala\-ras sümPntc, para c:=:cl:-l l't."'C-e r a anl 'l r a c- n1ostra1· quacs fo

,·a n' os I ins L' o:-J propo~ltos elo projec to que l8nta c ... lcurna a caba de levantai' tJor 

p'arlf' de' Hlt:~ns dox uosFos distinctos co ll c.~as . Fo i un1~ ,-c rcla d·'il·a tem p •stl1 .. dc 

t··11 urn copo de a;:: ua. 

( : !Jl ojecto não vi~a r eforn1a r o ensino. ou a refonna do en sino a inda não 

-t;:p rovaõa pola ·an1ara. O que ora se ,·ota pt·ocura ~ón1en tc attcndcr. c por isso 

ha de ~er 11111lto sy tn pnth ico á Can1:tr a. ~l ~itu a.ção rlnornala en1 qu t"• t;C cncon tntn1 

di Y<H·so::. n1ol:O!-' que el e boa r• di:tnte cia confusão do ensino. cr·ertda twla!i suc

l essi ,-a !'l rcfornuts llr- 1nethoclo!-= C' do~ cocli ~os r e·t;pcc tl ,·os l~pita c:io. J ~iYada via 

Pu tros, f'C malricttl ;.~ ram cn1 int;;Ulutos qu e não Iograntm . 110111 log-nu-~to por dis

I '·Jf. lçào da ultin1a lei. a sua equiparação nen1 reconh cilnento. 

Sr. r•reRi d e t~te . a si tu a_ção desses t·a.pazes estudan lc~ ·em tae~ in~Ututos não 

lhC'.; offeJ"..iL'a t;aranlia :tl ;.!tnna P n1 er cc ela nossa pat·u• . como nl<'rC'c ·•u da tl ·J 

nohr e DC'T'lltado. Sr. Ju vcna l L:unartinc, autor do proccto. c da t' nllllÍ!-lc:.iu.t ~ Jtla 

a att~nçf:o. 
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A ccu sa m de pouca . lísura alguns desses es tab el ec im entos . Lisut·a ou 'falta 

·ae li sura tanto pócle h aver nestes como em outros qu e são multo f i scalizados . 

O St: . G oNçALVES M AI A : - Até nos officiaes . 

(l S H . . A .i" TERO B OT.FJ L H O: Em todo o caso, n ão pod rn os deixar d ~ a t ten-

d.;r ;, E.it.uaçã o desses r apazes. e foi em v ista disso qu e a Com mi ssão acolheu o 

!ll'C. j ec to c. o es tudou. P r ec izo di zer a. V. Ex . . S1· . Presidente, e á Ca.ntara qu r: 

o r eceb i a princ ipi o corn certa r eserva, por rn e par·ecer que era un1 ca~o d e favor 

po::;soa.l . E studando, norétn, a n1a t eri a . v i que o r cn1e clio er a da r a esses 1·apazc:i 

a raculcin de ele se cliri ;:;-irem a qua lq uer ou t r o In stitu to o t'fi c i a l , fi scalizado ou 

r econ heci do, e f azer en1 ahi os seu s exan1es, prestar~m as suas provas do a nn o 

q•te estiv er em cursando. o (JU C er a de equiclade, e até pet·mittir qu e aqu ell e qu e 

tiY e::;sE: o5 seu s cursos co t?lP le tos p udesse fa zet· exam e etn conjunto. co m_o se 

JV'.fJCüd e tia F aculdad e de i)·l"ecl i c ina co rn r elação ao m edico extr a ngei r o. 

A5si.tn o m edi co fo rrn 'l dO por unHl F aculda d e não t·cconhecida. não offi c i ~t l , 

pód e \Th· a Un1 a reconh ~C icla ou f i scA-lizada . e a.hi se s ubm ctter á su a pro ,·a . :\"ão 

v~j o, por tr..nto. m oti vos par a a ce leum a l evantada pelos m eu s di gnos e d istinc to~ 

co ll r:;ms. 

Ag·or a un1a ou tr a pa rte co1n re lação ít en1~ 1 1 d a d o Sr . J oaquim Ozorio. 

S. Ex. levantou ta n1ben1 cel eun1a pelo f acto da Comn1issão r epudiar a sua enl cn

da, qu repu ta,·a til.o bo.1 qu e, t endo atacado v i vam ente o p•·oj ec to, u·a nBigia em 

"pprova.l-o desde que a pprovada fosse a di ta em end a . 

O nol;re Deputa do não leu b par cer . A Co m mi ssão a penas pedi o qu e nií.o 

fosse P. ll f.. tonuul a em consider ação 'ag·or a pel a Camara (·c ell a t em a minha sym

t,a.Lhi a), por que não é pertinen te e ê lnoppot·tuna n o. pro j ecto, q ue or a d iscuti

m os . 

O SR. J OAQU IM Ozon Jo: - M as nôs não Jegisl a m@s sob1·e n1ateri a el e ensin o? 

Como in opporlun a? 

(J SH . ~ \ NTF.Ro Bú'.l' l'lt.Hn: -- ..-\. on1n1is:::ão a penas lJódi o i ~to - qu e a CH.-

tna t·a.. tüh· acce i tassc a on1en da no actu a l mon1en to . no pro j ccto. n1a:::; disse w.u u 

?~ r eJ,u tava tão importante qu e devi a ser con sider·ada uo1no pro j ect o <' 111 separa

d o p a r a n1aio r es es tu dos . 

Penso q ue mostr ei ú Ca.m ar a qual o in t uito do projec t,, c qu a l o pape l da· 

Commi~são acon selh ando a r ej eição da em end a e só fiz cs t:" con sld cr a(:õcs em 

d ef esa do pan: cel' n a qu a lida d e de -pr sidente d a Con1m issão por se ac l1ar au::;cr~t'J 

o illu su·~ Rela tor . ( j]J u,i t n bem : m uito bem.) 

O Sr. Bueno de Andrada (*) ( p <W<t ollo<llll i'll h ar " · vulrt ç <io): - S•· 

Presi.cl ent.e, rui daqu ell es D eputados qu e r eceber am com extrem a ~ympathia a 

TC(orma Ri vadav ia; co m dl ven ;en cia apenas em dou s ou tr·es pontos Pu a aC oi 

tei POI'lJlH> o illustre Jl[ini s t ro do ln terior de en t ão collocou diante do pa i?.. co 111 

t .. ·J.1 a f r an qu cz'l. o probl em a da li berda de do ensino. tão m enosprezado dentro 

~1c 1·eg im en pas~aclo e den t 1·o do actual. 

Enten dendo qu e a liberd a d e do en sino (! n ec ssa. l'i a n ~ pai~ s cl emoçwn t l co.,; 

( • ) Não foi r ev isto pelo or a!lor .; 
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e neeessaria pat·a o desenvolvimento i ntell ectual d:;.s Eoci edades modernas, vi" 

t]ue o~t.a reforma recu~ava pat·a nosso paiz o syslema . obsoleto LJU e herdamos 

tl e ec, !tnbra. 

-"- r eforma H i vadavia baseava-se no respeito a dous princ ípios: aprendesso 

qu eu1 'JUizcsse, oncl~ qu i zesse e ensinasse quen1 .quizesse, o Óue soubesse. l~ 
n1ais. dentro da.c; Fa~u ldadés of l'ici aes, haveria a l ivre concurrencta elos Co ln-

1-: e!En t e!" pel a adopçiio dos l ivres docentes em seu seio. 

FuJ d:tquelles qu e, no n10n1 ento, accei taram a reforn1 a T' ... ivada\·ia., cotn lJOU

cus 1 e~ tt·icções, pdncipalm en tc quanto ao titulo em que se clizht - L ei Or;;anica 

do E~n sin o - P.or Que un1 Mini stro não pôde fazer uma lei o 1~ganica . 

DB9üis, S I' . P r esicle nte, nludou ele cr i teJ~ io o Governo e voltou ús id éas à n

Li;;a s herdadas de Co in1 br·a e adaptadas em nosso pa i z, qu e produz iram incon

te;·trcve l ment:e uma qu antidade notavel de bach areis lntelllg·entes, m as que pouco 

f i ;r.e1·an1. c u qua::~ i n:1da. quanto aO d e qu o m 9.ls preciza o paiz, qu e ~ o en ::; in tl 

!Jl'Orl><8'onal. 

O Con?r esso. t endo qu e :;e. n1anifestar por un1a ou po1· outra dessas dua;.; 

€'SCo l a~. acobardou-se : atirou pa.ra as Con1m issUes, diante das pal avras 1nuitas 

veze.s l n ·llhante!=i elo~ orador es : acobardou-se e não r eso l v eu cousa algun1a; e nhi 

cst [, ünlerraela a r (l fol·m a. com o (liz o nobre Deputado pelo Rio el e Jan eiro. d f! 

inoCo rp1e, no BI~asi ! hoje. não ha 1·e forn1a d e ensino; h a decretos qu e se modifi

caJn ~ii al"ian1 ente ao sabor das ci r cumsta.nc ias c desejos dos (ju e ~::ovcrnan1. por 

syu1pathias pes~o::t.cs ou por inter esses do n1om ento . 

O pro.iec to de qu e . agot·o. se t t·ata tem. no emtanto, o m eu voto. porque é 

un! r en1edlo m edi c in a ele urg·encia, sobre pontos secundar ias d e pou ca inlPOrtan

c: i a P<l.l·a a r ealidade elo ensino no palz; t· eso l ve situ ac;ões lndi vicluae ·. quasi lo

raes , ·e não t.e1n assln1 ~ssa r el evancia qu e se lh e LtU e r dar. 

1;;·, co1no di z o nobre f>-cputado por l\1" i nas. g rita t· contr a cll c. L! sopr ar t~m ~ 

pesta<lcs en1 u1n eopo el e ag·ua . 

O Sn. A>~TUNJ-;s i\'L'-CII~T. J·u'l\" rOH: _..,. l~slá até cnrorcaclo l! C: ia c n1encla elo Se~ 

nado . 

O !4n . B rn:No DE :\.N ot:AD.\ : - r\ en1cn da tlo S ...: ;,w.clo , poré tn . Lr:-tz c n1 :::cu hojo 

uma das ma i.on~~ anon1a1ia.s qu e se poden1 con ceber: é passar ao Poder Ex 0cutivo 

não ac Poder T<:xecuth·o. ao HC U Sect·etari o elo fnterior. a Caculchtcl e de dizer : 

es ta ~ · t.r·o la púd c run cci.onar . 3.. {1U C1l a não. Deixa ao c l"iterio inclividua.l de un1 

luncdon a. rl.o puhli co. con1o é o 1\'[inistro do Inter ior. o direi to de diz r: n..qui. para 

o nn:--inn neste lug-ar . lia icloneicla dc . 

On1.. S14
• 'Presid ellte, qnc vai acontecet· '? O S :::c t·et a ri o do Interior é u:n i n 

l e•·t::~sado na questão d o en sino. porque é o ch e f e el as esco las officia cs. 

ne~de qu e um a esco la com n1ai s co n1pet.encia. corn n1a.io1~ utilidacl~ , ·c nh :i 

f~1..z c r t:Olnbra. entre em con currenc. i a com a e~co l a of[ic i a l. fi ca nas n1ã os do J.\1.i~ 

ni~t ro 1na nd ar t'echar esse instituto. seja ou não sej a o n1clhor. 

i"ão m e parece be!n democr·a tico. ele equidacle e justiça em matel"i a el e en

:j Í.ll(l J)ubli.co , pd n1orclial pa r a um pab: qu e qu c t· progt·cdir, ::tt·nlA.r un1 hon1 en1 co n1 

l·:t n to ;Joelcr, 



· SI'"· Src1'et!u·io do l!"Jnsino fôr h omem de- grande eq uidadé ·c il!sti ~;a. · -o.! nel a 

se poderá espe t~ar cle ll e aJ g·uma co usa; tnas, ' '. Ex. h a de r ccon h ecet qo e ê multo 

C:ifficil encontra r um homem que junte a essas qu ali da des mo1·acs, a qapacldado 

clfj r eso lver sobr e a ldonei cla ele de u tna esco la dõ 41\ mazonas, e un1a esco la de 

pllar macia ou de v€'terin ~. ria em- Mato-Gros•o, de ·uma ·escola ele direito no R io 

Gr ande. 1
'

1
' 

Seria. por assim dize1·, um · espec ia lista encyclop"ed ico. 

Creio. Sr·. Presi d ent<"', que actualn1eu t e no nnnulo não ha. ' um lion1en1 capar. 

r1e desl'mpenllar por s i só todas essas attribulções conferida-s pela emenda dn 

Senado. 

En1 con~c i enci a, h a.ver(t. alg·uem que possa, por si só, juig·ar da idon eidade 

de uma escola superio r de ensino, em q u a lque r ponto do pa lz, em eli ve J·SOfi· r a

rr.cs ele estudo ? Penso que não. 

Ass im, S1·. P r esidente, vamos votar o projecto actual , que, pelo menos; niln 

encetTa essa n1onstruosiclade contida na emen da do Senado. 

Eu, que sou inteiran1ente favo r avel ás disposições coraj osas, liberaes, acer

taC.as, evidentetnente republicanas. da rero rn1a Rivadavi a, conct;>rdando em qu e 

esse acto. seja r etocado em um ou ou tro ponto, no caso yer tente votarei .pelo pro

ject<- t]u e é melhor do que a emendá elo SenRdo , e que n ão r ep r esenta mais el o qu e: 

urna reqoena applicação ele m ed icina, aq ui e alli, no texto ela le i elo ensino. 

(Mnilo bem; H<nito bGm.) 

Re.ieitada á emenda n . 1 do Sr. Alvaro Baptista . 

O Sr. J oaquim Ozori o (Jlc/ct o1'rle>n) requer a ve rificação da votação. 

Procedendo-se ft Yf:"ril'ic.ação de volacão. r econh ece-se te1·em ,·otaclo a favo r 

nove S· s. D eputados c cont ra 26; total , :15. 

O S r. P r es id e nte : - São ha numero. Vai-sr pJ·occdc r ít cha nutcla. 

O S r. Mav ig ni er ( ~" Src,.cta,.io ~crl!hl do ele 1 ") p roced e á chamado ·doa 
Srs. Deputados . 

F'eila a chan1ada, Ycl'iri ea .. sc lct· rn se ·auscnlaclo• os Srs . Bphig·enio· de Sal 

lc~ .. Tustiniano Serpa . Pas~os de l\'Iiranda. Bento de l\Til·and-a, Cui1 h a 1\IacluUlo. 

Coelho Netto, Morei ra ela. Rocha, Ild efonso A I bano, i\iaximia.no · de Fl·g-oe ir··c,lo. 

Oul• l-.a LinuL, Caldas Filho. G011VPa d f> BatTOs. Gonçal vBs 1\o(a ia, · ~o s ta H.cgu, 1Vfen

tlcliç:R lVf al' tin s, Antonio H.oll en1be q.;, GiJ IJe t· to A1i1ado. l~spcriclião J\{ontciro. Pal

""'• Ubald ino-- de As~is. Alft·e<lo Ruy. Rodr igues Lima, 'E ipidi o ele Mesquita, Je

ron ymo 1\J.onteiro, Pauló .l e :!\fc llo. l)ioclecio l3or;;:ces. To t·quato Mo1·eira, Per eira 

Br:tl."H. l\icano t· do l\aRcimento, Azurem Furtado, F lorlanno de Britto. Vicente 

Pil ·a;;.i!Je, José Tol en tino. Tfor acio ·ele Magalh ães, Maee cl o Soares; H:an1iro Brag-a, 

.\ L-"tu ri c.: io d e L ncerda, Raul Fernt~.ndes . J osé Bbli ifacio
1 

.(;onl eR T~in1a-1 ·G("'Jn es Frcl

t·e. Anlc t·o Botelho. 1~a tnouni er Gódofl·eclo. Do'n1 ingo·s ele Fig-u e-iredo. M o ,·oil·a 

Bl·antlüo, Francisco Pao lie ll o, Epam inondas Ot toni, F erreira B r aga, Rnmos P en

\e <>.do , Carlos G~rcin, Cinrin alo B 1·a~a. esar Ver g·u eir , Alberto SaJ'mento, Ar-
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11olphp AzeYeclo, Per e ira L e it e, Luiz Banholo m eu, Alberto el e ,\breu , Celso Bay 

m a .L~bon Tl. eg is, Al varo B aptista, G u m erc indo R.ibas, B <trllosa Go nçalves, 11clc

ft•nso Pinto e Joaquim Oxorio . 

O Sr. Pre.sid e nt e: -- - R esponder am á chamada 4-! Srs . Deputados. 

Não l1n nu !ll er o [) fi ra se prosc;;u ir n a::; Yolaçõcs. 

SESSÃO D i,; 18 DB DEZ.Ki\IBRO 

Votação elo pro.iecto n. 28G B , de 1917. l'eg·ul fl.n clo a tnws [e r cnci a tlos alum

JIOS dos es tabel ecin1entos de on~i no não equipa r ados. c daudo outras nrovtclen

, .1~\ ~: co m pa r ecer· dR Co1nn1issão de ln strucção I"'11blica sobr e as em e ndas (am 

Yh tnd <.' da u r·genci a app1·ovada) < 311. discussão) . 

O Sr. P resid e nte : --- .11. este pro.iccto fo r am offerecidas as segu in tes 

enH:ndas: 

K. I --- o art. l o : 

Subslitua-sc po r 1 

A r t.. J .e> 0 ::: estud)-'tntes que nc1o rr equ cnta r e n1 n.cadeJni a o ffi c i :il ou inspccci o

nada. r N;·u Ja n nente. p1·cs ta rão peran te uma 1l estas, na set;·uncla época. os exan1e!i 

dos d i v er t:os annos do c u,~~o. os quaes rl ar ão dind lo ú t r a ll s (e,·cncia para qu a l 

•!Uer i ·1s tituto ofl' ic ia.J co ng-c ncr e ou equi parado. s:ttl sfP i las as pr escripçõcs 

du:3 ta. .J,··i . 

Ao n r t. 'i n Suppr im a -sc: ·'tl o prox imo :111 11 0 

A c "-l'l. ~· SupprinH.l.-·se : '' ~\ r eYa.lida <~:!ío rlo diploma ~lH11 o ntc podt: J'ã ser 

rrqucrida durante o proxi n1o an11o ·. - A l~;etro. .I:Japli s la. 

N . f. - O nde se Uír. . n o ~1rt. 1n : ·'pa.r a qualqu c1· in stituto o f ficial c.:o ll ;::.ene

re" ac·crescf'n tf'-t.;O : '' ou equ ipara.do". - J"i''l ·c!f Brico .13orrt cs· . 

X.;, (~ u !J~ lit'uli,·o): 

A r r. F' i ca Hnpprinlid ::t. a cx ig·encia J'ela.ti v a ao <.: I ' i Lcl"io rl c popul:Lt~::lo para 

os <1 ffc it08 do r ccon h ecirn e:nto off'ici al d o~ i n~t i tutns )1:-\rticu l a.r cs <l o c n ~ in o Btl

pcri o r . t!esde qu r: :-:a ti s f aç;:1 m as d en1a i.· co ncl i r;Ues el o d cc J·c to de ensino n. 1 J . 53 0, 

de 18 de :.'\íarqo rtc 1515 . 

A 1·t. Serão "-dmitticla~ ~ requ er e1· in s pecção elo Con~elh o S upe ri o r do En-

:oo lno an ;:~cade n1ias qu e p r~ ten deren1 qu p os dipl omas por e l l a.c; co nf~ri dos sejam 

re~1 ~ trados nas 1·epart.l qõefJ fe cl c.raes. p a.r a os eff ei tos p 1·cvistos nas l ei s v i ~;cn

t~s . d esJ e que se dPclararn S"-tisfazc r os r eq uisitos do decr eto elo ensino c se t e

l' cl l ll subo t·dina do ~i~ PJ~escripções do n1esn1o d ecr eto. ern qualquer ten1po nnt::~ 1 · ior 

ttf> l'"<lirl o de inspccqão . E sta ~'"''ente poderá se r ne;::fl(la se o Conse lho Superior 



d!O h:nsino tiver conhecimento s~g-uro da notaria falta el e ido neidade dos d irecto

res ou professo r es do instituto. 

Art. Na expressão "rrantidos pelos Governos dos Esta.dos ", a que s('. 

ref€r e o art . 78, lettra a., elo decre td n . 11. 53 0, de 18 el e Março de 1915, es tão 

comJlreh en did()S os institutos >11anticlos pe los munici p i o~ . ·sat isfeitas as obriga

çt'es Impost as pelo cita do cl ecz ato .. - Jorrqn·i1n Luiz O:?;orio. 

Vou :iubmelter a votos "' em enda n. l , do Sr . A lvaro Baptista, com pa r ecer 

rontrario. 

O Sr. Joaquim. Ozorio (l>el.a. o•·rl em) : ·- Sr. P1·esiclente, r equ eiro que a 

votação óa en1enda que prnpuz seja fe ita por partes, artigo por artigo. 

O Sr. Presidente: -- Vou submetter a vo tos a e m enda n. 1, elo Sr. Al

varo Baptista. 

O Sr. Antero Botelho !*) A]lrwrt e 11 oa~ninhm: a. votaçrio) St· _ P r e-

si<l ente, n Commissão de lnstrucção Publl ca deu pa r ·ecer contn<r io a todas as 

Clllrndas a pr esentadas a ~sse proj ecto; mas. r ef lectindo m elhor. julga de co n.

vt•n icmcia a a pprovac:ão da prin1eiJ·a parte da en1enda elo S1·. .ToaquiJn Ozorl o, 

pr,ra -a quaJ .s. Ex. acaba el e t·equ er er a YOtaçil'o pa rcell ada. (M1,ito bem.) 

H ej eitacl a a r efP.rida E'mencla n. 1, do Sr. A lvaro Baptista . 

A pprovacla a r t' fe ricla em enda n _ 2, do Sr. Freder ico Borg-es. 

O Sr. Presidente: -- Vou s ubme ttPr a votos a em enda n _ :l. do Sr. 

Joa quim Ozorio . 

O a ulor ela enJE> ncl a perli o a s ua vo tação por partes. 

Vou subme tter a votos a 11rimeira pane cht em e 11 cla n. 3, do Sr _ .Joaquim 

Ü~JJ io , r e ferente ao prime iro arUgo, «té ·• 18 d e Ma1·ço el e 1915 •· . co m parecer fa 

v,•raH:I el a Commi ssão el e Tnstru c~ão Pub li ca. 

O Sr. Vicente Pirag i.be (IJI11'a cllul""i"hct~· rL 1!ata-9cio): --- S r . Preal

doPte . 1 eferindo-se a f'~ ta c tn end~. a . ho nrada Comnti::;s ~io de Jn::;t rucção de u o 
seguinte parecer: 

'
1 Contém as::;un1pto e.x lt··anho ao proj ec lo qu e r eb''ul~ a transfcre ncfa 

tl e a l umnod d P. in~litutos particulares. e cog-ita ela m a neira ele ser obtida a 

C.QUiparação peJos in stilulOH Ji vi·e::; ;• tJ·a ta de 111a.ter ia irnpOI'tan to, ((UC deve 

:->•~ r estudada., depois. e n1 projecto especial. ;\ ssitn, a. Con11nissão não pódc 

iiCCei ta r a em en da , por não entender com o assumpto ele qu e tntta o pr o-
jec to . u 

e omo é que nÔS V !'"lf110H VOta I' ::t favor ela en1e11d::t '! 

O SR. FLOP:JANNO on B I:JTTO: - ~ras, se a. propria Con1mi::;são. 1~el o seu J•'r o

s1den te . cleclara que mocli(icou o parecer? 

( '') :'-lào !'oi ,- o vi ~Lrl pelo orador. 
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O -:;a. VJCES-r~; l>nucm~: : - Eu m e convenci dos runda.mentos do pat·<'cer da. 

hon~ada Commi~são e esta,·a prompto a \'Ota t· contra a emenda. 

J\ úechtt'açã:o ' do dig·no Relator não modiFi cou a. 1ninhá êonvicçào
1 

ele n1odu 

qltc• votarei contra a emenda. porque entendo que t•ea lmente o assumpto é J ,, 
toao···i' x tran ho ã.o pt·oj (·Lo . . . 

O Su. :\1.-\l.'HICJO ng L.A..CJ•:HDA: - .'e é ~xu·anho. a ~fesa n ão rlt·\'ia t e r re~ 

ct•hido. 

qu e tnlta da Lransrerencia d atun1no.:J. 

São· lUCro pe,.turbRr a n1a1·cha da vota )i o: não que1·o c rear difflcuiUade !\ 

approvaçào do projecLO, com o qual estou dr accurdo. \'o to, pot·t'm, r·ontra " 

étnE'.1Cht. ( Mnilo bC.l11; ))lltifo IJPHI.) 

O Sr: Mauricio de Lace rda ( pm·cr cllccr m inh~<r " · 1>otnçâo): - Sr. t•r .::
~l<h:l'lt , do Jnesmo modo que, apreRenL'ldo un1 projec to , na pt·inl e h ·a <lisc:ussão ~\.· 

jnlga dc . sua utilidad e, ou da ""a constitucionalidade. antes de tudo, quaJtdo pro 

post.l uma emenda. es tã, ju s tamente, o ponto de vi~ta le,·antado 1'e lo nob1·,, 

Deputado meu :1n1igo, r. Yiccnte PiJ·agibe - o d~ ser a Inat -.:: l"ia das ~>tnend&!i 

exu·anha ou nilo aos projectos a presentados. Desde qu e a Cvmmi~sáo cl <' 1-'olic<.< 

se pronun ·la peh integração da emenda ao corpo do proj"cto, não pôde mal. en

trar a · t :amara no e~-ame desta questão. Seria o tn csn1o tlU &, n~ segund~t dis

('USSào, Hrgulr a Inconstitucionalidade ou inutilidade elos pr·ojeclos. quando a Casa 

t<.'nt qup discutir o seu merilo, · a sua sub~tnncl. . 

Considerando este ponto de vista, voto pelo pn1·ecer dn. honrada Commis-

sào (il'f11i.to bem.) 

.:-\JlJJrovada a }Jrinlc int 1nu·te da r-eferida (' tn enda li. 3, do Sr. Joaquim Ozo-

rit... rel a tiva ao primeiro artigo até as palav1·as - 1 tlc Jlarço ti c 191 ,:;_ 

Rejeitada as segunda e te~ceira partes da t·eferida etn enda do r . J oaquim 

Ozor !o- t efer en tes aos dous ultimos art i go~. 

Avprovado en1 3" ·discussão c enviado r1 otnmisRào de Redac(!ão o RPguinl~._, 

Plt JECTO N. 2 9 B- 1917 - O Cong-.-esso Nacional d ereta: 

, \ l' l. 1 .• Ao a lun1no que m·ovar have r frequentado es tabelec i m en lo el e en-

~Ir. o st;pE>rior· não equiparado, fundado no r egimen do decr· to de 5 de Abl'll de 

1911 e que a inda estiver funccionando, se rã per·m!ttida, sómente no proximn 

annv, a u·ansferE>ncia para qualquer instituto official congener e. satisfeita. as 

pr·escriP<;ões constantes da pr sente le i. 

Art. 2. • o. alumno que houver sido approvado no exame das ma terias d.1 

pl'lme!ra Mrie ~erâ. suhmP.ttido no instituto oCficial para o qual requer transi · 

1 c•lc la. P. um exame de conjunto das disciplinas perante uma mesa composta de 

tres pr ofessores eleitos pela Con~;regaGi'lO. 

Art. 3. o O a lumno approvado na mflte r-ias el e mais de uma séri e ser" sub

mNlido ,· a· exame· d'e conjunto elas · dlsclplinas componentes do.s referidas séries, 
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!JHanle uma me~a compo.•ta dt> c inco professo t·es, igualmente eleitos pela Con

; ·reg·ação. 

Art. i." O examo cons l>U'ã de du_as pro\'as: uma pralica $Obre a mate•·ia 

dü uma elas disciplinas qu p, a permittl!·em. el<'Signada pela sort_e.' e ou tr.t ora l so

l re :tR tnaterias constitutivas da sé-ri o ou séri es sohre que versar o exame, sollçln 

t-'f-:la UiS}JUIHUldo em r·elação Hs disciplinas elas quaes não fô1· o n1e~nno ex lgt do 

no instituto official . Se nenhuma das materlas da séri e, ou sél'i ns, pP t ' ~littir a 

J. rnnl prntica, será esta su hstitu lda por 11ma pJ·ova ' E"Rt·rlp ta !'io br\~ um H d::ts clis

cipl itl!l. d s ignnda pela sorte . 

• -\rt. ·;, . • A Cong-rega~ão do inRtituto orFic ial r .:n.;ul :~ nl o proc~sso de jul g:~

nH:n to, que- deverá ser c.l e conjunto. qu er se trnta du uma ou de mal !': sé J~'ias. 

i\rt. 6 .• Para se r admitlido >t <'xame, >t lém el e apt·»sentat· a ce rtidão de ap

provaçào no estabelecimento qu e frequentar, o Rlumno pn,g-ar(l a tflxa de xame 

rf·l:ltlva fl~ sér ies e m que d·pver se1· exam i n~ldo. se~t-lll clo o reg itn en tO interno do 

r~spectivo instituto offici;tl . 

A 1·t. 7 . 0 O exa tne dos altun nos a que so rer re a pres('nte lel dave1·i"l s'et' 

o'NiiiHido no mez de Feyerciro e •·ea li1.a do ~m Março do proxlmo a nno. 

!\ r·t. 8. 0 O a lumno reprovado não poder· f, ser admit lido a no\'o exame. 

Arr. 9 . • O fdumno (Jue houver concluldo o etu·so e fõ r· dip lomado por qu a l(ju et' 

riOS PS[fllJeJecimcn tOS drs ignados no art. J o Ser(l equiparado aOS di plomadOS por 

lne tltutos Pxtr angeiros , para os effeitos da rPYaliclaGão do d iploma, sendo- lhe Psta 

I •~rmtt t icla, observnda~ as rormaltdades prescriptns para taes casos .. -\ r evali

d; r,lín tlo rliplomfl Rómente po<l e t·~ ser requerida durante o proximo anno. 

Ar t. 1 O. Revogam-se flS d ls posiço'ies em contr a rio . 

SESs.:;,o DE 19 DE DEZEl\[BRO 

Jlrrlarçfio final tio p?'ojccto "· 289. de 1917. I'Pfl?tla?tdo a f•'ll?t8fC?'C?tria tf.o,q aln mnos 

de rRta~decime?ttos IIP ensi?rn 11fin P(f1ti·Pll?'(tllos. o rlanrlo ou t r·as ]n·o·vi tl en

cia.s 

O Cong-resso Nac iona l decreta : 

Art. 1. • Ao a lumno que provar haver frequentado estabelecimen to de ens ino 

superior não equiparado, fund:~do no regimen elo decreto de 5 de Abril de 1911, 

f' que ainda es ti ve r fu ncciona nclo , serã permittida, sómente no proxlmo Mmo, a 

tra.nsfcrencia para qualque•· insti tu to officinl cong-ene re ou equiparndo. snt isfeitas 

as prescr ipçües constantes ela presente lei. 

A1·t. 2 . 0 O alun1no que houver sido approvado no exatne elas ma terias d:1. 

prim e i1·a sér ie, será submetti do, no instituto official pa ra o qua l r equ erer tt·ans

ferencia, a um exame de conjunto das disciplinas pet·ante uma mesa compMtn 

de t res professores eleitos pela Congregação. 

Ar t. 3.• O nlumno approvaelo nas materias de mnis de uma série será s ub

mettklo a exame de conjunto das clisc!plinas componentes da s referidas séries, 
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perante um a me~a composta de cinco professores. igualment e elei tos pela Con

greg-ação. 

_ -ArL _4. " .O exam e constará de duas pl'Ovas: uma pratica. sobr e a mat~da de 

uma _lla.s disciplinas, quP a permitt i ren1, dcsig·nada pela sor te, e outra oral. soht'f' 

as materia:s constitutivas d<t s~rie ou séri s sobre que ve•·snr o exame, s ndo CYL.' 

dispt:n.·ado a111 relação âs disciplinas, das qu aes não fôr o mesmo exigido no i'Tlsti

tuto offic ia l. Si nenhum.a· das n1aterias da. série, ou sét· ies, penniltit· a prova 

pratica, será esta substitui,la nor um:1.. pront eHcrirna RObre urna claR diRciplinas · 

rl esig·nada pela so•·te. -

.t\ J't! 5 . 0 _4. Congr egação do instituto official r gulat'í'L o Jli 'OCesso de julg·nrnPlJ!D 

qn c1.everá ser ele conjunto~ quer se tra te de uma ou el e mais Ré t·i tfi. 

A r t. 6. • Para ser adm i ttldo a exame, <t i m de npresentar "- certidão rb 

al)proyaçi\o no estal:\elecimento que frequentar, o alumno pagarii a ta xa de ex a m e 

r elat)v:t ás séries em. que deve•· ser examinado, seg-undo o r eg imento intemo do · 

r especti:vo i !lRtituto officlaL 

Ar t. 7 . • O exarne dos alumnos a que se r efe•·e a presente lei de\·er ia se i· 

re.querido no 1:nez de Feve 1·eiro e realizado em 1\llan:o elo proximn nnno. 

,Ar_t. 8. 0 O al.umno z~epro \•ado não poderá ser admi tticlo a novo eiarne. 

A rt. 9. 0 O alu mno _que houvH -concluido o curso, e fôr diploril adn por qua l- · 

quer dos esta bel ecimentos des ignados no art. l "· se rã equlparado aos diplomados · 

por ii~Slilutos e_st.-ange i ros, para os ef feitos da revalidaç.ã.o do diploma, sendo-Ih<> 

esta permiltida, obser vadas as fo~malidad es prescripta. para taes casos. A l'eva

lidação do diploma sómente poqerll. ser requ rida durante o proximo a nno. 

A r t. 10. F ica supprim ida a exigencla r elativa ao crl terio de popula ção pam 

os effeitos do r econhecimento official elos institutos particulares de e11sino supe

rior, desde que satisfaçam as demais condições do decreto de ens ino n. 11.530, 

ele 18 de 1\IarÇo de 1915. 

Art. 11. evog·am-se as disj)osições em contJ'nrio. 

Sala das Com m issões, de D.ezembro é! e 1 D17. - C'esnr 1'ergu ei,-o. - Deo-

rledo B01·ges. - A11tonio Rollem be>·u. 

E' approvarla.. 

Xa ussrlo ele 20 ele Dc.~e>ubro é o projecto env iarlo ao Senado. 

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO 

.F'ix n n dntn elos exnm es pa>·ccliCidos no Gollegio P edro lf, nCI Gnpita.l Fedm·rrl, 11 os 

insti,t n ições de cnsiuo sec~tncln1'io, já offic inli:mdos, nos Estnd.os, e nos co llc

gios pn>·ticu la?·es . qlte obtive>·em )Je-nllisscio especial do Conse lho Sli }JCI'io1• 

rl c Ens-i11o 

Considerando que, pelo actual r eg-im n de ex ames parcellaclos. é limi tado ao 

maximo de quatro o n~IJl)em de p•·.eparatorlos em cada época e para cada exami

nando; 

'f'rojecto 
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Consid tn·ando que, de accúrdo com a lei ,·ig·enle, ha umo só t: poca po r anno 

para o funccionamento el as bancas exan1inado1·as; 

Considerando que, com a primeira determinação e com a seg·unda, pr~ te nrt eu 

sabiamente a lei evitar a prejudlclalissirn,t cele •·i rl ade com que out •·'orn se Jl l'PS

tavnm, nun1 n1 esn1o pedodo, oito, nove P ctez exa n1eR; 

Consider ando que, sobre a ho no•·a bilicla de elos cida.dàoH o1J i c i ~Iim e nta lncu·m

bidos ela conspícua funcção ele examinad01·e~. não eleve palra1· SuRpensão al~·urn:t ', 

seja qua nto á sua co mpetencia. sej a. quanto :-; un irrtpar cht.liclat.l e; 

Con siderando, po.,ém , que, dnda a connexão de certas disciplina~ . pód e· uni 

· :t lumno ele r egul a r lnlel l i genc ifl preparfll'-~e suffic lentem ente em seis malerlas, 

um a vez que ao exame tenha precedirlo um lapso ass:ts dil at::tdo ele in lc la t:lo 

e preparo; 

Considei·ando. ainda 1 que não é justo ftlH't aos exan1ina ndoR d epend-3nleR 

:tpenas de uma ou de duas maleria~. se negue uma segunda época de provas. 

tl e!lde que entre essa e a pr imeira rnedeie um pr :tzo su ffl c iente para o aperfeiçoa

m ento elas duas disciplinas nas quaes tenham sido r epl'OYados; 

Co nsider ando que, a prevalecer a prohibi0,ão da lei actual, fi carlflm multo~ 

cand idatos á matricu la nas faculdadeg su pe1·iores na lnjustiflcav~ l contlng?ncla 

rl e perder um anno inteiro de activ i clacle, impeillclos assim d e inlc i :t i' o curso aca

demlco ao qual se destinam. 

Consider ando. finalmente, que o exa m e ela llng-ua. naciona l deve te•· priori

dade sobre o ele qualquer outra diRcipllna, poi s nada é possi vel ap •·em)!'r ou t r ans

m l t tlr sem um perfeito e completo conhecimen to .do vernaculo; 

O Congresso Nacional reso lve : 

Art. 1. • No Coll eg io P edro II, n a Capital Federal , nos ins titutos d e ensino 

sccundaril) já officlalizados, nos E s'tados, e, fó •·a destfl ultima hy pothese, nos 

collegios particui <Lres, que ohti v rem permissão especi :LI do Conselho Sttperlor 

rl e Ensino, h averã, a partir ele 1 de Dezembro de cada a nno. um a época de exames 

parc~llados. qu e abra ng·erão ns segu intes materias: . 

Por tug·uez; 

Prancez; 

lnglez; 

Allemão ( facu lt aÜvo) 

Latim; 

Arlthmetica; 

A.lgebra; 

Geometria e Trigonometria; 

G eog-raphifl ger~l e ChorogTaphi n do Drnsll ; 

Risto•·la Geral ; 

Historia rl o Brasil ; 

T'hysica e Chimica : 

·Histo•·ia. Natura l. 

~ 1. o O exame de latim só ser á ex ig ido· aos · candidatos Qu e se des t ina r E>m 

aos cursos el e Medicina e de Direito. 
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§ 2. • Esses exames, que serão obrigatorios para qualquer curso de ens ino 

superior, com a excepçào unica elo parag rapho anterior, não excluem o exame 

vestibular de que trata a ultima reforma ele ensino, \lecretada pelo actual Governo 

<td ?'efe•·encltmt do Congresso. 
Art. 2." O exame ela lingua nacional prececler(L ao de qualquer outra disci

plina, sendo eliminatoria a prova escripta e não podendo prestar exame ele qual

quer outro PI'eparatorio o candidato inha bilita clo ou reprovado nesse exame 

inicial. 
Art. 3 . " Ca da candidato põcle inscrever-se em seis materias em cada época. 

Art. ·1 . 0 Na segunda quinzena ele Março de cada a nno, haver(L uma. outra 

época, na qua I só se poderão inscrever os candidatos que tenham sido reprovados 

em uma ou duas disciplinas, desde que lhes fa ltem exclusiva m ente estas para 

a matricula nos cursos superiores. 

Art. 5. o Não poderão toma1· parte nas mesas de exa me de prepara to rios ou 

nas dos institutos superiores ,os lentes elo Collegio Pedro II e das academias 

oflciaes, que ensinem a r espectiva disciplina em aulas ou em cursos particulares. 

Art. 6. o R evogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 20 de Agosto de 1917. - Antero Botelho, Presidente. 

Florianno ele B1·itto, R ela tor. - 'lalois de Cast1·o. - José A1<gusto. - Calclas 

Filho. - Rami?'O B raga . - Eph i genio ele Salles. - Ra1tl Alves. 

:-<a sessão de 20 de Dezembro é encerrada a 2• discussão do projecto. São 

Mfe1 ecldas emendas . ( • l 

SESSÃO DE 1 4 DE NOVEMBRO 

N. 33 -Art. Os estabelec imentos de ensino que tiverem os cliplomas por Parecen da Com 

elles ~xp~diõos, equipa ra dos aos officiaes, ficam sujeitos (L fisca lização · dos po

dPres publicas federaes. A r eferida fiscalização ser(L feita de accõrdo com o r c-

gul a men to que dever (L ser expedido pelo Goveruo, devendo cada es ta belecimento 

concorrer ' com a respectiva quota pa ra esse· serviço publico. 

Sala elas Sessões, 28 de Set embro el e 1917. - Vnlclomi?'O de Magalhães. 

H . e~lá em execução - Decreto ela ultima R eforma do Ensino - a mate

rh des ta emenda, que ali(Ls tambem deve escapar ao estudo do orçam ento. Tra

t:mdo-se ele assumpto regulamentar que pende de votação ainda da Camara, não 

pôde o relator aconselhar s ua approvação, principalmente em face da certeza de 

que o dec1·eto em vigor já consigna dispos ição semelhante. 

A Commissão é contraria (L emenda. 

( •) Pende de parecer . Synopse dos Tra balhos da Camara dos Deputados. 

( • •) Emendas offerecidas .~o pro jecto de orçamento do Interior. 

missão de /fi
nanças 
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N. 34 - Accresccnte-se onde convier: 

Ar t . F icam equiparados aos das escolas officiaes os diplomas expedido . .; 

pelas rscolas de P h a rmacia .e Odontolog-ia d e A lfenas e Pouso A legTe e L eopo l

di na, en1 Minas G eraes . 

Sal;;,. das Sessões, 28 ele Setembro de 1917 . - J . Bneno B?'CtnrWo . - Vn!do. 

n• ·in ele Magnlhães . - B>1e11o J3?· n.n cUio F'ilho. -F. P(!.o/i ello. -- Josi11o A?'CWJO. 

A equiparação de diplom as já está regulada na legislação em v igo r. cuj a r e· 

fornla pende do voto do Congr esso . 

Sobre o ensino publico foram apr ese nta das a in da em 3" d iscussão deste or

çnmcnto a lgumas emendas, en1 sua n1 a ioria propon do a equiparação de dipl omas .. 

A opinião pessoal elo r elator n este assumpto é muito r ad ical, mas n ão ter á 

certamente v iabilida de em face da manifestação v ieto1·iosa da Cam a r a annull a n

ch. a r ef:> rma Rivadavia , qu o o re lator acceital'i a, sem a creação do Conse lho Su

perior ('o rn as. prerogath·as que lhe roram attribuidas contra. o espirito g-era l dn 

r.aforma . 

J(l. dizia h a annos utn dos gr andes estadi stas da França n1odérna : 

"Os princípios moraes da Escola prendem -se ás rnais a ltas philosophias; 

1·:-tda u1n dell es r epresenta utna conqui sta do espirito hun1ano sobre os e1TOS e os 

preeoneeitos; o conjunto dell es r esume os progr essos sociaes reali zados através 

r_!e provas de t1111 R long:t lu ta em favor da independencia do referido espirito ." 

Ne~ta ord em de itl éas, o m elhor seri a a liberda de, cujo incompleto ensaio 

fo1 clesprezado quando começ;ava a bem impressionar os a lumnos verdadeira

<n E·n t e <t ppl icados. 

Sem os entraves oppostos pela autorida de do Conse lh o, os Institutos sérios 

e dignos do paiz teria.w. de vencer, dentro em pouco, na concurrenc ia livre, as ca

sas de n1á instrucção, exploradoras simplesmente do neg-ocio das matriculas, sem 

o fim superior e al trui stiC'o de elevar em o nivel mora l e intell ec tua l da r aça . 

I sto não quer d izei' qn e o Estado não deva manter es ta belecimentos de en 

sino, ~JeJo meno8 no p~riodo e tn que a iniciativa par ti cular se não desdobra ainda 

na r eaUzação deste dever primordial dos povos que é o de promover o constante 

apoorfeiçoamento da inte lligen cia de seu s descendentes. 

Os Governos. federal , P.stadoaes, municipaes, e m concurrencia com os parti

cul a r es, devem crear esco las por toda a parte no paiz, de prefer encia as prima 

rias e profiss·ionaes, que são as que poden1 g-ar antir 1og·o ás novas g·erações, para 

a luta pela vida cada vez n1ais intensa, os indi s pensaveis instrun1 en tos de 

cornba te . 

Nem se diga. j á hoje. que á U nião não cabe ta tnbem este dever. ...A.. di~

Ctlssão neste 11onto j á e.str1 pl enam en te escla rec ida e cumpre-nos. a propos ito, fa

zer ju s tiça elem enta r ·tssigna lanclo a qui o gTancle serviço prestado ao estucli'os·os 

d,,sses <tssum ptos pelo brilhante publi c ista Dr. Pinh eiro Guimarães, em seu ex· 

cellente liv r o O Ensino Pn blioo - e m 1007 - qua ndo já S. Ex. agitava em a r 

ti g o::1 1nemoraveis do ,l o'rn o,] rlo Co·m:m.eroi o, cornpendia dos no c itado li vro, a in

t ri:1cada qu estã o d A. competPncia entre a União e os E stados, questão que, a ll:l.s, 
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nunca deveria ter obstado a collaboração de todos e de cada um dos elementos 

nacionaes para a so lução do magno problema . 

D epois do a lludido livro do Dr. Pinheiro Guimarães, v ier am as r eformas Ta

vares ãe Lyra, a mais completa como trabalho de trans ição, e R ivadavia Cor-

ri'~. que falhou pela balburdia que os conflictos en tre o Conselho e as congre

g·açt'les crearam não permittindo se r ev elassen1 toElas as vantagens do reg-ime n 

ti •! liber dade então inaugurado. 

·o p resente, temos duas leis de ens ino dependentes do Yoto do Congresso, 

uma permittindo a intervenção da União para a instrucção primaria e profissio~ 

nal, e c utra regulando a administração do ensino superior, estabelecendo as re

lc~,r,es do Gove;·no com os diversos institutos ex istentes na Republica. 

A Commissão, sem entr ar no es tudo do merito da emenda, pensa, en tre

tanto, que, tratando esta da reforma de regulamentos, creando direito novo e 

moditicando, permanentemente, a pratica da adm inistração, não caberá a mate

ri:, no C'stuclo do orçameuto que, para esta discussão, no seio da Commissão, esUl. 

subortlim:do ao accôrclo prévio entr e todos os membros desta para um criterio 

con1n1U1n e unico no pro1~uncian1ento dos parecer es dos diversos relatores. 

A Commissão pensa que a emen da ma is propriedade terá sendo apresentada 

ao projcctn ele r efo rma ele ensino e, assim , considerando que a proposta encerra 

a " r evogação ele disposições de lei que não t~m relação com as ma terias do or

<:amento ou elas finanças publicas, 

r, contraria á emenda. 

N. ~5 - Onde convier: 

Art. Ficam reconhecidos como de caracter official os diplomas conferidos 

pelas escolas de ensino superior elas Universidades do Amazonas e Paraná, ER

cola de D ire ito , Odontologia e Pharmacia do Rio de Janei ro, Academia de Di

reito de Porto Alegre, Escola de Pharmacia de Pouso Alegre, Pelo tas e Alfe-

. nas, Escola de Odontologia de Bello Horizonte e Escola Teixeira de Freitas, 

em Nitheroy. 

Sala à as Sessões, 27 ele Sdtembro de 1917. - Fcmsto Fen·az . - B -tteno ele 

AncLnu/a. Costa P..e.oo. - Clwist·iano Bntsil . - C. L e-itcío . - UbalcLino ele 

Assis. Gnnha ill/aoha.cLo. -F'. A1n·es ela Silvct. -·Fabio ele Bm~·os. - Gou-

vêa ele Bm.,-os. - A.ngnsto de Lima. - Ranl Veiga . - Et>higenio ele Salles. 

Mmto·icio d.e Lacenl<t. - J . Lmnewtine. - Alvcwo Botelho. -João Sion7JLicio. 

Alt>ewo Ra.·!>ti-•tn. - JI>Im·eio·a . .BJ"andão. - Goste! Ribei?·o. - João P eo·nettct. 

E . ele .~fes<mitn. -- Ca/.dns F-ilho. - Peo·eio·a Nnnes. - Octacili.o Caonao·á. 

Ao·ist.irle.• Orr·io·e. ·- Pe.•lo·o elos Reis. - Gewtillo Po·a tes. - Doon·ingos eLe Fignei

o·eclo . - .iYiax i?niano de Ji'-i.!l?tei?·eclo. - Veo·issiono ele Mello. - Jt guiao· llfello. -

SC'I!Zet e Sil ·va . - Hoset?l?leth. - Dioolecio Boo·ges . - Macedo Soao·es. - Joci.o 

l'enulo. - N . Caonvoion. -- S-hnões Lo7Jes. -Affonso Ba.o·ata. -Bento ele Mi

o·ancLa . - Gomes JAona .. - Alonei.cla Fctgnndes . - 1Ta1elom.io·o ele llfagctlhcíes. -

( •) Emendas offerecidas ao projecto de orçamento do In terior . 
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Jeronmno Montei1·o. - 1li6111Loncn il1CL1'/in.< . - Albe1'tn rle Ab1·e~t. - Ozorio ele 

J'wiva. - Mw·in H e1·m es. -=. E H!}enio Mnlle1·. - Do1ningos M ctsccwe11 has. 

A.1·Hnclo L eoni .. ·- A z·•wem 1>'1wta.c!o. - P e1·ei1·a L e·ite. - Bcwbosa Gonçalves. 

Ilclejonso P ·into . - J. Bneno BHmcltêo. - Fcw ict Santo. - Estacio Coi1nb1·a. 

Ew:;e llio ele A.ncl1'Ctde. - 41lt1tnes Maciel. -F'. B1·esscme. - Jet1J11<c Go111 es. 

'Vi.cente Pi1'CL.Itibe . Nica1lO'I' Nctsci.me1lto .- A. Lo1Jes . - Antonio No!]nei.1·a. 

--· A!JCL2Jito P e1·ei.J·a. - llflontei1·o ele Sonza. - El·ias Mm·ti.n8. - Rmni?·o B •·ct{l<t. 

- B11C'I! O B1'ltmltêo F'il ho . ... _ F . Pnol-i e71o. ·- A11to11·ino F•·e·i•·c . - J. Ozo1·io. --

M. E scobaT. - P c1·ei1'a B•·aga .. 

Com os mo tivos constantes do pa recer sob•·e a emenda n. 34, a Comml ssão é 

contrari &. fi en1enda. 

N. S6 - Onde convier: 

Art. Ficam reconhPcldos como de caracter of!fcla l os diplomas conferido~ 

pelas esco las de ensino superior das U ni ver s ida des de S. Pau lo, do Paraná. e peL1 

Academia de Direito de Porto Alegre. 

Sala elas Sessões, 26 de Setembro ele 1917. - Ho scm11ah ele 0Nve·i1'CI·. - C·in

ci1Hito B1·aga . - Agn·ia.?' Me71o. - Vicente P i1·agi be. - J . Lcww1·tine. ,_ P e-

1'ei1'ct D1·aga , - A11tmtes Ma.ciel. - F'ansto Fm-raz . - Ilcle/onso P ·i11 to . Al

v a.,·o Bapt·isto. - - .Joéio Penletl'a. - Gm n e1·c i1lclo R •ibcts. - Dom ingos Ma.scc!1'e

·Jhas. - Mm·çctl. Esoo bcl1'. -- Jonq1ti1n Owo1·io. - Joéio S·im7Jloicio . - Simões Lo

pes . - Almeirlct Fa..Qn11 rles. - B 1w11o rl e Ancl•·a.clct. - ll'fct1!1'·icio el e Lcwenlct. -

E 1•genio Tom· inho. - Pe1·e'i1·11 N11nes. - V e1'issimo el e Jlt[ello. ·- Celso BctY?>UI. 

·- Nica.no1· N asci.mP.nto . -Antonino F1·ei1·e. - L n iz Bm·tholom en. - Albe1·to ele 

Estctcio Coimb1·a. - Engenio Mn/.lm·. - F eNx Pa.checo. - Valc!omi?'O el e 

Jlfa{la.lhcê es.-Menclonçct Ma.1·Nns. - N. Cmn bo im. - Euze b·io el e Anc!1·ctcle -C. 

L e·itão. - At<i'111'em Fm·tcHlo . -A. P estctnct. - F'ab•iq ele BCI.1TOs. - Costa Rego. 

- lJ!Io1·ei;·a B1·ancléio.- Ra.,.z V ei.!Ja. - El·ias Mc11·tins. - Fc11··ict Souto .- Anton·io 

N• ·!}11e·h·a . -F . P(l.o/ie!lo. - Ozo1·io r/ e Pwi-va. - J e1'01lY?>W lltfonteh·o . 

M·ctclwelo. - F'. Am·es d.'•· S·i lva. - Cal elas F ·i lho. - Jl/vcwo Botelho . 

Cmdt,a 

C lwis-

/.i MIO B;·asil . - A1·istcwcho Lopes . - P e•·ei1·c• Leite . -- Bu.eno Brcmclcio Fi./ h o. -

(lct?J?U e Go1ncs.- P. B 1·esswne . - J . Bne110 B1·a:nrUio.- Go·m,es .TJi ?lUL. -Costa 

T.'ibei1·o . - J.iJVCI?'isto r/o 11?11C!1'ct7. - F1o1'ianno ele B1·itlo. - Affonso Ba?·cttct. · 

Go?IVé.a ele Bn" ·os. - Octctcili.o Cct11W1'á. 

Pel('S m esJY10S mot:ivo'3 expos tos no parecer sobre a e n1 enda n. 34, a Com~ 

rn issão é contraria á etn en da n . 36. 

N. 37 -- Accrescente-se onde convier: 

Art. Não abrange as E scolas de Pharmacia e Odontologia o reqni s ito ele 

po;ml ação de cem mil ha bita ntes exigido pela lei ele ens ino pa ra a equ iparaçã o 

rle academia s. 

Sala elas Ses~ões, 28 de Setembro ele 1917. - Josino ele A •·anjo. 

P ela s razões elo voto sobre a em enda n. 34, a Commissão ê contrar ia tam

be·m a esta em enda. 
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N. 28 Onde convier ; 

Art. O defer imento el a inspecção pa r a ulterior equipa r ação a estabeleci-

mentos officiaes, secun darias ou superiores, pócle ser conceclidó logo depo is ela 

installação elo est.abelecim8nto qu e a requerer. 

§ 1. o Para o deferimento ela equipa r ação, porém, se rá exigido o prazo rle 

tres annos, para as escolas de Pharn1acia e Odontologia; cinco a.nnos para os 

g,'nnnasios e para as escolas el e Direito e de Engenharia; seis annos para as 

ele "\l[ecli cin a. 

~ 2. 0 O ac to cl~ equiparação importa a validade ele todos os exames presta

do~ no instituto anteriormente, uma vez verificada pelo inspector, no exame ela 

escripta, a reg·ulari cl ade elos m esmos. 

§ ~ ." A inspecção ele um Institu to nu nca será inferior a um período lectivo, 

E- o relataria elo r espPctivo inspector eleve ser julgado pelo Conselho Superior elo 

Fnsino r-a sua pr im eira reunião, salvo o caso ele informações supplementares, 

que deverão ser 11resentes ao Con selho logo que este se r euna el e novo. 

§ 4. o Quando a equiparação fôr negada não por acto que affecte a morali 

da de elo estabelecimento, mas por qua lquer cleficiencia sanavel dentro elo perioclo 

lectivo, poderá no anno immecli.ato ser novamente r equerida ao Conselho. 

§ 5. o A equ iparação importa na aclopção, pelo instituto equiparado, do r e

;;imento · interno dos institutos officiaes congeneres em tudo quanto se re ferir á 

sua organização pedagog·ica. 

§ 6 . o Os gymnas ios officializados pelas municipalidades, desde que já tenham 

mais du 10 annos de existencia e hajam gozado, sem actos que os desabonem, 

as regalias da '3qu ip.ar açiio na vigencia do Cocligo ele Ensino de 1901 , podem ser 

equ iparados aos officiaes. 
§ 7 . o A quota de fisca lização fica estipula da em : 6 :000$, para as escolas 

de Direito, Engenharia e Medicina e em 3 :000$ pa1:a os gy rnnasios e escolas de 

I.)harmacia e Odonto log ia. 

§ 8. o A equ ipa raGão das escolas de Pharmacia e Odontologia não depende 

ela sua situaGão em cidades que sejam capitaes ele Estado ou que tenham mais 

de 1.00. 000 habitantes e nem tão pouco de serem as mesmas fortemente subven

ciona da~ pelos Governos . 

Art. E ' fixado em ~E' is o numero maximu !ie preparatorios que podem ser 

prestados annualmente, observando-se a seguinte procedencia na sua realização: 

nos exames de ling uas, o de portuguez precederá os outros; nos ele math ematica, 

o de •lrithmetica precederá o de ' a lg-ebra e este o de geo metri a e trigonometria; 

o~ de mathematica precederão os de physica e chimica e historia natura l ; o de 

g·eographla precederá ao (l e historia natural e elo Brasil. 

Art. São extensivas ao pessoal administrativo dos institutos fe cler aes de 

eusino as r egalias con fer idas ao pessoal docente dos mesmos. 

Sala das Sessões, 28· el e Setembi·o ele 1917. - Ribei,.o J itnqtteint. 

A emenda n. 38 Llo illustre Deputado Sr. R ibeiro Junqu eira dá nova r egu 

lamentação ao decreto a utorizado pelo Congresso e que pende da approvação 

deste . 



- 870 -

A Commiss:lo, pelos motivo~ do parecer anterior neste mesmo orçamento, é 

centraria á emenda n. 38. ( • ) 

N . 39 - Art. Ficam reconhecidos como de caracter o[ficial os cliplomas 

expedidos pelas Escola de Engenharia de Pernambuco, subvencionada pelo Go

V<.!rr.o <lo Estado . 

Cctlclas Pilho. Costa l U -Sala das Sessões, 28 de Setembro el e 1917. 

boi;·o. -- Fab·io rle- Bcwros. - Gonçalves Maia. GoLwêa ele Bcwros. - Joa-

quhn Ozol'io. -· João Pern.ettct. - E1Jhiyen·io ele Set11es. 

Est'acio Coi111.bm. - Joüo Elysio. - h;!-io ele M eUo. 

Alvewo Ba1Jt-istet. -

Pelos motivos conhecidos, e constantes do parecer na emenda 11. 34, a Com· 

missão é contraria a esta emenda. 

N. 40 Art. Fica supprimiàa a exig·encia relativa ao criterio ele popu-

laçi\o para os effeitos elo reconhecimento of[icial dos institutos particulares el e 

ensino superior, desde que satisfaçam as demais condições do decreto el e ens ino 

em vigor. 
Sala das Sessões, 28 de Setembro ele 1917. - Joe,qn im Ozo1·io. - Joel.o Pe?'

?lelf'a - Domingos Mnsca?·enhas. - Simões J,opes. 

A Com missão é contraria á emenda. 

N. 41 ·- Onde conv\er: 

Art. Nenhum soldado ou praça das corporações militares: Bon,bei>'OS e 

Pnlicia., poderá ser chamado, sob qualquer pretexto, a presta,r serviços extranhos 

á sua c·ondição como: transportes, irrigação, conàucção el e v<>hiculos, excepto en· 

tre estes as viaturas militares. 

Sala elas Sessões, 28 à(' Setembro ele 1917. - Meut?·icio ela Lc;ce>·e/a. 

A materla ela emenda entende com os r egulamentos elas <'Orporações a que 

Re refere. 

A Commissão é contraria á emenda, em face elo regimento e do <lGCórclo ac · 

ceilo ~)OI' todos os relat:ores e os mais membros da Commi ssão p~t·a a obsern.ln

cia rig·orcsa da lei interna da Casa. 

N. 42 - Onde conviPr: 

Art. Nenhum orofessor poclerâ. sob pena ele perda ela cadeira para CJUl'i 

tiver sião non1eado, leccionar a alun1nos particulares e exan1inar. 

Sala das Sessões, 28 de Setembro ele 1917. - Jl1cm>·icio cLe Lacer!la . . 

A emenda encerra ria uma boa medida se limitasse 3: prohibição són1ente ao 

exame c1os alumnos qne fossem disci pulos particulares elos examinadores. Mesmo 

a li L poréJn, não seri a facil u1n inqu erito rigoroso. E a medida j á vigora nos. 

cursos superiores . 

Qu~nto >t prohibição do ensino particular, não parece justa. Seria prec tzJ 

( •) Foi approvada para constituir projecto em separado. 
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para Isto admittir tambem a pos~ibilidade de se prohibirem outras ac tivida.dc's 

ela prolisRão dos professores, deixando-os exclusivan1ente no exercicio do n1ag;~ . 

terlo. 

Depois, ser ia uma liPütação â. livre escolha dos discentes que, pela melht·l' 

theori a. do ensino, e sen1 o chamariz dos exan1 es de favor, deve ser o n1elhor nieio 

de ver ificação da capacida de do professor. 

A ~sim como o clinico mais fe li z e competente é o ma is procurado, o :Jrores 

sot cu jas liçõeR m a is aproveitam aos a lumnos ser â. sempre preferido. E pe la 

cinen:h os que não qu izess<"m frequentar sua aula publica ficariam privado~ das 

iições do profePsor preferido. 

A umenda !lào exclue ne11huma escola, de son e que um professo r da Facul

dade d ~ 1\l erl i ci n~ não poderá leccionar, nem examinar, por exemplo, um prepa

ralorio. 

A dmenda impõe como pena a perda da cadeira, o que é evidentemente exag

;;c:rado, pois o professor é vitalicio ·'desde o di a da posse e exercício". conforme 

preceilúa o arl. ~ 1 do decreto n. 11.530, de 18 ele Março ele 1915, que reor ga

nizou o e,nsino secun daria e o superior ela R epublica. Esse decreto es tabelece a s 

di\·erHas penalidad<"s que podem ser !nfligidas ao professor a do: a perda da ca

cle:ras só se darâ. por " bandono ele emprego'', nos casos p rev istos na lettr a e 

,Jo a r t. 125. 

Quar.to á tll'ohibição de lecciona r a a lumnos pa rticula r es, existem ainda no 

d-3creto n. 11.5~'0 as tlisposi~ões dos a rts . 57, 90 e 91. D i.o o art. 57: ''E' ve

dado ao professor cathedratico ou s ubstituto manter no ed ificio el a Academia 

ClE'SoJ pat·Ucular da ca. cle)ra que lecciona, f r equentado por a lumnos da mesma ca

deira, salvo se pro var haver concedido a estes a frequencia gratuita". O a1·t _ 90 

es tatue: " O tlocente do ins tituto s uperior que tiver curso particular das materias 

que offi cialmen te ensina frequenta do por al umnos da Academ ia não far á parte 

da commissão examinodora. A exclusão se estende ao caso em que seja o curso 

partícula! dirigido por part>nle do professor até o segundo grão ci\'il '' - O w ·t. 91 

di;: - '· O director do Collcg·io Pedro II excluirá elas commissões examinadoras o 

professor que reYelar esp~cial condescendencia para cont a lun1nos de ins titutos 

ou cursos pa r ticulares''. 

Quanto ao Coll egio Pedro TI, ainda ha que os proCessares substitutos desse 

Colleg;io, ctue pr9süu11 concurso a nalogo ao que se exig·e pa ra o professo r subs ti

l utC' de uma esco la super io1·. são a este ectuiparados, mc11os na. pe1·cepção de VCll 

t'i!nentos, em v i•·tu el e elo a rt _ 9• da lei n _ 3 -689, de 8 ele Janeiro el e 1916-

De c1ue vão v i ver esse~ pro fessores se lh s fôr veda do o magisterio parti-

C'J la r ? Das incP.rtas taxas ele exam e e das migalhas das inte riniclaeles? Talvez 

não seja i nconvenient~ lem l)l'a r que no Collegio P edro H , nos exames de prepa

r a lorios, o professo•· apenas percebe 1$666 , por a lumno; e o decre to n. 11. 53 0 

prohibe que um a lun1no se inscreYa en1 n1ais ele qu::ttro exan1es por a nno. 

S<>ria, por isto, perfe itamente justo que uma lei. mas não a elo orçamen to, 

a!',c•ra, l'Slenclessc aos professor es substitutos do Collegio Pedro II a m esma ga

r a ptia dç qu e go 7.arn todo~ os ç1ema is profo;:sso r es sub ti t tüos do~ estabelecimen -
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tos civis e militares rla Republica, isto é, um ve11cimento fixo, 1ue poderia ser 

sem augmento da s ubvenção, . porquanto as turmas supplem enta res no Colleglo 

Pedro n têm se multiplicado de tal fórma que. dura nte o exercicio de 1916 as 

despc:zas relativas a estas turmas elevar am-se a 106 :897$900, e durante o exer

cício de 1917 deverão a ttingir a 131 :400$, segundo o orçamento approvado nas 

sessões õe F evereiro e Agosto do corrente anno do Conselho Super ior de Ensino. 

Ora, se cada um dos doze substitutos do Collegio Pedro II ti ver turmas sup

p:ementares, com o mesmo numero de horas de serviço das turmas effectivas do 

professot· cathedratico. teremos, pág·ando 500$ por m ez a cada um dell es, 

6 :•)00$ X 12 = 72 :000$, por anno . 

A verba para turmas supplementares ê de 100 :000$, pagos pe la subvenção; e 

o c:nsino das turmas supplementares passar ia a ser ministrado por professores 

que teriam estabilidade material. 

A funcção exige a r etribuição no interesse do Estado e do ensino, porqu e, 

sendo remun erado, o professor não terá necessidade de ir buscar fóra de sua pro

fiusão os meios de subsistencia . 

As~<lm, o relator proporia, se isto fosse possivel, o que não é agora, a sup

pressão da excepção reslrictiva do art. 9• da I i n. 3. 089, de 8 ele Janeiro de 

1r1G, ficando os substitutos elos professores catheclra ti cos do Collegio Pedro II 

oLrigado& a reger turmas supplementares com o mesmo numero de horas que o 

professor cathedratico, a juizo da Congr egação, nos termos da lettra b elo ar 

tigo 38 élo decreto n. 11.530, de 18 de Março ele 1915, e sem augmento da sub

venção. 

O a rt. 9• ela lei n. 3.089 equiparou, e.cece)Jto ?ICt 1Je1·ce11Çcio de venciiiLellt08, 

os professores substitutos do Collegio Pedro II aos professo1·es substitutos dos 

institutos de ensino superior da Republica. 

A !ettra b do art. 38 do decreto n. 11.530, declara competir ao professor 

substituto "reger os cu rsos que lhe forem designados pela Congr egaç-ão, esgo 

tando ob programmas approvados. " 

Agora a emenda n . 42 quer que seja prohibido a estes professores como a 

:odos os outros, sob pena da perda da cadeira, o ensino par ticular. ão é justo. 

O relator proporia, se fosse possível á Commissão acceitar o alvitre, a se
guinte substitutiva: 

Fica extensiva aos outros estabelecimentos de ensino subvencionados pela 
un;ão a prohibição constante dos a rts. 57 e 90 do decreto n. 11. 530 . 

O criterio adoptado não permitte, porém, es ta so lução; e, portanto. a Com
missão é contra ri a ~ emenda n. 42. 

N. 43 - Onde convier: 

Até que o Congresso se pronuncie sobre a ultima reforma do ensino nenhuma 

alteração no mesmo poderá ser feita, seja C[ual fôr o pretexto, cr eando ou sup

primindo cadeiras, modificando cursos, sem que sobre as que a dita r eforma es
tabE·leceu se pronuncie em definitivo o Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 28 de Setembro de 1917. - j):[Ct1wi oio ele Lncenlct. 
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A Administração informou o Relator de que se não cogi ta absolutamente de 

•1ovas refonnas no ensino para as quaes seriam precizas novas autori zações do 

Congre~Eo, porquanto a primeira já produzia seus effeitos, que serão observados 

a té que o Congresso mande proceder de oub·a fôrma, se assim o entender. quancle> 

tiver de ultimar a Yotação do projecto que terá ele di zer a ultima palavra sobre 

a r eforma vigente do ensino publico. 

A Commissão é contraria á emenda . 

P or mais que me pe~e e me conb·arie devo manifestar, ainda que de modo Declaração do V< 
to do Sr. Felix 

t•apido c, succinto. a minha divergencia com a maioria da Commissão. não só no Pacheco 
que respeita, em geral , ao conceito do Orçamento, como em particu la r , ás emen-

das concernen tes li. r elevante materia do ensino secundaria e superior. 

Prevaleceu o oriterio ma is commodo do fetichismo regimental, que ' 'ê, e Lal

ve~. tenl1 a razão em ver, um graYe erro na inclusão de medidas permanentes e 

não propriamente orçamentarias na cauda do projecto c1ue calcu la a Receita 

fixa a Despeza. 

Reconhecendo, em principio, a exacla procedencia dess cri terio, não com

!lrebendo todavia as a lterna tivas com que elle é invoca do e esquecido. Essa va

riaqão de methodos está a indicar claramente que todos nós precizamos assentar 

em formulas parlamentares ma is definidas, que não seja m hoje umas e amanhã 

outras ~empre ao sabor da ocacsião, e não ra ro subordinando-se a caprichos 

even:uaes. Em \tm regimen de livre exame e discussão esses processos tortuo

sos, hontem acceitos e agora r ecusados pa ra volta rem, amanhã ou hoje mesmo, 

a ser tolerados, servem apenas para revela r vacillações si1,.'11ificalivas da fa lta, 

de rumo certo . 

E' a propria culLu•·a política do paiz que soUre com essas vo lubilidades, 

t.tnto mais criticaveis quanto é certo que são menos filhas do impreparo do que 

do pessimo costume de abdicar. qu e tem sido o ma l do Congresso e um desser

vir,e> que o · mesmo Congresso faz ao Governo. o qual se substitue e sobrepõe ao 

1 egislativo assim \'Oiunta r iamente diminuído nas suas pre,·ogalivas . 

Não posso entender Camara e Senado discutindo cada qua l o Orçamento por 

um processo differente . 

.-\man eira de elabora r a importa nte lei annua tem de ser uma só e igual 

;;,qui e lá . Disposições ref!'imentaes identicas dedam obrigar irmãmente ás duas 

Casas, para que não tivessem os Deputados de supportar um lruncamento de li

l::erda des nas iniciativas que pretendessem tomar por occasião elo debat e apre
ser.taão das emendas. 

De qúe serve. em Yerdaclc, a Camara impôr-se a si mesma uma série de 

r estr!cções, ficando a outra Casa do Congresso livre de additar o que bem lhe 

P!l.ncer, e vendo-se os Deputados. ulteriormente. na obrigação de considerar 
aqulllo que não quizeram a clmittir? 

Nós devemos acceit ar e cumprir a nossa lei interna; mas o remedlo a fac i

lidades de qualquer ordem, de que resultem perigos para o bom a ndamento e re

g-ular organizrtção dos diver sos ra mos de serviço publico, preciza ser um trabalho 
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~cn"ciente de resistencia pelo h1teres e nacional, e não a submissão mussuimana 

a t'onnulets draconianas prescriptas em reformas regin1entaes a cada instante so

l'hi::;rrl;;ldas, conforn1e sopra o vento. 

O nosso mandato não pôde decentemente estar sujeito a essas gTadaçõ_es va

riaYl·is, que ora aug1nenta.m e ora din1inuem a alçada e a intervenção de cada 

Depu ta do nos assumptos que transitam pela Ca mar a. 

O projecto de Lei do Orçamento é um projecto de lei como qualquer outro. 

'l'unos o direito amplo de discutil -o e emendai-o . A Commissão r espectiva est.:c 

ahi para debater essas emendas, examinai-as e opinar, cabendo ao plenario, na 

sun sA.bedoria. decidir em definitivo sobre a rejeição ou acceitação das mesmas. 

Isso é que é cur ia l e logico. A imposição de preceitos estreitamente coerci

tivos, vedando a apresentação de emendas, deu resultados positivamente ne

gativos e quasi diria hilariantes. Foi, pelo menos, o que aconteceu com aquella 

c<:: ~·brina obrig·açi'lo de se indicar a receita, 1uando o a lvitre proposto pelo Depu

f 3 ôo trouxer augmento ·c1e despeza. A. exigencia regin1ental produzia co usas en

;.:r~ç;ad i ssim as e estapafurdias, e o mal, que se queria sanar, continuou, conti

núa. continuará. 

Mais simples era a adherencia de todo· ao seu dever, reagindo com a arma 

lisa da discussão e do voto aos despropositos ou inconvenientes das medirias 

consubstanciadas nas emendas. 

A propria rapidez reclamada no preparo do orçamento não devera ser funcção 

de prazos determinados a giz na pedra preta do Regimento, mas o resultado 

elo concurso da boa vontade e patriotismo de todos sem abdicações humilhantes 

para nenhum. 

A situação, como se apresenta, é esta: a Camara tolheu-se desnecessaria

mente a si mesma e creou, para defesa dessa vexação, ce1·tos criterios de que 

ella propria se desfaz, quando bem lhe parece. O Senado, este proseguiu no uso 

e gozo de suas prerogativas, e manda-nos sempre de torna viagem os orçamentos 

emendados a seu talante depois de discutii-os e atirai -os com uma amplitude, 

(Jt~e vae até á sem-cerin1onia. 

Grmrá quem attribuir á virtude dessas novas praxes algum beneficio trazido 

aos co.Cres publicas na decretação da despeza. A obra glor iosa rlessa legislatura, 

cortando firme nos gastos e procurando a todo transe achar o equ ilibrio finan

ceiro, que o nosso digno Presidente actual nos annuncia co1>1 tanto jubilo. é 

·menos o fructo dessas regrinhas de acanhada policia 1·egimental do que o resul

tado de um bom convencimento geral. suscitado pela ]'lalavra ponderada e p<> r

suasiva dos g randes 1eacle?·s Homero Baptista, Carlos Peixoto, Antonio Carlo , 

para não citar sinão tres, que já não estilo entre nós. Lá ter ia mos chegado sem 

essas podas excusadas, que nos diminuem aos nossos proprios olhos e que não 

p1·evalecem, nem são regra de Regimento no outro ramo legislativo, que coilabora 

comnosco no preparo das leis. 

A eJÇcellencia destas independe em absoluto das limitações a que sujeitemos 
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a nossa propria iniciativa parlam enta•·. 'l'aes cerceamentos impostos á acção dos 

Deputados o que fazem é diminuir no coração ele cada um clelles a consciencia 

ele sua r esponsabilidade perant o paiz, que não qu er r epresentantes assim, · mas 

hon1ens ele acção e não de palha , qu e co lloquen1 setnpre o interesse nacional aci!na 

ele quaesqu er outra s cogitações de ordem puramente r egiona l ou pessoal. 

No di a em qu e nos r ecl imirmos por esse p ensamento alto e serio, teremos 

acanhamento Ll esses estorvos im1tei s, postos ao exercício largo e justo ele nosso 

man dato. 

Nesse dia, que não póde estar long·e, o orçan1enlo será un1a lei con1o as out1·as, 

a discutir-se se m entra ves para que possa sahir tão perfeita como as demais. 

E já não ter emos a preoccupação el e distinguir e separar na funcção l egis

lativa, quando dispomos sobre projectos communs quando calculamos a Heceila 

e fixamos a Despeza. Em um caso e em outro somos sempre Deputados, legis

l ando no exercício elo mandato, que a soberania elo pov o nos conferiu. A questão 

de reduz i r o Orçamento a simples tabellas em que se preveja o q1,Ctntnm da arre

cadação e se determine a somma a despender , passará a constituir uma méra 

questão ele fórma, sem nenhum outro alcance pratico effectivo. 

Apezar do que se diz e elo qu e commummente se sustenta, o Orçamento ser á 

sempre a. lei po•· excell encia em cada a nno. Em torno dell e é qu e a política elo 

paiz se define nas suas grandes expr essões ele conjunto. 

A seccura das cifras póde dizer muito mais ela orientação que se vae seguindo, 

elo que qu anta legi slação prolixa haja sido pa.rcellaclamente discutida e decretada 

no curso elo exercício . Sempr e foi o Orçam ento a p edra de toqu e elos Governos, 

e das assembléas. Conc<;lntra-se no seu exame e discussão todo o apparel ho admi 

nistrativo conjugado, finanças, proclucção, transp01·tes, obras, policia, ens ino, 

justiça, forças, d iplomacia. E ' o qu adro geral submetticlo á apr eciação ele todos e 

permittindo um l a nce- d ' o lhos na vastidão dos problemas a encarar e a resolver 

no inter esse superior elo paiz como corpo collectivo. A j untam-se no orçamento as 

linhas clispeí:sas ela t éla e fixam-se m elhor as imagens pela co nnexão. E', por 

assim dizer ,. a propr ia si t uaçã o nacional que se apresenta ás v istas elo legislador, 

na immemsa compl exida de ·ele seus aspectos e com as l igações forçosas elas diver 

sas faces, para o estado global necessario á boa comprehensão do momento polí

tico, administrativo. economico e socia l , que a nação atravessou, atravessa, ou 

vae atravessar. 

Sem a apreciação desses dados multiformes r eunidos. a v isada elo l eg· i sl aclor 

será um esforço el e cego, procurando ao redor el e si, nos horizontes vasios. aquel 

les pontos ele r ef erenc ia . sem os quaes toda e qualquer marcha não passará nunca 

ele u ma aventura elo acaso. 

Accentu anclo esse caracter ele univer salidade elo o•·çamento annual na legisl a 

ção do paiz, tenho dito impli ci tamen t e que o r ef erido proj ecto comporta no seu el es

dobramen to toda a amplitude, que se lhe queira dar . O mal e o defeito não estão 

propr iamente nessa amplitude, senão só e apenas nos desacertos e nos erros, tão 

su sceptiveis d e ser praticaclos na su a el aboração, como na fei tura el e qualquer outra 

lei esp eci al , ou particular e isola àa. 
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Evitemos escrupulosamente esses erros, mas não tenhamos a preoccupação 

inexpressiva e doentia de achar o ideal na simpli ficação extremada, que ponha 

fóra do Orçamento tudo que não dissér strictamente com a materia da H.eceita 

e da Despeza. 

Porque a verdade é que, com essas duas cousas, tudo, em ultima analyse, vem 

a entender, directa ou indirectamente. Excluir summariamente do debate isto ou 

aquillo, sob o pretexto de que aberra do Orçamento, é querer que o Orçamento 

seja um agglomeraclo de cifras estupidas, totalmente despidas de qualquer signi

ficação interior, que as explique e justifique. Calcuriamos virtualmente no ar, 

desprezando o valor ele cada parceJla e abstrahinclo ele factores outros com inter

Yenção infallivel na delicada operação. 

E' um pouco isso o que se tem feito lodos os annos nesta Camara, e é ainda, 

infelizmente, ao que parece, o que se vae fazer no ante-penultimo mez de 1917, 

para vigorar em 1918. 

Longe de mim a pretenção, que seria simplesmente ridicula de minha parte, 

ele zombar do meritorio trabalho, que estamos ultimando para os nossos collegas 

decidirem no recinto. A esse esforço patriotico, ha muitos annos, nesta Com

missão. presto o meu concurso humilde e desvalioso. Mas me pergunto, cansado 

ele vêr e convertido alfim pela realidade que se palpa, si não seri a melhor, -

melho•· para nós e para o Brasil - alijarmos a carga desse escrupulo de con

venGão, escrupulo de H.egimento, que é assim como quem diz um temor acom

modaticio, e tomarmos aos hombros o fardo peor, mas real, da coragem, 

discutindo luclo com outro espírito e enfrentando resolutamente as questões que 

a ffligem o paiz e refluem sobre as suas finanças. 

Tenho para mim que não haveria nisso nem desvantagem, nem imprudencia. 

Devemos, por sem duvida, combater o a ugmento da clespeza; mas ser iamo~ illo

gicos considerando puro desembolso os gastos reproductivos. Estes, temos de 

fazel-os já e já, se não queremos ampliar a inda mais as perspectivas de fallencia, 

que nos rondam. Tudo que fôr tendente a incrementar a producção e baratear 

o transporte, abrindo novas fontes de rigueza, não é despeza, mas receita e da 

melho•·· Deixemos, pois, de lado o criterio vocabular , que nos faz assustadiços 

e contr.adictorios, com esse eterno tirar sem pôr, que annulla qualquer esperança 

. de re~tauração e acaba sempre no peccado inverso, mas não menor, nem menos 

funesto. de aggravar cada vez mais a trib~1tação, quando não preferimos o expe

diente facil e prompto de fabricar o dinheiro de que precisamos e que não temos. 

E' tempo, e tempo de sobra. de sahirmos dessa situação desesperada, em que 

vivemos nos devorando, sem cuidado elementar de ].)rover ao menos sobre a re

moção do amanhã terrifico que nos espera, se não abrirmos os olhos e não tomar

mos juizo. 

Estas breves considerações podem servir para justificar a lguns dos votos 

que emitti na commissão em favor de certas emendas apparentemente gravosas 

e les ivas. Sempre fui e continuo a ser elos menos faceis em concordar nos augmen·· 

tos de clespezas. Mas ha despezas e despezas. Não reputo taes as que se fizerem 

com o object!vo de increnentar proclucção que valha. Tampouco enfllelro na 
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columna dos gastos as parcellas attribuiclas a serviços e obras, que tirem o 

Brasil ela miseria ele sua inaptidão technica para os pequenos officios, tão neces

sari os á viela, e lig·uem, sem !uxo, mas com prestimo adequado, as regiões onde 

o bras lle im resistente traba!haclo1·, desamparado e roído de maleitas, se esfalfa 

para arrancar ela terra exuberante aquillo com que, ao menos, possa uma. vez 

por outra comprar um l<ilo ele carne secca, ou uma cuia de farinha e um pedaço 

ch' rapadura. 

A Commissão aclheriu ao criterio ele não augmen tar em caso nenhum a des

peza. Honra-o muito esse' proposito, que eu tambem acceito e aclvogo, mas com 

a ,·estricção, que deixo expressa apenas por desencargo e s m p1·etender absolu

tamente criticai-a onde esse critm:io houver falhado. 

Qu ero ainda pedir licença para a lludir ele algum modo e sem nenhum animo 

ele censura á recusa ele medidas que pareceram á maioria alteração de l'egula

mentos, ou envo lvendo mate1·ia destoante do Orçamento. Já disse e rogo venia 

para 1·epeti1' que não reputo assumpto nenhum, susceptível ele debate no Con

gresso, extranho no Orçamento. Todas as questões elo momento podem ser, sem 

impropriedade, · ligadas e tratadas no Orçamento, que .,; a grande lei annual 

e entende com todos os serviços em geral e onde a meu vêr acham perfeita cabida 

quaesqum· alterações hav idas po1· opportunas e convenientes, niio passando o r esto 

de filigranas de Regtmento, uma causa parecida com o desejo de p!·otrahh· e 

ladear ... 

Saliento ainda qcle interpretei o criterio préviamente assentado como se refe

rindo apenas ás alterações regimentaes, que pudessem attinglr bs quadros de 

pessoal, augmentanclo o numero, ou vantagens elos empregados. Verifique!, port<;m, 

que o v é lo antecipado alcançava tambem quaesquer outras modificações, mesmo 

não influindo na clespeza e a não fazendo maior elo que estava. E' cur ioso. mas 

é verdade ... 

Posso, agora, especificar deter·minallamente as emendas concernentes ao 

Pnsino secunclario e superior, eu iparanclo estabelecimentos particulares e legltl

manclo diplomas conferidos por institutos não officiaes. 

Ficou sem defesa na Commissão de Finanças a critica feita á acção tumul

tuaria e anarchica do Conselho Supe1·io1· ele Ensino. Foi esse apparelho que inuti

lizou a Lei Organica. E' ainda elle que vae desorganizar a reforma Maximiliano. 

1'rés a nnos sustentei aque ll a contra todos os embates nesta Commissão e no 

plenario, em pareceres e di scin·sos ele que me não posso desdizer, hoje, sem m entir 

ft. minha coherencia ele principias. 

Nunca fui irredurtivel diante da realidade que se vê e que se impõe. Por 

isso mesmo, para transigir com a ev idencia e servir á verdade, n1Lo tive escrupulo 

em relatar perante a Camara, dous annos atrás, a a utorização de que decorreu 

n. refo1·ma de lR ele Março. Era preciso atalhar com o freio da fiscalização os 

a busos do excesso de liberelade, tão communs em nosso meio, ainda não prepa

raM pela educação para se despregar elos preconceitos regalistas e sectarios. 

rão era a reofficialização do ensino que se me pedia que eu pTopuzesse neste 

mesmo Orçame;1to da Justiça e Negocies Interiores, sob a fórma de autorização, 
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ag·ora condemnada, para ser talvez coher entemente acceita daqui a um anno, no 

começo ela nova legislatura. 

::'<'ão foi ele fReto a reofficialização o que eu propuz, nem o que o Ministro 

decretou. Mas o que o Ministro não quiz fRzer, o está fazendo o Conselho Superior 

de Ensino, ali&s com a desautoração systematica ele seu proprio e Ülustre Presi

rlente. o Sr. Darão de Brazilio Machaclo. 

Esse onselho tomou a peito restaurar o espirito das antigas co•·porações 

de officio e vae mar·avilhosamente se desempenhando, ele sua antipath ica missão, 

que poderá ser completada quando lhe deferirem tambem a superintenclenc ia do 

ensino prima•:io, que a União quer cliffunclir nos Estados, logo que os exegetas 

ela Constitu ição Federal acabarem de discutir si esta dá ou não clá li cença ao 

Governo do centro para a urgente obra de salvação nacional. 

Quem quer que haja acompanhado com attenção os trabalhos do all udido 

Conselho Superior terá por força visto a paixão com que ail i se defendem as 

prerogati v as extinctas do ensino official. E' um trabalho ele capricho e de animo

s id ade, que nem ao menos sabe distinguir o joio elo trig·o e envolve no mesmo 

rancor obcec.ado os bons e os máos estabelecimentos particulares. No fundo, o 

que essa gente· quer dizer e tem vergonha de dizer é que os estabelecimentos 

da Uniiio podem dip lomar. Tudo mais é mercancia do ensino, a. liberdade profis

s ional recalcitrante, forçando por renascer das cinzas ela. Lei Organica.. . . Mas 

eu perguto a esses doutores elo Estado, que seria. do ensino superior no Brasil 

se ainda hoje só contassemos com os estabelecimentos officiaes para minis trai-o? 

As duas Faculdades ele Medicina que D. João IV fundou, as duas de . Direito 

creaclas por Pedro· I, e a Polytechnica e a ele Minas, estabelecidas no segundo 

re inado? Mas seria puramente irrisorio que este immenso paiz, ele quasi trinta 

milhões de ha bitantes, só tivesse para graduar seus estudantes de cursos supe

riores esses seis es tabelecimentos, muitos elos quaes, até como installação mate~ial, 

deixam ainda bastante a desejar. 

A verdade está dita por inteiro com a simples indicação de que, sendo o 

d ireito a carrei ra preferida no Bras,i l, um secu lo ele indepcnclencia vae passar 

sem que o poder central tenha até hoje se lembrado ele crear na Capita l do ·Paiz 

estabelecimentos como o que o primeiro monarcha fundou em Olincla e S. Paulo. 

Não fõra a iniciativa particular e os moços do Rio ele Janeiro que quizessem 

bacharelar-se en1 sciencias juridicas e sociaes terian1 ele embarcar no -vapor para. 

o Recife ou tomr o trem para S. Paulo. 

A que titulo, pois, essa União que n ão cuidou, quer arrog-ar-se agora uma 

preeminencia, que I he I!Üo cabe e para a qua l não est~ absolutamente preparada? 

Eila não olhou seuer para a solução conjunta do problema, pela ct·eação ele uma 

Universidade, e pretende, apezar disso, ditar a lei do seu capr icho a todo o paiz. 

E' irritante semelhante pretenção e cumpre ao Congrsso atalhar as demasias 

dessa llostiliclade corrigindo na lei a influencia nefasta e clesorganizadora exercid a 

sem peias pelo Conselho Superior elo Ensino. Estabeleçam-se normas rigorosas ele 

fiscalização e não se negue esta a ning uem. Negue-se, Isto sim, a equiparação 

quando fõr o caso e quando o fiscal nomeado houver de facto fiscalizado e puder 
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provar que o estabelecimento particular que inspeccionou não procede bem e 

permitte irreg·ularidades e tolera abusos, ou mercadeja com o ensino. Prejulgar, 

porén1, como se está fazendo, se1n pré\·iamente vêr, exan1inar, fiscalizar, é tun 

absurdo, CJUe brada aos céos. E o clamor torna-se ainda mais justo e procedente. 

quando se vPrifica que em alguns casos o Conselho desautorou o proprio teste

munho ele seu presidente, como aconteceu, por exetnp lo, cotn a Universidade de 

S. Paulo, plenamente abonada pela idoneidade indiscutiyel do Sr. Barão de Bra

zil io Machado e quasi acontece tambem com a Faculdade Hahnemanniana. ela 

qual basta dizer-se que é dirigida por um homem que se chama Licinio Ca1·dosJ, 

honra, lustre, g·loria e. orgulho elo magisterio superio1· da Republica. 

l!J' o sectarismo profissional estreito, nas suas eternas manobras ele retrocesso, 

agindo contra a liberdade espiritual , quando tudo devia apenas se limitar "- ex'

gencia ele certas cond ições de moralidade . . 

O Ministro, fiel ao seu ponto de v ista, tendo já se desobrigado da ·parte que 

lhe cab ia, com a remessa ao Congresso rla lei que este lhe incumbiu ele el abo•·ar. 

CJ'uza os braços e deixa que o Conselho continue, como instancia inappellavcl, i t 

perturbar e a escangalhar tudo. 

Mas . os males clessfl. situação sobem ele Yulto cada dia e ninguem sabe até 

onde irá parar o descalabro. A congregação elo Peclro II, famoso e aJ·chi-cele1 J'f' 

modelo e padrão elo ensino secunclario, perde-se a gritar, retalhada, desrespeit<~nCio 

no proprio Ministro. E o Conselho, com uma pennada litterativa, nega a fiSJ?.ii

zação a todos os estabelecimentos superiores que requereram essa formalidad e 

preliminar para pedir em tempo habll a equiparação. E não distingue entra us 

cliverscs solicitantes, repellindo a todos sem excepção e indo até mais longe, com 

o vedar praticamPn te · o ensino ela doutrina hahnem anni ana, sem que o GoveJ'bCJ 

logicamente pJ·ohiba o exerci cio desse modo de curar, ou fiscalize siquer o fune~i0-

namento das pharmacias homreopaticas, entregues, na sua maioria, a charlatã es 

sem diploma! 

Argumentou-se en1 C01nrnissão. que seria inconveniente approvar-se qualquer 

elas emendas, pois todas tinham o defeito ele beneficiar a determinaclos est<t b 0
-

lecimentos. quando o Con gresso prec isava l egi slar em these para os casos ge!·<tes 

e não particularizAclan1ente para cada in stituto .• 
Havia, entretanto. a emenda elo S1·. Ribeiro .Junqueira, que respondia v!ctori' 

samente a essa objecção, pois não !leclinava o nome ele nenhuma Faculda,Ie, 

Universid ade, escol a ou collegio. Mas essa emenda tambem cah iu e a situação 

permanece no que está. isto é, consolidando cada vez mais o arbitrio do Conselho 

Superior el e Ensino, com desprestigio elo presidente do mesmo Conselho, do pro

prio Ministro, e a tê elo CongTesso Nacional, a quem se nega, quando porventm a 

convém e é tnais commoclo, discutir essas cousas no Orçamento. 
Dóe-nos hastante o ter ele redigii· estas declarações e as que ficaram escriptas 

antes sobre o Orçamento em geral. Não visam ell as outro intuito senão o de 

resalvar a coherencia elo humilde signatario deste voto, antig·o membro ela Com

missão de FimlnGas e Relator desses assumptos em annos anteriores á sua remm

c la ele Deputado. - Felix Pacheco. 
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As emendas acima !oram rejeitadas. Salvo a emenda n. 38, que foi approv:lda, 

para constitu ir projecto em sepa rado. Não teve, porém, andamen to o refeJ'ido pro

jecto. 

Na sessão de 30 de Dezemb1·o rle 1917 a Camara approvou a seguinte em<nrla 

ao projecto ele OJ·çamento elo Interior, devolv ido elo Senado: 

Art. Emquanto o ongresso não votar o projecto de lei relativo ao ensino, 

continuará em pleno vigor o decreto n. 11.530, de 18 ele Março ele 1915, com as 

seguintes modificações: 

a) não se applicam As escolas de pharmacia e odontologia as disposições do 

art. 25 nem a exigencia d funccionamento anterior por mais ele tres an nos; 

b) - os Institutos superiores ou secunclarios serão obrigados a cumprir as exi

genclas do art. 14, da Jettra e ú. lettra j, sOmente a partir do anno em que reque

rerem a nomeação de um inspector; 

c) u providencia do art. 90 estende-se a todos os institutos secundarlos, supe

' iores ou artísticos, offtclaes ou equiparados a estes, nada Importando que os 

alumnos elo curso particular f•·equentem ou não as aulas do estabelecimento 

official ; 

á) ficam substituídas as palavras "pela congregação·· elo paragrapho uni co 

elo art. 125 por estas: •· pelo Ministro do Interior"; 

e) A fiscalização ou equiparação requerida, por qualquer instituto, poderá 

s.,,. negada sOmente pelo voto da maioria absoluta do Conselho Superior do Ensino; 

f) é permitticlo que, até Junho el e 1918, os alumnos da s faculdades H \l'Cs 

julgadas idoneas pelo Ministro do Interior, transfiram matriculas para as offl~lnes 

ou equiparadas, desde que renovem, com approvação, os exames das mat.erias do 

ultimo anno que haviam cursado. com boas notas, no Instituto pa•·ticular. 

y) os professores de trabalhos graphicos da Escola Polytechnlca serão !lo

meados pelo Presidente da Republica e no julga mento do concurso serão appli

ca.clas as, disposições relativas a oconcurso para professor substituto. ( •) 

( •) Esta emenda contem as princlpaes disposições do projecto a pag. 862. 



SENADO FEDERAL 

SE SÃO DJJ: 9 DE AGOSTO (1918) 

O prt-sente projecto estabelecE: dua · ordens de concessões: a do art. 1o e 

a do an. 10. 

No art. 1" permitte, no corr ente anno, a transfe rencia dos alumnos dos es

tabeleeimentos de ensino superior não equiparados, fundados no regimen do de

cr< to de 5 de Abl'il de 1914 e que ainda estiverem funccionando para qualquer 

dÓs institutos congeneres. officiaes ou equipa rados . 

Essa parte do p rojecto não tem mais razão de ser, além de outros motivos, 

1•01' já ter sido aproveitada pela lei n. 3. 454, de 6 de Janeiro do corrente anno 

no art. 8•, lett1·a /, qu& permittio a transferencia alludida. 

Resta a concessão do art. 10, que consiste em "supprimir a exigencia rela

tiva ao criterio da população para o effeito do reconhecimento official dos insti

tu Lo::; •lo ensino superior qne tenham satisfeito as demais condições do decreto 

n. 11.530, de 18 de Mar~o de 1915". 

A mE:dida consagrada no art. 10, citado, é o resultado de reclamações for

n•c~adas por algumas cidades que, não possuindo uma população de cem mil ha

bitantes, presumem-se na" condições de manter com brilho um instituto de en

sino superior. 

P"r ser m pouco populosas, essas cidades não se consideram inferiores ás 

d~ população densa em relação á cultura scientifica e menos aptas para a dif

fn:•ão do ensino em todas as suas modalidades. Em seu seio podem contar-se 

g1·andef! capacidacles que fariam honra a ctualquer corpo docente das cidades 

JJopulosa s. 

Nestas condi~ões braélam contra a interdicção, que lhes tira a liberdade de 

LLproveitarem essas capacidades no mistér para que se sentem com voca~.ão. 

Dous criterios existem para a solução deste problema. 

Ou se r econhece a inconveniencia da multiplicação das academias que, con

forme a ll gam os seus adversarios, vivem a disputar aos campos e ás indus

tri ,,s O!' elementos que lh es são indispensaveis e onde seriam mais uteis, e neste 

c~.so urge restringir· o seu ntunero ao minimo possivel. Para os que seguem~ 

<>ste criterio as academias são viveiros de parasitas, por.que os seus alumnos, em 
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vez ele procurarem uma profissão que con tribua para a prosperidade economica 

elo paiz. clestinam-se á viela l'acil e inutil el a burocracia, que é a porta da ocio 

sidade. 
Ou, ao contrario. se eonc de ás acaden1ias un1a innuencia preponderante na 

formaçà•J do caracter vi ril elo po\'o, preparando-o para o desempenho ela el<'\'ada 

nli~são H que estão destinados os povos que, conscien tes do seu ' 'alar, saben1. 

c·mvertPr as su:1.s ene•·gia latentes em fontes ele m lhoramen tos. e neste caso 

convém faci litar-lhes o desen volvimento. 

A nossa legislação tem vacilla clo entre um e outro crile•·io e, na instahili 

Oa.de pr opria das ph ases de transição, chega a a daptar hoje um, para amanhã 

s:tcrHica1-o em favor do outro. 

r\ h i stão para demonstrai-o os clous ul ti mos decretos que organizaram o en

,,ino. Emquanto o ele 5 de Abi'ÍI de 1911 estabeleceu o regimen ela ampla liber

cl :l.de profissional, permittinclo que pullulassem os estabelecimentos de ens ino su

peri'or , o de 18 de Mar~o de 1915 tentou a volta ao reg·imen elas Faculdades of

ficiaes e f~z ex igen.cia para os que Pt'etenderern equ iparação. 

A época em que vigoiOou o decreto ele 1911 caracterizou-se· pela abundancia 

de profissionaes sem diploma . . muitos dos quaes tiveram ele sustentar lula com 

as· au tor iclades e com os proprios cliploma rlos, que eram apoiados pelo Poder .r'u

didario . setnpre que este era chan1ado a intervir. 

Yale a penn registrar um phenomeno cu rioso que nessa época se produzio 

c c,uP, não ohstante. é facil ele comprehender-se. desde que se saiba que é em

preza vã tentar arrancar a um povo um preconceito que é um elos traços prln

Cif .1.€S do s u caracter . 

O à ecn• lo que se propõz a t il·ar o prestigio aos diplomas tc,·e de se re i!rnar 

a Yer FHrgirem á sua sombra estabelecin1entos de caracter puramente mPrcan

til, que, embora não min ist1·assem ensino ele qualidade alguma, eran1 fabricas 

po1· o•1de se exped iam diplomas que nunca deixaram de ter compradores. 

O intuito desse dec•·eto foi v isivelmen te fraudado. porque, abolindo o pri\'1-

lcg i > rlos di plomados para que vencessem os competentes, o que realmente a<"on

teceu foi que os diplomas tiveram maior procura e poucos foram os alumnos <tu 

procuraram o estudo a f01·ça par a o seu successo. 

Não se adaptavam á nossa indole, ás nossas condições atavicas os mo ldes 

crt>aclol' pelo referido decreto. abrindo a po•·ta á incompetencia, quando o seu 

fir1 era fec ha i-a. 

:-.itu&ção tão anarch ica e anomala determindu uma r eacção que se concre

tizou no d er eto n. 3.45 4, de 18 de Março ele 191 5; decreto que foi um freio con

t •·a :.> <'epanlosa proliferação elas academ ias que, em vez ele estabelecim ento em 

que se preparaYam sabias. eram fabr icas em que os incompetentes encommenda

\'am os s&us Cl'rtificados. 

O citado decreto, r estabelecendo o prestigio elos seus institutos de en ino se

c.nndario e superiOI\ talhou o typo que deve servh· de molde fL acade1nia. que pre 

t er da ~er quiwu·acla ás officiaes. 
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Essa provid~ncia, se não extinguia a praga que cleYastou o ensino, climinuio 

a ·virulencia com (JUe irrompia . 

.Elsses uous decretos, com tendencias the01ogicas tão difCerentes, são as ex

pre~sõcs das correntes· que emanaram da interpretação do art . 72 § 24, da Con

stituição, sustentando uma o principio da liberdade profissional e a . outra éle

f nrlcndo a necessidade elo diploma para o exercício elas profissões liberacs 

'-'~Lai <1essas duas correntes é que está com a verdade do preceito constitu· 

c·ic-nal? 

Não SE'ria convaniente reanimar arjuL o espírito de combatividade que cara

cter·i:wu essas correntes, com prejuízo da sã doutrina? 

O r]ue convém salientar, porém, é que. se em materia constitucional, o Su

premo Tribtmal Federal é o Summo Pontil'ice, diante do qual emmuclecem todos 

os outr·os interpretes, então nenhuma duvida deve restar ele que a exi<:encia elo 

diploma é uma medida que se conforma com o pr·eceito constitucional. 

:.resta conformidade, póde dizer-se que, entre os clous decretos. foi o ultimo 

que ~e inspirou na doutrina constitucional que, segundo tem decidido o Supremo 

Tribunal Federal, não impede a prova da capacidade para o exercício ele qual

nuer profissão . 

• •\ s c:xigencins feitas ])Or este decreto para a equiparação de qualquer aca

demia ~s officiaes elevem concorrer para a moralização do ensino. pelas diffi

culdacles que oppõem á montag·em de um apparelho encarregado de expedir di

]: lnmas de habilitação. 

Dentre essas exigencias, porém. ha uma cujo aspecto é perfeitamente clis

cntivel, porque tem o ci'efeito de toda a medida que procede de arbitrio: o ele 

n:lu ser un1a conclusão ele p1·en1issas rigorosan1ente verdadeiras. 

A prefixação elo numero não tem uma base scient.ifica, de modo que não está 

•ém condições ele escapa r fL pecha de arbitraria . 

O "riterio que teve o decreto para exigir uma população ele cem mil habi

talllES, no n1inin1o. podin levai-o a augmentar ou diminuir esse algarismo. 

De facto, uma academia tanto pócle funccionar em uma c idade de cem mil 

!nLitantes como em uma ele menor população, sem que dahi venha maior ou me

nor som ma de prestigio. 

Os titulas quê devem rccommenclar uma academia são o seu corpo docente 

e os seus methoclos ele ens ino , ou o seu systema cliclactico, e ninguem poderá af

fir r,)ar com segurança que uma cidade de população reduzida não possa propor

cionar laes titulas ao seu instituto ele ensino superior. O preparo technico do 

corpo uocente não depende da maior ou menor densidade ele uma população, mas 

do seu gráo de cultu ra. Se a academia atisfaz as condições enumeradas no 

a rt. 14 do decreto n. 11,530, parece que se lhe não póde contestar a iclorieiclade 

rreciza para attingi r· os fins a que se propôz. 

Não. havendo, pois, razão de ordem scientifica que justifique a exigencia elo 

art. 24 elo citado decreto n. 11.530, a Commissão ele Instrucção Publica não vê 

inconveniente na sua cleroga~ão, como propõe o a rt . J O elo presente projecto. 
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A' vista .das razões expostas, a 1nesn1a Con1n1issão é el e parecer que, rejei

tados os a r t ·. I• a 9•, cu ja materifl. já estã pre\'i ta em lei, seja approYado o 

ar L. 1 O do projecto . 

Desta fórma propõe a seg·uin te em e nda: 

Supprimam-se os a rts. de I• a 9", passando o I O a s er I • . 

Sala elas Com missões. 7 de Agosto de I9I8. - Jos é Mw·U11ho, Presidente. 

R ego Montei•·o, R ela tor. - A ' Comm issão ele Justiça e L egislação. ( * ) 

( •) Este parecer r efere-se ao projecto da Camar a dos D eputados a pagi 11a 

.862, cujas principaes dispos ições foram approvadas na emenda a pag. 886 . 



'ANNEXOS 





EXPOSI('ÃO DE MOTIVOS 

Sr. Presidente da Republica - Precedo ele palavras explicativas do eil· 
pirito da nova r e forma do ensino o decreto respectivo afim ele facilitar aos exe
cutores sincer·os a exegese correcta. 

A lei é tanto menos imperfeita quanto mais se acl~pla ao meio para o qual 
foi promulgada. 

S·•m embargo desse principio, que tem a transparencia crystallina ele um 
axioma, em regr·a mais nos enthusiasmos pelo que é moderno e peregrino do 
qu por aq uillo que aos experimentados se antolha pratico e eCficaz . 

Basta ponderar que ê esta a pritn eira ·vez nue1 planejando un1a reforn1a 
elo ensino, se ou v m preliminar·mente os mestr~s abalizados. 

Por isto é que. em geral. se faz mais obra de amanuense do que de legiS· 
laclor, copiando os dispositiws de estatutos exll·angeiros. 

A erficiencia de u1n regulan1 enlo g· rmanico presuppõe a disciplina adnli
ravel da Prussia. onde o reitor, na univ rsidade, c o pai de familia. no lat·, 
desfructutn o prestigio 'incontrastavel el e un1 coronel na Cc:'l.Serna. 

Basdam-se as instituições brilannicas sobre aqu.elle respeito voluntario 
e ln.Ldicional da autoridade e da I i, do Jttal a Inglaterra offerece ao mundo o 
mais edificante exemplo. 

Nos paizes no\•os começa apenas a educação da legalidade; lodo poder é 
susp ito; obedecer, um sacrifício . 

Perig-o a d ve ser, portanto, a outorga preciDitada de amplas autonomias. 
Quanto ao ensino, os factos demonstram <JUe se avRnçnu demais. 

Bst'l. academia distribuio entre os l<'ntes as taxas oulr'o r a recolhidas ao 
Thepouro, não Jnais con1prou u1n apparelho, não concertou utn banco, não 
reparou un1a parede; aquella desYiou a verbas destinadas á n1aterniclaae an
nexa, desbaratando-as em obrA.s sumptuarias. 

Em um insliltlto o director comparecia para almoçar uma a duas vezes por 
nH:o-z: e lá encontraran1 o projecto, encomrhendado a un1 architecto, de uma cas!it 
!)ara o secretA.riq. de outra para o suh-secretario, e ele terceira. para pessoa in
timametnte ligada a um desses dou funccionarios de um estabelecimento cujA.S 
rendas d<cresceram 66 ( ( em quatro annos. 

Professor de cadei r a estudada em varios annus reprovava todos os exa
minando~ do primeit·o. afim el e não ler alumnos no segundo; dous outros não 
davam :ut!A.. e pagavam 200$ a estudantes para os substituírem. 

As!'i stcntes pecliA.m ao professor para. os decla 1·ar incompatíveis com e1IC'. 
porque ficavam em disponihiliclade, percebendo vencimentos sem prestar set· 
v iços. 

HouvE' lentes que deram 10 aulas por anno. 
T''on1poso e vaslos progra1111Tias encantavan1 o visitante; poré1n não e1·an1 

ensinados em aula senão o pontos dos intcrminA.veis prolegomenos. 
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A Jingua portug·ueza foi impatriolicamente atil·acla para terreno secundario, 
ve1·ificanclo-se o seu conhecimento pela escripta elos pontos, decorados, de Lo
g ica ou ele Historia Universal. 

Estudantes de Jnedicina, já approvados en1 1-=-hysica, ao fazeren1 uso du 
thermom&tro pela primeira vez, punham na axilla elo elo nte a partê delgacl>\ 
elo instrumento, deixando a descoberto a cuba elo mercur!o. 

Desopilantes os erros ele orthographia nos traba lhos escriptos de acadc .. 
n1iCOS! 

Proclamada a clesolt:icialização elo ensi no, f'icaram os professores liberto~ 

elos deveres, porém não privados elas vantagens .. de funccionarios publicos. Po
dem accun1ular . funcções remuneradas: estão isentos de hnpostos sobre vencimC'r
tos e elo sello ele nomeação; não têm montepio, porém não conll·ibuem para e li te : 
não percebem quotas acldicionaes, mas tiveram tal vantagem com isto, g raças 
á distribuição elas taxas, que antigos lentes pediram para ser enuiparados ao.> 
novos. 

Gozan1 das duas 1naiores regalias de en1pregados fe deraes: a vitaliciedade 
e a jubilação. Obtêm elo Ministro a licença com vencimentos que os seus par .es 
lhes negaram. Recebem elo Thesouro o que este despenclia com o ensino em 
191 O, e ainda guardam as taxas outr'ora recolhidas ao erario. Dão cursos seml 
officiaes, cobrando aos tímidos a lumnos som mas fabulosas. 

Em resumo, alguns lentes enriquecem, emquanto um aspecto d miseria e 
ele abandono sorprehende e entristece os que visitam os institutos. 

Uma excepção é conh ecida, porém uma só: os professores ela Faculdade elo 
:Oireito de S. Paulo abriram mão elas taxas de exam~s, e com o seu 11rouucto 
substituiran1 o tnobiliario da g·Ioriosa acaden1ia. 

O ideal co llim ado Jlelo decreto n. 8. 659, de 5 'ele Abril de 1911. demora a 
distancia forn1idavel. accessivel s6n1ente en1 duzentos annos. 

A base de qu_alquer autonomia ê a relativa independencia financeira. 
Os clirig·entes das universidades norte-americanas bem sabem que não po

dem desbaratar o palrimonio escolar, sob pena de fechar o instituto , perdendo 
elles a cathedra. 

O Governo do Rio Grande do Sul auxilia os cursos supe!'iores: não os sus
tenta nem se r esponsabiliza pelas suas dividas. Não nomeia proresso1· s: não 
lhes g-arante ordenado, vitalici edade e jubilação. Ou as Cong-regaçõe economi
zam ou desapparecem . 

Esplendicla e adiantada idéa a da desofficialização do ens ino. Prepa remos 
o seu advento, sen1 n1ysti ficação a lgun1a. 

Como apenas durante os exam es o labor do mestre é proporcional ao na
mero de alumnos, receba gr atificação com pensadora . 

As outras taxas, deduzidas as clespezas inacliave,is. passem a constituir o 
patritnonio escolar. 

Vé<Je-se augmento de vencimentos pagos ]leia lhesouraria elo instituto. em
quanto este fôr bastante pobre para não clisjlensar o auxilio do· Estado . 

Assim conquistará a utonomi a verdadeira, e não un1a illusoria ficção . 
Até lá o Governo, que paga, tenha um fiscal do emprego proficuo das verbas 

o director. 
Não se comprehende autonom ia, embora em preparo, sem erario proprio: 

eis por que não têm razão os que a lmejam ver supprimida a thesoura,·ia elas 
faculdades. 

Duas outras idéas boas do decreto n . 8. 65D são a li v r e docencia e o exame 
vestibular . 

A pratica evidenciou que foram defeituosamente r eguladas. 
Ao crear a primeira, se legislou log·o como se existisse h a muitos agno:~. 
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Ainda não havia livres docentes quando se estah.,leceu que a sua presen,_;a 
excluiria do concu1·so o~ dem ais candidatos. 

Resultaclo: para cada vaga só um concurrente se apresenta. 
Exceptua-se a Faculdade de Medicina elo Rio de J an e iro, onde ha per to de 

duzentos liv r es doéentes . Mas por qu e? 
- Porque a Congr egação a l rio francamente as portas, não reprovandu 

ninguem. 
Poucos mancebos de valor ent r a ram: ,precipitou-se para a clar eira ela 

accumulação de vencimentos a torrente dos m edioet·es, visto que só a lli er'l. 
possível a empregados ela Prefeitura ou ela Saude Publicá perceber do erari•. 
nacional duas r emunerações. 

Se a lei, com a partilha elas taxas, visou eslipendiar m elhor os professor es 
afim de que se dedicassem ao ensino unicamente (o que sô a Allemanh~t con
seguia até hoje, e isto m esmo em parte, apenas), faltou completam ente ao fim 
co llima do desde que facilitou a accumulaçã.o ele runcções. 

Por outro lado, emquanto não estiver ma dura e gener a liza da a innontçã.o 
da Hv r e docencia, não se. lh e dar privilegio a lgum . 

Ond e a v iela ê cara e ra re ia n1 as cOJnpetencia , corren1 estas para a lu ~a 

franca e ennobrececlora, n a clinica, no fôro ou n a engenhari a . 
Aprofundam conhecim entos e vol tam ás capLtaes afim ele colher louros em 

concurso . 
A porta se lh es fecha em face, porque um t imido amanuense, offerP.cenclo 

anoclyna t hese, grangeara as regalias a m]Jlas da docencia li vre . 
Quen1 ensina, aprende . A inda n1ais: desenYolve as qualidad es innata cl -~ 

professor. 
Portanto o decente liv re, el e valor, leva natural vantagem sobre um ex

tranho ao magisterio , a lém ele ser bem v isto pela Congregação . 
Não consta que nem 1nesn1o na AJien1anha gozem de tantas reg·alias; i :J. 

c lus ive a de fazerem parte, sen1pre, de mesas examinadoras. 
Basta que lhes dêem o direito ele ensinar servindo-se elo edifício e elo ma

teri a l ela faculdade e em bo lsando as taxas el e f1·equencia, e que os dispensem 
de escrever e sustentar nova these, no concurso para pro fessor substituto. 

li: ' opportuno r ecorda r que o prurido de transplantação in tegral de um r .l 
g im en extr~tngeiro até os Yocabulos fez importar. postergando a t rad ição na. 
ciona l. 

·A pa lavr a l ent-e r ecorda as pre lecções elos antigos professores ele Coimbn., 
escriptas uma vez~ retocadas de anno en1 a nno e soporati vatn ente lidas e!n 
aula. 

Ifoje nit].g·ue m rna is lê, nen1 na cathedra~ n en1 na tribuna, para não lang·er 
o a udi to r i.o pa ra fóra el a sala. 

Fica n1elhor a pa lavra 111·ojess()'r, univer saitnente usada. 
Cathech-cttioo, vocabulo class ico, des igna o detentor effect ivo da cadeira: po-,· 

que substituir por onlina1·io, termo q ue comporta accepção pejorati va? 
Dentre os brilhan tes docentes chamados á conferencia sobr e o ensino , nãJ 

houve um que não fizesse se nt ir ao Ministro não querer ser officia lrnente cha
mado - professor orclina rio .. . 

Reatemos a cadeia da tradição, s ubstituindo a denominação - l ente, porém 
conser vando os t i tu los de cathedratico e substituto. 

A lei melhor sobre o ens ino será a que assegurar, elo modo menos ;mperfe ito 
possível. a selecção do pessoal docente. 

Houve outr'ora o defe ito elos debates or aes em concurso, t riumphando ,., 
medíocre desembaraçado e ele boa m emori a . 

Em vez el e corri g·ir esse defeito do processo usual, supprimiram este . 
O que ficou é pe ior . 
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Con1 uma sin1ples lhe-se, cuja paternidade se não pôde averig·uar, un1 j oven 
ê livre docente e candidato uni co ao Jogar de professor extraorclinario. 

O futuro professor de clinica gynecolog·ica, o qual deve ser um pratico emi
nente, não ê submettido a nenh uma pro\•a pratica. O mestre escreve; não de
monstra qualidad es ele prof.esoJ'. 

Quer para Jinc docente, que1· para professor substituto , se exigirá a these 
original, e uJna arg·uição para apurar a autoria do apresentante do trabalho. 
Prestada a pr·oya pratica, o candidato, como todos os docentes escrupulosos, pre
pararil em 24 horas a ·ua prelecção, sobre um ponto do p1·ogramma ele cada 
uma das cadeiras da.'jecção, e durante quarenta 111inutos discorr rá como s~ 

di 1·ig-isse o curso official . 

Ji:m 1889. após o concurso perante a Faculdade ele Direito elo R ecife, foi 
indicado Martins .Junior, reprovados os outros candidatos . Exigi o o Governo 
que se completasse a lista triplice; vieram os nomes elos m enos fracos dentre os 
desclassificados, e um clellcs. corr eligionario elo presid nte <10 Conselho, obteve 
o lugar vi talicio. 

A lei actual fez peior: manteve a lista triplice, e· com o voto uninomina!. 
, 'e a Cong-regação, como succedeu, h a mezes, no Colle!;\'iO Pedro II, se dividir 
entre clous Candidatos de vao lr, o terceiro, que tiY E:r um an1ig-o entre os profes
>ores. entrará na lista e poderá ser nomNtdo. 

ó un1a Congreg-ação sen1 pudor classificaria en1 prin1eiro lug·ar un1 pJ~eten

r1ente escai'Clalosamente batido. Fóde inclinar-se, por sympathia, para um dentro} 
c1ous competentes. 

Dê-se, neEse ponto, n1aior autonomia aos institutos: seja ao Governo pro
posto um só nome, com a faculdade ele annull a r o conçurso e mandar proced0r· 
a outro. corn rlifferente mesa exan1inadora. 

Tinhatnos ouu~'ora os exames geraes de preparatorios, cmn o inconveniente 
ele prestarem os audazes proteg-idos dez exames ele uma vez. 

Em vez de prohibir a accum ul ação, introduzio-se o curso gymnasial. 
Desmoralizou-se este com a prodigalidade das equiparações . 
A principio, contr a o espil"ito da Constitu ição, deram o prestigio de institutos 

offidae a collegios lestinados ã propaganda r eligiosa. 
:'\ão foi ainda o maior mal: porque os sacerdotes, presos pela disciplina e 

pela n1oral christã, ens inavarn ben1 a tnocidade brasi lei ra. 
T emeridade seria dar ig·ual regalia aos collegios fundados com o intuito· d·} 

lucro imm ecl iato, e assh11 aconteceu. 
Puzeram-se em almoecla os Li tulos de bacharel em lettras. 
T>i1·ectores ganharam, com a condescenclencia ou a venalidade, sommas fa

bulosas. 

lnstituio-se, 110r isso. o exa1ne ele ad1nissão, en1 que o joven é ao n1esn1o 
tempo inquirido sobre doze preparatorios. 

O que oub·'ora era um ab uso, hoje se tornou lei. 
Accun1ulavam os in1previdentes e precipitados; ag·o t·a são lodos obrigados 

a accun1ular. 

F.' certo que n T erceiro Congresso Internacional de Ensino Superior, reunido 
ew. Pari~ em lf•OO, deciclio que as faculdades deviam apurar o desenvolvimento 
intellectual e a cullura geral elos candidatos á matricula; porém· o exame ves
tibular· não supprimiria, antes exigir ia o gymnasial . 

~:ra Universidade de Zurich, uma das n1 elhores e tnais tnodernas do n1undo. 
o n1alriculando, C!Ue exl·dbir cer tifi cado de a pprovação no cu t·so ayn1nasial, sof
fr·erá tres pt·ovas: 

a) composição sobre um assumpto proposto pelos examinadores. escripta 
em sala fechada. c em qualquer das tres Jinguas officiaes da Suissa; 
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b) demonstração oral de que o candidato é capaz de fazer uso corr<'Onte d,> 
francez e elo allemão ; 

c) dissertação sobre Hisloria Litle raria, Hisloria Polilica e Sciencias ;\a.
turaes, seguida de um trabalho de desenho. 

Entre nós cumpre r estaurar o glorioso Collegio Pedro II, que o1·a ag·onlza. 
Jnulil manter o sexto anno, de valor decorativo, sem wn alumno cl esd'" 

J n12. 
fla muito qu e os grandes pbilosophos r eduzi ram a proporções irrisorias o 

ens ino das linguas mortas. 
Po1· ca,usa do studo do Porluguez e elo Direito. Rbmano 1 ainda convên1 

aprender elementarmente o Latim; po1·ém o Grego eleve ceder o lugar a um:t 
lin~·ua v iva . Por isso é de exigir que o borario facilite o estudo simullaneo do 
Jnglez e elo · Allemão. emiJonL, por emquanlo, só um constitua ol>jecto de exame. 
á escolha elo alumno. 

Simplifique-se o exame de admissão, de modo que se passe da aula primari>e 
para o g-ymnasio. como em toda !'arte . 

I<:stando o grande instituto ao alcance apenas de. estudantes do Districtc. 
l~ecleral e elo E Lado do Rio de Janeiro, nos demais Estados funde o gov<'r no 
lo<:!al coll eg'os similares ao da Un ião, inspeccionados pelo representanl do Con
selho Superior do Ensino. 

0::; alumnos de outros gymnasios prestaJ~ão cxan1e con1 os do ultin1o annc. 
de cad:t materia nos officiaes, sómente na primeira época, não sendo licito, a. 
J)arlir ele 1917, inscreve r-se para mais ele quatro preparatorios. 

Pan1 que haja férias, o exame v stil>ular lerá lugar tres i"ezes antes d .L 
abertura elas au las. em .Janeiro. 

Bxhibiclo certificado ele approvação em Porluguez, Francez, Latim, Inglcz 
ou Allemão, Geographia e Cosmographia, Historla elo Brasil, Historia Uniyersal, 
Arilhmelica, Alg·ebra, Geometria, Physica e Chimica e Hisloria Natural. o can
didato á n1atricula n1ostrará que é capaz ~le estudar em livros extrang·eiros~ tra
duzirú, l'Cm auxilio de diccionario, t r echo de obra ele lilteralura classica, escr ip fa. 
em Francez e de outra em Inglez ou A ll emão. 

O cxarne oral constará das n1aterias propedellticas para o estudo ela Engt:
nharia (Malhematica e lem entar), Meclicina (Physica e Chimica e !li ·Loria N :"t
tural) • uu Direito (H istoria UniYersal, Psychologia, Logica e Historia ela Phj
losophia por meio ela ex:po ição das . doutrinas das principaes esco las philosó
phi ·as). 

Sf'r,·iço relevante prestou a Lei Org;anica do Ensino, tornando de nenhun1a 
va.l in. os exan1 es p;,\··n,nasiaes. 

E1·a, no n1on1 ento. o n1eio rapido de acabar, sem litigios, com os privilegias dos 
equiparados . lj;sles despediram logo os f iscaes; ele sorte que, em face do propri•) 
Cocligo elo Ensino, que lhes dera viela e prospericlacle, perderam o direito á equi
paracão. 

Só uma faculdade de sciencias jurídicas e sociaes evitou a armadilha fatal, 
mantendo, sem solução ele conlinuiclad . a fiscalização r munerada. 

Daqui e 1n diante não haverá, como outr'ora, privilegio algun1. 
Ensine quem quizer, levando os cliscitJulos a exame no gymnasio elo Go

verno. 
He:,t lizenÍ-se e1n conjunclo as pruv::Ls, J"eila a chan1ada )leia orden1 alpha

belica. 
l':Yilaclas, clesla fôrma, preferencias on represalias, os a lumnos matriculados 

e os xtranhos ao instituto tirarão da urna os mesmos pontos. na mesma hora. 
Niío g-uardaram coherencia os r egulamentos complementares ela Lei Orga

nica elo Ensino: repelliram elas faculclacles ele Medicina o systema de substitutos 
por secções, ao passo que o aclmlttiram nas ele Engenharia e Direi lo. 
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Cum pre estabel ecer a uniform idade log ica. 
Oulr"ora eram a rbitra riamente eng·lo ba clas as materias; corrij a -se o ele

feito, uninclo~as que têm entre si ma ior affiniclade . 
)!omear um s ubstituto para ca da cadeira é malbaratar as rendas ela aca

demia. Os ele uma r esidem e clini cam em ci dades elo i11terior, po rque não Lêm o 
que fazer n a faculdade . 

A pratica demo.nstrou a impossibilida de ele to rna r ob ri galorio o ens ino qua!1-
do os pro[essor es não o quer em : atlestam systematicamente a fr eqLi encia. Di
late-se, a esse r espeito, a au tonomia das Congregações, permittindo -lhes insti
tuir o rcgin1 en que prererire1n. 

Será aberto concurso para professo r cathedratico a penas quanclo não houver 
substituto ela secção em q ue se verificou a vaga. 

Ha, neste decreto, un1a serie de n1 ecliclas n1oralizadoras, cu jo alcance resal tr~. 

elos dizeres legaes ; di-spen sa comm en tarios. 
Como não é sómente o engenh eiro, n em o m edico que sabe physica, chimic·.t, 

ele . ' não parece razoavel exig ir-se diploma academico elo cancliclalo ao magis
ter io superior . 

Cumpr e facilita r aos pobres que labutam no Internato do Coll eg· io Pedro li 
o estudo do curso completo; por isso, log·o que a renda escol ar pa.rn1illir, se rH. 
all i restaura do o quinto a nno. 

Raros o s necessitados que frequen tam gratuitan1ente acadenlias ; e o joven 
que concluio oa preparatorios pó de ganhar o sufficiente pa r a pag·ar as taxas . 
Por isso é pr eferivel só admittir alumnos contribuintes . 

Con,·étn restabelecer a prova escrip ta, (!Ue salva os tilnidos de valor. R~

duzinclo a 12 o u a 15, por exen1plo, o nun1 ero de exan1inandos e exercendo fis 
calização r igorosa, não será fac il , aos trefegos, copiar o ponto. Recupera-se o 
tempo despendido, tornando-se mais breve o exame oral. 

Sob certos pontos de vista cumpre da r -.!!:'aior a utonomia aclminisl,·aLiva aos 
ins titutos do que a outorg·ada pelo decr eto n. 8 . 659: não a dmittindo recurso 
con tra o que decidir a Congr egação por dous terços dos seus m embros, excep to 
em casos r es trictos e especificados em lei; não inter vindo o Governo na escolh?. 
e non1eação de f unccionarios adn1ini strativos e subord_inanclo-se á c lassificação 
de candidatos a professor substituto organ izada con1 o voto da n1 a iori a re1aliv·.t, 
banido o peri goso systema uninmninal. 

Tuclo o que diz r espeito a cada instituto em particular, a e ll e compete re
gular, organi zando o Governo, ag-ora, e o Conselho Superior elo Ens ino, clepo i ~ . 

a seriação elas m aterias, afim ele facilitar as transrerencias el e a lumnos ele umn. 
para outra aêademia e evitar o aug 1nento el e clespezas co n1 pro Eessores desneces
sarios que arruinar á as finança:s da velha e g lo rioso faculdade. 

Está provado que a obra dos corpos collectivos é tanto menos imperfeita 
q uanto menor é o numero ele membros delibera ntes. 

Introduzio-se nas g ra ndes assembléas politicas o systema das co mmi ssões 
pennanentes1 c ujo voto~ na 1naior parte dos casos. prevalece cl ecis iva1ne nte no 
plenario. 

Com a entrad a elos antigos professores extraorclin~rios para as sessües ela 
CongTegação, perder a n1 estas nnütissin1o da gravi dade antig·a . 

Mais de um a vez a obstrucção foi tenta da e a v iolenc ia de ling uagem ex
ploclio clesmora lizadora. 

Recuemos, um pouco, ás boas normas : os s ubstitutos serão r epresenta dos 
pelos que estiver em em lugar de cathedraticos licenciados ou impedidos, mantida 
a justa innovação el e ser admilt iclo ao rec into , com voto, um deleg-ado dos livres 
docentes . 
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Parece conveniente imped ir que se adie a época ele exames ou da abertur..t. 
das aulas . Quando se o permitte, os rapazes não estudam a tempo, contando 
s mpre com a prote lação costumada. 

Ao codigo regulador ela economia intima elos institutos é preferivel conferir 
o nome ele R egimento Interno, porque a palavra Regulamento, em technica ad
ministrativa e constitucional. lemb>·a UJ acto do Poder Executivo . 

O mesmo Governo que no cleet·eto n. 8. 659 annullol!. o valor elos Li tu los aca
demicos mant.eve a exigencia dos mesmos para ser engenheiro do quadro, advo
gado nos auditol"ios federaes, membro da magistra:tura, clinico ou funccionario 
superior da Directoria de Saucle Publica no I lstricto Federal . 

Ora. desde que se declara indispensavel o diploma e se não r egula o modo 
ele fiscalizar a sua expedição, o resultado é proliferarem academias electricas 
e est!lbelecer-se a Yencla desfarçada de ti tu los. 

Assim aconteceu : o decreto que se pr opo;, acabar com a m ercancia de grãos 
de bacharel em lettras escancarou a porta ao commercio franco de cartas de 
doutor em meclic.:ir.a. 

O proprio Go\·e!·n..., Ll'at:::acto reconheceu nobre.n1ente o seu erro e operol.l 
utn ;novinle'"ito de rf'cü,·l ao ~ laborar, etn 1Vlar~o de 1914, o novo Regulamento 
da Directcria Geral ele ,Saurle Publica, mandado ruhlicar a 18 daquelle mez pelo 
decreto n. 10. 21 . 

O art. 295 estipulava: 

"Só é permitticlo o exercicio da arte ele curar, em qualquer elos seus ramo:> 
c por qualquer ele suas fôrmas: 

I, ás pessoa& que se mostrarem habilitadas por titulo conferido pelas fa
culdades ele Medicina nacional ?"econhecielas 7Jelo Jlfinisterio elo !?>tc>·io>· á vist>t 
ela injo1·mação elo Presidente elo Conselho S1t1Je1·io1· elo Ensino; 

Il, ãs que, sendo graduad!ls por escolas ou universidades extrangeiras, s~ 

habilitarem perante as ditas faculdades, n a fórma dos respectivos estatutos. ·· 
Um decreto instituio a ampla liberd acl~ de expedir titulas academicos: r~

stdngio-a decreto posterior e explicito. 
Ou se não exi ja diploma para o exercicio de profissão nenhuma, ou se 

ns,·alize a sua concessão. 
A corrente predominante ao Congresso, e fóra delle, é pela exigibil idade dus 

grilos escolares. 
Logo não revogaria o Parlamento. a pedido do executivo , as leis que exigem 

certificados de estudos super iores, para determinados f ins . 
Não amadureceu a Idéa collimada pelo decreto n. 8. 659. 
Urge, portanto, fiscalizar, como deliberou o Go,·erno transacto, os cursoq 

dirigidos por particulares. 

Outr"ora o fiscal de academia era um pob>·e homem. solicitante de emP>·ego, 
incapaz de denuncia>· irregularidades, porque temia perder a renda, se fosse o 
instituto condemnaclo. 

Prefira-se o inspector em commissão, como se usa n as repartições de Fa
zenda. Este, se fô1· activo e rigoroso, receberá outras com missões a n a Iogas. 

E' irrisorio que se offe>·eça o estipendio de 3 :600$, para gratificar o tr:t
balho do homem capaz de formar, de plano, juizo seguro sobre a r egularidad,, 
e efficacia de um ensino superio>·: seis contos de réis darão para mandar um 
homem de merilo, do Rio d Janeiro a um Estado, com ordem de se demor ar 
dous ou tres mezes . 

Entre nós uma le i só é efl"icaz quando se restr ing·e, o mais possível, o a r 
bitrio dos executores. 

Para que cinco academias ele D ireilo na capital de um pai?. ele analphabei.os, 
na qua l se não contam quatro gymnasios excellentes? 
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Em cidade nenhuma do mundo se nos depara semelhanLc abundancia ele 
cursos superiores . 

Tos centros pouco populosos, se acasao um'' faculdade existe, não é possiYel 
a selecção do pessoal docente: Lodos os medicos ou Lodos os advogados do Iuga1· 
se tornam profes"ores . 

. '/ão ha campo vasto para a obser~ção, hospitaes concorridos, varieclalles 
de done(]aS, recursos para n1ontar laboratorios completos, en1fim tudo o qu e é in
clispensavel para se tornar proficuo o estudo ela Medicina. 

O T erceiro Congresso Internacional de Ensino Superior, a lém ele r eco nhecer 
que, etn vez de procut·ar hotnens ele saber universal, se buscassen1 , para profes
sores, os que se especializassem nas n1aterias ela secção em que devessen1 .el~

sinar, opinou pela suppressão de varia:s escolas superiores, conset·vando apenas 
as que funcc ionavan1 en1 grandes cidades. Assitn se tornaria possi vel rernu
nerar melhor os docentes, attrahinclo aos concursos maior num ero ele sabio" 
distinctos . 

Nos Estados Untdos cessou a quasi vesan ia <l;e fundar universida des em 
toda parte: o ultimo r elator i o do Co?n>nissione?· ot Ecltwation nota, e accentúu. 
como prova ele progresso na instrucção, que ent•·e 1904 c 1913 clesappareceram 
79 academ ias de medicina. 

Quanto mais restricto é o numero ele institutos, m á is facil a se lecção elo 
pessoal docente . 

Por isso, existam, quando 111uito, duas acaden1ias de Dire ito, Engenharia 
ou Medicina e.m cada Estado, e se não tolere ensino superior em cidade ele m enos 
ele cem mil h!l!bitantes, salvo se o Estado l'ôr bastante populoso e rico pa:·'l. 
attrahir, com o estipenclio abundante, os mestres ele valor. 

Todavia, para não restring-ir a liberdade ele e nsinar, aclmiltam-se a exam e, 
e m :VIarço·, nas academias officiaes ou reconhecidas, os a lumnos dos instituto;; 
absolutamente livres. 

Ao contrario, para ev itar que os reprovados en1 preparatorios, en1 Dez~n'l

bro, se inscrevam ele novo em Março, ficou expres o, no art. 86, que sómente 03 
alun1n.os elos gyn1nasios officiaes se apresenlen1 a exa1ne na segunda época. 

R efer e-se o art. 76 aos est.udantes elos c ursos sup.eriores. 
Resulta, portanto, que os jovens não matricul·aclos em faculdade official 

prestan1 exanie en1 l\1arço, e os a lheios aos g·y1nnasios do Governo sujeitan1-se á3 
provas finaes ele cada ma teria e m Dezembro unicamente . 

Supprimiram-se, nas faculdades ele Medicina, um lug-ar ele professor cathe
clra lico, varios ele substitutos e clous ele funccionarios administrativos. 

Era uma vergonha que um paiz que installou pomposamente na sua ca
pital um Cong1·esso ele Direito Internacional Priv.aclo não ensinasse esta sciencia 
moderna e cada dia mais util, nas suas faculdades jurídicas . 

Cria-se agora a cadeira, sem o nus para o Thesouro. 
Cumpre enthrnnizar ele novo a Philosophia do· Direito. 
Não se compr_ehencle o desd em brasileir9 por um estudo a que os italianos, 

gTan.des cultores das lettras jurídicas, dedicam activid.acle febr il. Provam-no, ele 
sobejo, as obras recentissimas ele Lilla, Vanni, Biavaschi e Consentini (n;onu .. 
m e11tal a ultima, e publicada em 1914). 

Só a Ph~losophia explica os fundamentos elo Direito, a sua razão ele existir, 
exalta o espírito sedento ele saber , apresenta-lhe a sciencioa ele Ihering e Puchta 
como um ideal excelso, digno ele sacrHicos voluntarios e dedicações at·clentes. 

A Encyclopeclia encara-o ele modo positivo, t erra. a tena, como uma rente r].:). 
r esultados praticos e immecliatos . 

E não só de pão vive o ho1n en1 . .. 
Resumidos se acham os fundamentos elas disposições varias ela r eforma au

to rizada pe lo Congr esso Nacional. 
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:'-lão preoccupe a ninguem verificar se acompanha os regulamentos viganles 
entre os povos mais cultos do mundo. 

L€gislamos para o Brasil actual. 
N"um paiz onde o Parlamento annualmente se reune. por que elaborar es

tatutos para o seculo vindouro? 
Não almejamos que se institua hoje o que em toda parte só o futuro com

p_reh nder:J. . 
A autonomia ampla dos institutos não é novidade: existia em 1832. 
Prematura e precipitada, tantos males causou ella que a extinguiram logu, 

e sómente 80 annos depois reappareceu a luz meridiana. 
Não fo i feli z a nova experiencla. 
R ecuemos um pouco, até a autonomia relativa, exigida pelo CongTesso e 

consentanea com a época, a nossa educação, os nossos recursos economicos e a 
fraca disciplina. social observada entre as jovens nações latinas. 

Para o futuro legislem aquelles que no futuro viver em . 

Hio ele Janeiro, 1 de ~Iarço ele 1915. - Cal"los. Jfaximiliano. 

Uec n -' ( 0 n . 1 1. 530 - de 18 de ) Jarro d e HH5 

l EOHGANJZA O ENSINO ECUNDARIO E O SUPERlOR NA REPUBLICA 

O P•·esidente ela R epublica dos Estados Unidos do Brasil, usando ela an
torização constante do art. 3• ela lei n. 2. 924, ele 5 de Janeiro elo corrente anno 
e ela attribuição que lhe confe•·e o art. 48, n. 1, da .Constituição Fecle•·al, ele· 
ereta: 

Art. 1 .0 O Governo F ederal continuará a manter os seis institutos ele in· 
strucção secundaria e superior subordinados ao hlinisterio da Justiça e :--<egoci');; 
Interiores·, dando-lhes autonomia diclactica e administrativa de accôrclo com a~ 

disposições des te decreto. 
Art. 2.• O patrimonio de caÇia instituto será administrado pelo respectivo 

director. ele accõrdo com o orçamento elaborado pela Congregação. approvado 
pelo Conselho Supe1·ior do Ensino e homologado pelo 1\Iinistro da Justiça e NP· 
gocios Interiores. 

Art. 3.• Todas as verbas terão applicação ao fim a que são destinadas. 
Art. 4.• Aos institutos federaes de ensino super ior ou secundaria é attri

buicla pe•·sonalidacle jurídica, pa1·a receberem doações e legados, adquirirem ben3 
o ce lebr arem con tractos . 

Paragrapho uni~o. Não poderão co mp1·ometter a sua renda presente ou 
futura, nem alienar bens sem a permissão do )linistro da Justiça e ~egocio~ 

Interiores. 
Art. 5.• O Gover no manterá uma faculdade official de 1\Ieclicina no Estacl-1 

da Bahia e outra no Districto Federal ; uma facu ldade de Direito em S. Paul<> 
e outra em Pernambuco: uma Escola Polytechnica e um instituto de instrucção 
secundaria, com a d nominação ele Collegio Pedro II, na cidade do Rio ele Ja
neiro. 

Art. 6. 0 O Governo F ederal, quando achar oppor luno, reunirá em Univer
sidade as Escolas Polytechnica e de Med icina elo R io ele Janeiro, incorporand·) 
a ellas uma das Faculdades Livres de Direito, dispensando-a da taxa de fisca
lização e dando-lhe gratuitamen te edificio para funccionar . 

§ 1.• O P residen te do Conselhu S uper ior do Ensino será o Reitor da Un'
-;ersidade. 
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I§; 2.• O Regimento Interno, elabor ado pelas tres Congregações reunidas, 
completará a organização estabelecida no presente decreto. 

Art. 7.• As taxas ele m9.tricula e de frecruencia e a metade das de exames, 
deduzidas as clespezas pagas pelo cofre escolar por Q.eficiencia ela verba con · 
cedida pelo Congresso Nacional, constituirão o patrlmonio do Institu to, afim 
el e lhe garantir a a u tonomi-a financeira, fundam ento da administrativa. 

Art. 8.• S6mente quando o patrimonio fôr bastante avultado para ·dispensar 
,·,nxilios elo Governo, poderão ser augmentaclas pelas Congregações as gratifica

ções aos professores. 
Art. 9.• Constituirão o palrimonio dos institutos mantidos pelo Governo 

Federal: 
n) donativos e legados; 
b) subvenções votadas pelo Congresso Nacional; 
c) os edificios em q ue funccionarem os institutos, pertencentes outr'ora ao 

Estado; 
cl) o material ele ensino e as bibliothecas existentes nos institutos; 
e) as taxas constantes do art. 7° bem como as el e certidões, diploma e 

quaesquer outras creaclas pelas Congregações e approvadas pelo Ministro d.t 
.] ustiça e Nego cios Interiores, por intermecl io e após o parecer do Conselho Su
per ior do Ensino. 

Art. 10. As taxas de matricula, frequencia e exames não poderão ser au
gmentadas, nem diminuidas, sem approvação Çl.o Ministro da Justiça e Negocias 
Interiores, d pois de ouvido o ConseU10 Superior ' elo Ensino. 

Art. 11. As academias que pretenderem que os diplomas por ell as confe
ridos sejam r egistados nas repartições federaes, afim ele produzirem os f in.> 
previstos em leis vigentes, requererão ao Conselho Superior elo Ensino o de
posito da quota ele fiscalização na Delegacia Fiscal elo Estado em que funccio
narem. 

Art. 12. O Con selho Superior poderá indeferir logo o reque~imento, se tiver 
informações seguras de falta ele idoneidade dos clirectores ou professores d•J 
Instituto . 

Art. 13. Deferida a .petição, será •pelo Presidente elo Conselho proposto ao 
Ministro ela Justiça e Negocias Interiores o nome ele um brasileiro familiarizado 
com as questões do ensino, o qual será nomeado em commissão para inspecc.ionar 
a academia. 

Art. 14. O inspector intruirirá, por todos os meios ao seu a lcance. inclusive o 
exame de toda a escripta do insti tuto: 

a) se este funcciona regularmente ha mais de cinco annos; 
b) se h a moralidade nas distribuições ele notas de exames; 
c) se os professores mantêm cursos particulares fr equentados pelos a lumnos 

ela academ ia; 
cl) se as materias constantes elos programmas são sufficientes para os cursos 

de Engenharia, Direito, Medicina ou Pharmacia; 
e) se, pelo menos, tres quartas partes do programn1a de cada materia são 

effectivamente expl icadas pelo respectivo professor; 
f) se ha exame vestibular e se é este rigoroso ; 
g) se a -academia possue os laboratorios indlspensaveis e se estes são utili

zados convenientemente; 
h) se o corpo docente é escolhido pelo processo de concurso de provas es

tabelecido na presente lei; 
i) se as rendas da academia são sufficientes para o custeio de um ensino 

integral, das materias elo curso, ministraao por profess~res suffici entemente rc
l11Unerados; 

j) se a qul)ta ele fiscalização é depositacla na época legal. 
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Art. 15 . O inspector ap resentará r elatorio circumstanclado sobr e o que hou
ver visto e co lligido a respeito do instituto. e, na falta de qualquer dóS r equ l;: 
sitos enumerados no artigo antecedente, concluirá por aconselhar que sé t\Ílú' 
conceda a pretendida equiparação ás academiás mantidas pelo Governo "'Fe · 
dera! . . ..... :. 

Art. 16. Não será inspeclor pessoa ligada por affinidade de qualquer 'na-" 
tureza aos directo r es ou professores da academia, e, quando possivel, nãO J:es i
dirá si quer no Eslaclo em que o ' i·nstituto f unccion ar. 

Art. 17 .~Considera-se t erminada a inspecção com o julgamento do r 'elatdrb' 
pelo Conselho Superior elo Ensino . 

· Ar t. 18. Receberá o inspector a m etade· da quota el e · fiscalização logo qu.3 
fôr nomeado, e a outra me tade quando tiverem sido achados satisfactoriõs ri 

. relatorio e as informações supplementares a ell e pedidas, qua ndo" neéessdrias. 
p lo Conselho Superior do Ensino. ... · 1 

Art. 19. A nomeação de inspector ser á a nnual, embora possa o Con ·e lho 
designa r o mesmo cidadão duas e mais vezes, para in~peccionar varias· iilsti'
tutos. 

Neste ultimo caso r eceberá tantas quotas quantos forem os institutos inspP.c-' 
cionados. 

Art. 20. Julgada digna de equiparação ás federaes uma academia, será ess,, 
r egalia out.orgada pelo Ministro da Justiça e N egoclos Interiores, que dará scien
cía da sua r esolução ao Presidente do Supremo Tribunal Feder a l, á Directori>~ 
de Saud e Publica e ao Ministerio da Viação, para os fins de ilire ito. 

Art. 21. O instituto equiparado deposita r á , até o dia 31 de J aneiro de caaa: 
anno, na D elegacia Fiscal do Estado, a ctuota de fiscalização, que a lli ficará 
á disposição do Mi nlstro ela Justiça e ego cios Interiores . ·' 

Art. 22. Quando o r elatorio do inspector condemnar um instituto, set'rc 
cassado o direito ii. equiparação já concedida, não podendo ser de novo r~que
rida dentro de seis a nnos, embora a acauemia mude de nome conservando niál~ 

ele metade do antigo corpo docente. 
Ar t. 23. Quando a academia representar contra o inspector ao Conse lho Su

perior e a este parecer que o r elatorio foi injus to ou apaixonado, poderá agua!·
dar nova inspecção para aconselh ar ao Ministro a applicação da pena comm!
nada pelo a r tigo antecedente. 

Art. 24. Nenhum estabelecimento de instrucção secundar ia, mantido por' 
particulares com intento de lucro ou de propaganda philosophica ou religiosa 
poder.á ser equiparado ao Collegio P edro II. 

Art. 25. Não será equiparada ás officiaes academia que funccione em <.: i
dade de menos de cem mil habitantes, salvo se esta fôr capital de E stado d J 
mais de um milhão de habitantes e o instituto fôr fortemente subvencionado pelo· 
governo regional. 

Art. 26. Não podem ser equi,paradas ás officiaes mais el e duas academias d e 
Direito, Engenharia ou Medicina em cada Estado, nem no Districto Federal; 
e, onde haja uma official, só uma particular pôde ser a e lia equipa r ada. 

Art. 27. A jUOta de fiscalização das academias será de 6 :000$ a nnuaes, a 
a dos gymnasios, 3 :600$000. Quando as academias organi zarem bancas de ex!l
mes g eraes de preparatorios, pagarão a s duas quotas, de cur so secundaria · Ó 
superior. 

Conselho Su7Je1'io•· eLo Ensino 

Art. 28. O Conselho Superior do Ensino será. o orgão consultivo do Go . 
verno e o seu auxiliar immecliato para a fiscalização dos institutos officlaes c 

. i 
dos equiparados a estes. 
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Art. 29. Compôr-se-ha de um presidente, livremente nomeado pelo Presi · 
<).ente da Hepub lica, den tr e os cidadãos de indiscutível saber e familiarizados 
com · todas as qu estões elo ns ino; dos clirector s dos inst itutos officiaes subor'' 
dinados ao Ministerio d e Justiça e N egocios Interiores, e de um professor d e 
cada um dos r eferidos institutos, elei to biennalme nte pela Congr egação respe
ctiva, ein sessão especia l con vocada com a declaração desse fim . 

Paragrapho uni co. O cargo de Pres idente do Conselho Superior do En
sino ê incompativel com qualc;uer outra funcção publica, inclusive o ex ercicio 
effilctivo do magisterio em in stitutos officiaes. 

Art. 30. Ao Conselho Superior do Ensino compete: 
n) indicar os inspectores para os institutos q ue r equer er em equiparação aos 

officiaes; 
b) exigi r novos esclarecimentos d esses lnspectores e dar parecer sobre o 

r elatorio por elles a presentado ; · 
c) da r pa r ecer ao Ministro ela Justiça e egocios Interiores sobre as des

pezas autoriza das p elas Congregações e não previstas no orçamento actua i . 
c!) tomar conhecimento, em grão el e r ecu1·so, das t·esoluções dos clirectore& 

e das Congregações, salvo quando estas delib rarem pelo voto da maioria abso· 
luta dos membros respectivos e sobre assumpto que se não r elacione com o au 
gmento de clespezas, nem com os casos previstos pelo a rt. 70 , lettra f; 

e ) providenciar acerca elas occurrenoias e elos factos levados ao seu co
nh ecimento por in termedio dos directores de institutos officiaes ou equipa rados; 

f) s uspender um , ou mai s c ursos, desde qu e as Con g r egações o proponhan,· 
e a ordem ou a di sciplin a o exija m; 

y) propõr ao Governo o fechamento temporario de um instituto por mo
tivos de indisciplina ou de calamidad e publica, ou a mudança da r espectiva séd(·,' 
ouvi :l ,_ neste ultimo caso a Congregação, convocad a especia lmente pe lo director; 

h) informar o Governo sobre a conveni encia da creação. suppressão 011 

transformação ele cadeiras, e approvar a seriação das materi as dos cursos pro~ 

pos ta p·.3las Congregações; · · 
i) promover a r eform a e os mel horamentos necessar:ios ao ensino; 
j) decidir o recurso interposto pelos professores con t r a actos do director; 
k) examinar o r egimento interno de cada instituto e exigir que seja modifi

cado sómente nos pon tos em qu se achar em clesaccôrdo com as disposições 1:}

gislativas vigentes; 
!) r esolver todas as duvidas que possam ser s uscita das n a interpr e tação ~ 

applicação elas le is r efer·entes ao en s ino. 
Art. 31. Compete ao Presidente do Con selho S\JJ)erior: 
n) entender-se di rectam ente com o Governo sobre as n ecessidades elo en

sino ; 
b) enviar. na primeira quinzena el e Março, ao Ministró ela Justiça e Nego-

cios Interior'lS o orçamento annua l de . cada instituto; · 
c) ap r esentar, no f im de cada anno, um re latorio circumstanciado · el e tucl0 

o que occorreu no paiz e foi di gn o de nota, a •·espeito elo ensino secunda ria e 
~uperior; 

1 

d) conYocat· o Conselho extr a ordinariamente sempre qu e 'julgar urgente a 
sua deliberação. 

Art. 32. O expediente elo Conselho ser á feito pela sua secretari a, que terá, 
como fun ccionarios, um secre ta ri o, dous amanuenses e um continuo . 

Art. 33. As sessões ordin.a •·i a13 do onselhq se eH ectua.rão n a Capital ela 
R epublica de 1 a 20 de Fevereiro e de 16 a 25 de Julho ; as sessões extr aordl 
narias~ quando o preside nte as julga r inclispensaveis e urgentes. 

· Art. 34. O Conselho funcciona r á com a presen ça, pelo menos, da metade e 
mais um dos m embros effectivos, tomadas as deliberações por maioria relativa. 



.. Art. . 3&. A séde do Conselho será por elle fi:lçada IJ.O edificio do;. um ., do~ 
instit u tos officiaes, obrigados estes a conceder _gratttita)Tlent~ as J,aia_f.! · Jn.g i sy&l_:~ 1 
saveis para a s sessões e para os serviços da secretaria. 

Go•·po cLocente 

.,Art. ' 36 . . O córpo docenté dos · ins titutos compõe-se de professores cath ãra.>.'l 
ticos, pro fesso r es substitutos, professores honora ri(l s, professores, -s im}llesm.ente.,I 
e· liVr es docentes. · 

Art. 3 7 ·. Compete ao· professor cathédratico : 
"ct) a r egencia "efféctiva da cadeira para · a ·qual foi nom eado ;- ··· .. , :,;;;:z 

b) a elabo ração · do program.m a do seu curso, afim " de ser af)p ro-vacló ' pSIU:: 
CongTegação 30 dias antes da abertura das a ula_s; _ , . J 

~ ) fazer parte das m esas examinadoras, desd .:e que não ha ja inc_OIJ)J?"J,J; iq[l!;J 
<lad~ l eg~J. ; . . 

d) indfcar . os seus assistentes, prepar adtÍres' e dem a is a ux ili'a r es; ' 
•.' e~ · SUb-rJ?.etter a provas oraes .<? u eScr iptas os seus al uJnnos, na pr.l~~e ir·a qutn· .. ~J 

zena de Junho e na seg·unda de Agosto , e conferir-lhes uma nota quan do cha
mados aos tra ba lhos praticos, afim de deduzir _ a média annual, que iilfliÚr';~ ' 
pa ra a nota do exam e final, conforme fôr determinadD pelo J:tegim erit<;> · ~~ - ! 

t~rno. ; . _ . _
1 

f) .ens inar toda a materia constan te do programma por elle orgarlizado. 
Art. 38. Compe.te ao prof'essor substituto: " r · 

a) s ubstituir, nos impedimentos lemporarios , qualquer dos catheclraticos ela 
s ua ·secção ; f 1 

b) r eger os cursos que lhe fo r em desig na dos pela Congregação, esgotarrflO; 
os prog-rammas a pprovados ; 

c-) auxiliar, quando necessario , os cathedraticos durante as provas de .Junh <J. 
e · Agosto . . . .• 

Art. 39 . . o professor honorario tet'á direito de . dirig ir cursos particulare~, 

nas salas da Academia q ue o elegeu, ser vindo-se do material esco lar. , 
Art. 40. Os liv res docen tes- não farão pa-rte de m esa examinadora SÍJ1ãu 

q.y.ando nomeados para r eger cadeira por fa lta de professor substituto, nem serão 
es tipendia dos pelo Governo ; receoerão na th esouraria do Instituto as taxas elo 
fr,equencia dos a lumnos matriculados nos seus cursos a ntes de começar o anno . 
lectivo .• deduzidos 10 •1• para o patrimonio esco lar. 

Parag rapho unico. As médias ponferidas pelos livres docentes nas provás ' 
de .J.Junho e Agosto ser ão obrigatoriamente acceitas pelas m esas que pr?C·ê det:~; 
ao exam e final, salvo se a Cong regação houver delib \)rado o contrario em r~ 

_lação a a lg um docente cu lpado -~e excessiva ·con.descen dencia devidamente pro 
vada. 

Art. 41 . Os professores cathedraticos e os s ubstitp tos serão vitalícios d·es?e 
o dia da posse e exercício . 

Paragr apho uni co. Os livres docen tes ser ão nomeados por seis annos, pró-· 
rogados por igual "período se a Cong r egação o resolver por niaioria 'absoluta ~' 
No caso contr ario -dever ão submetter-se a n ovo con curso. ' ... ' 

At t . 42. O lugar de professo r cathedratico será 'J) r eench ido, mediante de
cr-eto , pelo substitu to da secção em que se verifi cou a vaga. 

Art. 43. Logo que vagar um lugar de professor substituto, o director . man . 
dM.·á publicar edit<tl com o prazo de 120 dias, declarando abertas as inscripções, 
para o concurso bem como as ,condiÇões para se inscreverem os can..didatos· ; 
R emetterá cópia do edital ao Ministerio da .JustiQa e Negocios Interiores,_,, afln1~ 

de ser transmittido, em resumo, por . telegr amma, . ~os presidentes e . govern 'ldores 
de Estados . 
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Art. 4-i. Poderão concorrer á vaga de professor substituto todos os brasi
lel rós q ue exh ibirem ·folha corrida e forem maiores de 21 annos. 

A.l't. 45. O ct.ncu rso para professor Substituto e para livre docente com
prehenderá : 

a) um trabalho de valor sobre cada uma das materias da secção, impresso 
em folhetos, elos quaes 50 exemplares serão entregues ao secretario do Instituto, 
mediante. r ecibo ; 

b) ar.guiçã~ do candidato pela banca ~xaniinadora, composta de quatro 
professores, sob a presidencia do dir_ector, para verificar a authenticidade au ' 
paternidade do trabalho escripto . apresentado, podendo cacla um dos quatro 
prof_essores interrogar o candidato durante m e ia hora, no maximo ; 

c) uma prova pratica sempre .que o assumpto elas cadeiras da secçâo a 
comportar ; 

d) prelecção, durante 40 minutos, sobre um elos pontos do programma 
de cada uma das ·cadeiras da secção, tirado á sorte 24 horas antes e postos 
os papeis na tu·na en'l ·presença dos cand ldaLos. que verificarão se foi incluido 
cada prbgrain!n a ma: integra.' 

Art. 46 . Será publico o concurso e r eal izado em sala que ;comPOL'te! 
grande ai.ld itorio, collocados os candidatos a Lgual distancia dos espectad<!>r'esc 
e da mesa exam inadora, sem dar as costas ne1n par·a esta, nem para 
aquelles. 

Art. 47. A Congregação receberá os fo lhetos com a these escr ipta e assis 
tirá ás provas oraes, votando afinal na classificação e appr ovação dos carict idatos, 
pelo modo que o Regimento Interno estabelecer. 

Art. 48 . O director communicará ao Governo qual o concurrente que obteve 
o · primeiro lugar, e este. será nomeado 10 dias depois, se dentro desse pr azo 
nenhum candidato recorrer da deliberação da CongrPgação para o Ministro do . 
Interior, por intermedio do Presidente do Conselho Superior do_ Ensino. 

Paragrapho unico. Pôde ser interposto o •·ecurso para o Conselho Superior 
e communicado ao Ministro por s impl es telegramma. 

Art. 49. Concedido ao r ecorrente, pelo Presidente do Conselho SuperiOr, 
um prazo razoavel para provar o quanto allega, ouvido o director do ins tituto, 
será o processo remettido ao Ministro da .Justiça e Negocios Interiores, que 
apenas confirmará o ve1·eclictwn da Congr egação ou mandará proceder a novo 
concurso, em quo farão parte <]a mesa exam inado r a professores que não servi
ram na primeira. 

Paragral)ho uni co. Ficam dispe nsados de a;presentar trabalhos escr iptos o~ 

candidatos ao segundo concu rso que tomaram parte no primeiro . 
Art. 50. Os livres docentes, quando candidatos á vaga de professor substi

tuto , ficam dispensados da prova escripta e elo interrogatorio .r espect ivo, apre
~entando o mesmo trabalho impresso já offereciclo por elles, afim de ser con
frontado com o dos de mais candid atos, para o effeito ela classificação, salvo se 
preferirem redigir e sustentar nova these. 

Paragrapho unico. Em igualdade de condi<:õcs caber:'i. aos livres docentes a 
preferencia para a nomeação. 

Art. 51. Será di spensado do concurso, pelo voto de clous terços da Con
gregação, confirmado pelo Consel ho Superior do Ensino, o autor ele ohra v"'"
dadeiraTR ente notavel sobre o assumpto de qualquer das cad eiras de uma 
secção. 

Art. 52. O professor substituto será nomeado pelo Presidente da Republlca; 
o dlrector do ins tituto nomeará o livre docente, mediante concurso. 
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Art. 53. Serà professor honor a rio um homem de excepcional competencia 
prn(i ss ional , e leito espontanea,mente pelos votos de dous terços da Congr~gação. 

Paragrapho unico. A investidura pod er á caber a un1 extran geiro. 
Art. 54. Serão ele itas pe!a Congregação as commissêies examin ado ras dos 

concur sos. 
Art. 55 . Os livr es docentes t êm o direito de se utiliza r , nos cursos fe itos 

nos estabelecidos. dos apparelhos nelles ex istentes, com a cond ição, porém, de se 
~·res.pon sabilizare rn pela sua conservação. 

Par aragrapho uni co. Por conta dos liv r es docentes correr ão as despza~ 

fe itas ' com o material empregado nas d emonstrações e com o pessoal que os 
aux lliar. 

Art. 56. E' permi ttido obter-se a liv r e docencia pa r a duas ou t r es cadeiras 
.. do cu r so. 

Art. 57. E' vedado ao professor cath edratico ou subst ituto m a nter n o edifi
"Cio da acdam e ia cu r so particular da cadeira que lecciona, frequentado por a lu
mnos da m esm a cadeira , sa.lvo se provar haver con cedido a estes a frequencia 
gratuita. 'flT j 

Art. 58. Em todos os impedim entos do professor cathedrat ico ser â. a cadeira 
r egida pelo substi tuto da secção. Na falta des te, o cl ir ec tor chama r á um dos 
livres docentes, de pr·efer encia o que leccionar a materia el a cade ira vaga. 

Art. 59 . O cu r so ser á dividido por secções, sendo nomeado para · cada um 
professo r s ubs tituto. 

Art. 60. Compreh enderá cada secçã o materias que tenham entre si evid ente 
connexidade. 

Pavagr apho u nico. Quando essa connexidade se não verificar, uma cadeira 
só con s tituirâ. uma secção 

Art. 61. Nã o haver á secção d e mais de tres cadeiras. 
Art. 62. Quando pelo el vado num er o de a lumnos se tiver d e dividir em 

tu r mas o en s ino de uma cadeira. a r egencia das turmas supplem enta res com
petirá em primeiro lugar ao professor cath edratico ; r ecusando este. a o professor 
substituto, e, na fa lta do ultTmo. a um livre doceilte, preferido sempre o que 
leccionar as m a terias da cadeii·a r e ferida 

Art. 63. A m etade da taxa de exames ser á d is tribuida entre os membros 
. das commissões examinadoras como g r a tificação proporcional ao trabalho. 
".. Art. 64. Os professores nomeados antedormente á L ei Organica do Ensino 
· ou po_sterio rmente ·a este decreto gozam de todas as regalias e estão su j eitos 

a todos os dever es de funccionar ios publicos feder aes, até que o ins tituto onde 
ensinam , dispense a subvenção annua , bern cotno a garantia de v i taliciedade, 
gratificações a ddicionaes e jubilação concedida aos professores p elo Governo 
F ederal: · · -~, -.rJY J 

Art. 65. Cham am -se yr ofessor es, s implesm e n te, os que ensinarem trabalhos 
gr aphicos. musica . ou gymnastica, os quaes estão .sujeitos, em conc urso, apen'l.s 
á prova pratica e á didactica. 

Par agra pho uni co. Consisti r á a prova did actica. em uma lic:;ão dada pelo 
can d ida to, em . t empo e de modo que se.. possa ver ificar ~e ell e possue a ptidão 
pa ra o en s ino. 

Ser ão nomeados pelo d irector. de accõrclo com a Congr egação. 
Art. 66. Os assldtentes, os p 1·~parado res e d emais aux ili a r es do ens ino são 

, . .nomeados pe1o direc tor, ele accôr do com a Congr egac:;ão, mediante p roposta elo pro
fessor cathecl r a ti co sob c ujas ordéns el evem servir , e demitti dos cle~de que .. o 
prqf.eRf'D!~ o r ep uei.r a e a _Çpngregaçã.o. depo is de ouy iq _ , Q . fun.:;cion a rio . ach e pro
cedente o ped ido d e exo~e~ac::'i.o. 

Para~T~pho unjco. r.-. rl0m:.'l i -=: f11 nccionarios são de Jh~re nomea.çã.o ào dire
cto r. homologada p ela Congregação. 
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Conm·egação 

Art. 67. Compõe-se a Congregaç5o de todos os p t·ofe~sores cathcdralicos 
· em cx e t·cicio, dos qu es estiverem substituindo. Q!j cath ec1 raticos. e de um r epre

sentemente dos livres docentes, eleito por ell es, biennalmente, em sessão presidida 
• pelo director. 

Art. 6 . A Con gr egação delibera com a presença de m e tade e mais um 
dos seus ~embros, salvo os casos em que se exige o voto de <1ous t erços, bem 

o como os de sessões solem nes, que se effectuam com qualquer numero. 
Par agrapho unico. Quando. convocada duas vezes por edital, publicado em 

jorna l de g r a nd e circ ulação, não se verifique a presença de professores em nu
. m ero legal. faz-se ter ceira convocação, deliberando-se com qualguet· numero, 

desde que se não trate de r eforma do R egimento Interno , nem de augmento ou 
diminuição das t axas . 

Art. 69 . A Congregação será convocada e presidida pelo director e deliberará 
segundo as normas estabelecidas no Regimento Interno. 

Art. 70. Compete á Congregação : 
a.) . a ppr ovar os programmas e laborados pelos professores, 30 dias antes <la 

época fixada pa ra a abertura das aulas ; 
b) homologar as nom eações de funccion a rios administrativos feitas pelo 

director ; I 
c) propõr ao Co'llselho Superior do Ensino nova distribuição das materias 

do curso : 
rl) propõr ao Governo, por intermedio do Conselho Superior do Ensino, 

. a et·eaçiio, suppressão ou transformação de cadeiras ; 
e ) approvar a nomeação dos assistentes, preparadores e d em a is auxiliares 

do· ensino. nas condições elo art 31. Iettra d ; 
f) decidir, em ultima insta.nci a, os r ecursos interpostos pelos estudantes 

contra actos do director ou de professores 
{}) organizar e votar uma proposta annua de orçamento de todas as des

P,ezas escolares e da r eceita provavel, e enviai-a ao Conselho Superior do En
s ino. dura nte o mez d e Janeiro ; 

h) r egular' em um R egimen to Inter no, tudo o que n ão estiver preYisto 
pelo preoente decreto e fõr n ecessario ao bom a ndamento dos trabalhos esco lares, 
submettendo o r eferido Regimento á approva.ção do Conselho Supet·ior do Ensi no 
antes de entrar em ex ecução, e bem a ssim todas as vezes ·que fôr a lterado ou 
tran s form a do ; 

i) eleger , por voto uninominal, as co1nmissões exam inadoras nos concursos, 
e approvar as indicações de examinadores dos alumnos feitas pelo director ; 

j) assistir ãs provas oraes dos concursos, examina r as provas escriptas e 
votar na classificação dos candlclatos pelo modo indicado no Regimento In
terno ; 

k) approvar ou annullar os contratos celebrados pelo director; 
1) propôr ao Ministro da Justiça e Negocios Interiores, por interrnedio do 

Conselho Superior do Ensino. augm ento, dlminujção ou suppressão de taxas : 
·m) conferir os premios instituidos por particulares e os que julgar conve

ni ente crear ; 
n) auxiliar o director na manutenção da disciplina escolar 
o) eleger, d e dous em dous annos, um r epresentante seu no Con selh o Supe

rior do Ensino. em sessão espec ial e por escr utin io regulado pelo Reg imen to 
Interno ; 

p) organizar o horario escolar d e tal modo qu e compr ehenda cada cur so 
80 liGões, dada~ entre 1 de Abril e 15 de Novembro. 

Ar t. 71. SOmente de dou" em àous annos pôde a Congregação alter ar o 
Regimento Interno. 
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-' cArt. 72. A Co ng regação ser á convocada todas as vezes qu e um tergo dos 
;ticuq JrPmbros requt•J er ao director . 

.Reo-i'rnen esco lcL1' Exarnes 

A r·t. 73 . O anno esco la r começará a 1 de Abril e terminará a l 5 de 
Novembro, compreh endendo cada cur so 80 li ções. 

Art. 74. H aver á duas épocas de exam es, começando a primeir·a no dia 1 de 
Dezembro e a segunda a 1 de Março . 

ParagTaph o unico. Em caso de g rande affluencia ele can did atos a Congre
g>tção, m ediante proposta do director, permitti r á que a 20 ele Novembro comecem 
os ex>tmes da primeira época. 

Art. 75. A matriculo terá lugar nos 15 dias que a ntecedem á abertura <los 
cursos, e >t in ~cripção para exames, 10 d ias a n tes claquell e em que elevem· co
m eçar . 

Par agrapho unico. A data fi xada para inicio elos exames, bem como a da 
.abertu ra dos <'UTSC'S, n ão póde ser transferida para mais 1arde, senão em caso 
de calam idade publica r econhecida pela Con gr egação. 

Art. 76. Inscrever-se-hão para os exam es da segu nd a época os candidatos 
!l,Ue .não forem a lumnos da academia, os a lumnos que não se apresentaram nl!. 
prim eira época por motivo de força maior, devidamente comprovada, e os que 
J!y:erem sid o r eprovf).dos ou deixado de ser exam in ados em uma só materia, na 
pri)11l"ira época. 
· Ar t. 77. Par a r equer er matricula nos ins titutos de ensino sup erior os can• 
d_i!'latos deverão prova r : 

a) ldade minima de 16 annos ; 
b) idone idade mora l ; 
c) approv_ação no ex ame 
Paragrapho unico. Em 

Ú1ante p.oder á a Cong~egação 
at.til)gido a idade legal. 

vestibul a r. 
caso de ex a m e vestibu lar verdadeiramente bri
permittir matricula de cand idatos que não h a jam 

. _Art. 78. O cand idato a exam e vestibul a r deve exhibir : 
n) certificado de approvaç:ão em todas as materias que ·constituem o curso 

l>~'mnasial do Coll e io Pedro TI. conferido pelo mesmo coll egio ou pelos lnsti
t_utos a ell e equi pa r ados, mantidos pe los Governos . dos Estados e ins peccionados 
pelo Con selho Superior do Ensino ; 

b) r ecibo da taxa estipul ada no Regimento Interno. 
Pa.ragr apho unico. Nos Estados onde não houver gymnasio mantido p elo 

Govern~ , as · 'congr egações dos ins titutos s uperiores equipa raélos aos offlci a"'~ 
pod em organizar commissões él e examinador es do curso gymnasia l, presidida por 
i.rm profes~or él a faculdade. Estes exames são validos sómente perante a acaéle
Jnia. que os ins tituio . 

. ·Art. 79 . O candidato que tiver certificado éle curso completo ele gymnasio 
estr~ n geiro . a uth <>nticado 'Pela ,.;ais alta a utoridade consular brasileir a da cidade 
O!'Q'l o . in s tituto fun ccíon a . e acompanh ado da prova official de que o titulo exhi

__ b i_do era acceito pelas acaélemias do pa iz, 'Póéle inscr ever-se para o exam e ves 
tibul a r 

Art. 80 . O exame ves tibula r comprehender á prova escrinta e · oral. 
A P.rJm eira consistirá n a traducção de um trecho facil de um liv1~0 de 

li.tteratur;:t franceza e de outro de autor classico a Uemão ou inglez, sem a.uxilio 
~i- cÜéciopario. 
· . .. ''Pà,:agr·apho ~ni co. · E' prohibiéla a inclusão à o titulo dos livros q e servirã_ó 
para exan1e , no R egirn ento In terno ou nos prog rammas elos cursos. 
·• • · "Ãrt. 81. A 'prova oral élb exame vestibu la r versará ··sobr e Ele;.1ei1tos de 
Ph ys ica e Chimlca e à e H is toria Natur al , nas Escolas '· de Medicin a ; sobre 



Mlitth.ematica Elemen tar, na Escola Po lytechnica, c , oiJ r e Hi storia fJn ivcr sal, 
Elementos ele Psycho logia " de Log·ica e His tor ia Ca .Philosophia por m eio 'la 
cxvosiçlo das doutrinas das principaes escolas p hi"owph icas, nas Faculdades 

de Direito 
Art. 82. O exam e ves tibular ser á julgado por uma commissão de professo

res do Col leg-io Pedro II ou de in s tituto estadoa l a el le equ ipa rado ou d e pro
feswres ' de incontestavel competenci a, sob a presid encia de um prof6ssor da 
Academia. 

Art. 83. O exam e vestibul a r ter á luga r em Janeiro. 
A r t. 84. Os a! um nos do Co llegio Pedro li, ou dos gymn asios estadoaes in

,speccionados pelo Conse lho S uperior do Ens ino, não podem prestar exame de 
11111a só vez, das materias de m ais de um anno escolar . 

* ] ... Os c~tudantes não 1n atricul ados são examinad os e1n D 0zen1bro conjun
ctamente com os alumnos, n ão estando obrigados ás séri es de m aterias, porém 
não se podendo inscr ever par a exam e de mais de oito disciplinas em 1916 , n em 
para Jn a is de quatro, nos an nos posteriores. 

2." Fm exame de linguas estudadas em varios annos, os candida tos estra
n hos ao insti tuto serão ch amados conjunctamen te com os a l umnos do ultimo 

A P. no . 
. Art. 85. A taxa d e exa m e do cur so gymnasia l será de l 0$000 por materia, 

.destinando-se metade á gratifi caç~o dos exami n a dores e o r esto ao patrimonio 
do in~litut< '" 

· Art. 86 . A segunda época ser virá a'j)enas para os a lumnos, qu a ndo , por 
força maior. se não tiverem apresenta li o a exam e n a primeira, ou houver em 
sido r0provados ou deixado de Eer exa1n inados em uma só 111ateria. 

A.rt. 87. Os estud a ntes que não frequentarem academia official ou ins pec
cionada reg-u'armente, pr esta r ão prante uma destas, n>t segund a época. o exam e 
vestibnlar e dos d iver sos an nos elo cu r so, pagando a taxa de m atri cu la e a de 
exan1e~. Em caso a lgum se 1~á permi tticlo prestar, de un1a só v ez. exame elas 
1naterias de n1ais de un1 anno, n en1 trto nouco accu rnul ar o exan1 e vestibular com 
o do pri n1ei ro anno do curso superior. 

Art. 88. A da t a da abertura da inscri pção para exam es ser á a nnunciada, 
,por me;o ele edi ta l publicado em um jornal de g r a nd e c irc ul ação, com antece
_,Jencia ele qui nze dias. 

Art. 89 Não servir:l j á!J1ais para a prova escripta, no exam e fi e ling ua 
viva , um livro de litteratura que, haja si do tr a duzido. no todo o u em parte, 
uu r R .. ,te n a nn0 lectivo. 

Art. 90. O docente do instituto superior que tiYP l" cu r so particul a r das 
materias que officialmente en s in a. fr equentado por a lumnos d a Academia, n ão 
fa r á narte de commissão exam inadora. 

Pa.ragrapho unico. A exclu são se ex tencl e ao caso em q ue eja o curso 
part.i~ular dil·igido por parente do professo r até o segundo grão civ il. 

Art. QJ. n ài rector do Collegio Pedro II exclu irá elas commissões examina
.duras o profes"or q ue r evelar esp ec ial conclescPn den cia para com a lumnos . çl f> 
institutos 011 cur sos pa rti cula r es. 

Ar t. 92. Logo que f(lr matriculado. o estud a nte r eceber á um cartão de iden.
tirlarle. aF~:::: i g·naclo pelo director e contendo as indicações e d izeres necessarios 
par a que seja recon h eciflo eomo a lumno do in s titu to. 
" · A r t. 93 . Os prog r a mm as dos cursos serão imnressos em folh e tos ~ vendidos 
por um nreço aoenas s ufficiente para cobrir as desoezas el e tyoog1·aphia. 

Art. 94. O Reg·im P.nto Inter no dete rminar á a obrigatoriedade da "frequen cia 
P .os m eios cl<a a torna r effectiva. se a Con gr egação não pre ferir a fr equen cl"-
li v re . 

..Art. 95. O alumno pagar á em Março a taxa 'le m atri cula e em .runho 
a . .de frequencia. por todo o a nno escolar. 
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Ar t. 96. O alumno conl tnunicará á secretaria a sua resicl enc ia e mudanças. 
Art. 97. Par a r equ er er m atriculas no Coll egio P edro 11 os pais e tutores 

dos n1 e nores deve1n proYar : 
a) contar o candidato m ais de 11 annos de idade, e, se pretender cursa r , o . 

in ternato , m enos d e 14 ; 
b) achar-se h abili tado a eJi1preh ender o estudo das materias do curso 

gymnaslal. Par a is to o candidato se suj eitará a um a exame de admissão, que 
constará de prova escFipta em que revele o co nhecitn ento e len1entar c1a língua 
vernacula (tlic.ado) , e prova or al, qu e ver~ará sobre leitura co m interpretação 
do texto, rud-imentos de hi s tori a elo Dr as il, a rithmetica e geom etri a pratica, e 
geog raphia physica. 

* 1. • O numero ele a lumnos do in ternato será de 200, · s endo 50 g r atuitos, é 

do externato 4 00, sendo 100 g r atuitos. 
Art. 98. Perder á o· direito á g ratuidade o alumno do Collegio Pedro II que 

'em il ous annos n ão conseguir ser approvado em exam e fin al de toclas as ma
terias de um a nno. 

Art. 99 . Tiio h averá a lumnos g r atuitos nos institutos de ens ino ~uperi o,-. 

Art. 10 0 . Em todos os institutos de instru cção secundaria ou s u perio r haverá 
exam e, em Dezembro e Ma r ço, das m a t erias de cada um dos annos do cu r so . 

Art. 101. O exam e constar á ele prova escripta, pratica e oral. 
A'r t. 102. Todos os examinado res votarão para se apurar a nota ele cada 

cadeir a. 
Parag-rapho unico . O modo de votar ser á r egul ado p elo Regimento In

terno. 
Art. 103. Na prime ira época as comm issões examinadoras tom"ã:1·ão para. 

base do seu julgam ento as m édias a nnu aes dos canclicl atos, veri f:icaclas pelos 
pr ofessores e livres docentes n as provas el e Junho e Agosto e nas aulas 
pr aticas. 

Paragrapho unico. O Regimento Interno indicar á o effeito elas médias an 
nuaes e o moelo de ded uzir a nota final. 

Art. 10 4 . As médias a nnuaes nã o infl uem no j ulgamento elo pr epa ro dos 
candidatos a exam e n a segunda época. 

Art. 105 . Nos ins titutos s uperiores as m esas examinadoras serão constitui
das pelos professores cath eclraticos e p elos institutos que fu nccionarem , sob a 
presidencia do mais antigo ; no Coll egio Pedro II, pelos professores elas duas 
secções, de maneira que os a 1umnos de c:tda n1ater ia. rio in ternato seian·1 exatni
naclos pelo p cofessor da m esm a no ex ternato e vice-versa. 

Art. 106 . Para prestar exame na primeira época o candid ato pro" a J·á: 
a) cumpiimento das disposições r egulamentares r elatiYas á fJ·equencia, 

quando obrigatoria ; 
b) pag-amento da taxa de exam e. 
Art. 107 . Para presta r exatne na segund a época o candidato que não t õ r 

a lumno da academia, dever á prova r: 
a) ·n ão haver pres tado exame. na prim eira época. na academ;a ele onde 

req uer eu trans fer encia, se p1·eten cler exam e de toclas as m aterias ele um a nno ; 
b) haver pago a taxa de frequncia e a el e exames, se não foi t r a•1sf erido 

el e outra academia. ; e apenas a de exan1 es, se o foi. 
Art. 108. Os '}Ue exhibirem di ploma conferido por f aculd a de extr a ngeira a u

thenticado pelo Consu l do B ras il e valido p a ra o exer c ício da profissão no p a iz 
onde estuda r a m, exhibirã o theses sobre tres das cade iras dos quatr o ultimos 
annos do c urso que lhes coube1·em por sorte, e s us tenta r ão oralmente o · C]Ue 
houver em esc ripto, prestando t a mbem um exam e pra ti co, sempre qUP fôr possí
vel. Se forem approvados, t er ão os direltos conferidos aos seus a lumnos pela 
academia bras il eira. a qual lh es r evali dará o diploma extr a nge iro. 
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Art. 109. Os alumnos de uma academ ia poclen1 outer, nas férias, transfe
·rencia para outra, desde que sejam ambas officiaes ou a estas equ iparadas. A 
g·uia de transferencia deve especifi car se o alun1no presto •l ·exame~ n~ prilne~·u 
.época, se deixou de prestar por motivo de foq-:a rnaior, se foi re provado en1 
uma cadeira apenas ou se deixou de apresentar-se. a exame ela mesma, s.e fol i , 
:::.uspenso e por quanto ternpo. 

ParagTapho unico. São obrigados a exhibir a guia ele transferencia os est!l
dant~s que em outra faculdade, cu jas aulas não frequentavam, funun approva~ 
dos em materias de annos anteriores. 

Art. 110. Se um e tudante frequentar simultaneamente duas academias 
congeneres, não poderá ser acceito em uma a nota de exame obtida n a outra. , 

Art. 111. As academias officiaes e as equiparae\as a estas es tão obrigadas 
a cooperar para a manutenç'io ela clisci}Jilina geral, respeitando un1a as . peJ~r,ts 

.de suspensão ou exclusão impostas pelas . outras . 
. Art. J 12 . Para que os trabalhos ele exames finalizem no prazo legal poderão 

ser examinadas duas turmas de alumnos por dia, cabendo ao director . fixar .o 
numero de candidatos de cada uma, constitu ir novas m esas se a já constituida 
nisso convier. 

Di1·ectores 

Art. 113. Os d irectores são nomeados livremente pelo Presidente da Rep.u 
olica, dentre os professores cathedraticos effectivos ou jub ilados, de cada instituto 
de ensino, e são detnissiVeis ad n'lt.twnt. 

Art. 114. CompetP ao director : 
a) ser o intermediarin entre a Congregação e o Governo, em assumptos 

attinc~1tes ás finanças do instituto ; 
b) cumprir á ri sca o orçnmento votado pela Congregação e approvado .· Pelo 

Governo ; 
c) nomear, de accôrdo com a Congregaçio. os ass istentes, preparadores e 

demais aux iliares do professor cat>,eclratico. bem como os funccionarios adminiii
trativos ; 

cl) verificar se os professores e. gotam os programnias elas -rspectivas cadei
ras, declarar, em relatorio , os només dos que o não f izerem, e applicar a pen~, 

ã.os que nem duas terças partes ensin a r em ; 
e) verificar a ass iduidade dos professores e auxiliares do ensino, e dcséoiftar 

tantas trigesimas partes do' terço dos vencimentos quantas forem, em um mez, 
as faltas superiores a tres ; 

f) velar pelo fi el cumprimento dos deveres pdr parte elo" pessoal ad~ ini s
trativo 

g) manter noinstituto rigorosa disciplina; 
h) presidir ás sessões ela Con g •·egação. convocai-as e Ruspendel-as quando 

julgar necessario ; 
i) apresentar ao Governo, annualmente, po1· intermecl io do ConseÍho Súí;Íe

rior do J1Jnsino , relataria minucioso ele tudo quanto occorreu no instituto, a 
·respeito da ordem, disciplina, observancia das leis e elo orçamento : · 

· j) app licar as alumnos e aos funccionarios administrativos as penas· d isci-pll 
na r es da competencia cl eli e, encam inhando para a Congregação o r ecurso dos 
que se não conformarem com o castigo ; 

k) admoestar e punir os p1·ofessores, nos casos previstos em lé i. 

Da 1>olicict acaclemica _ .. _ __ --· _. ~--1 

Art. 115. A polici a a.cademica teni por fim manter no " seio da corpornr,:ão 
academica a ordem e a moral. 
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, Arl. 116 . . Ao director , [t. Congr egaqão C ao Co nse1ho Su peri or do Ens1no 
'ca1Je1· ·;. pro,·id enciar sobr e a pol icia acaden1ica. 

A 1·t. 117 . As penas disciplinares são as seguintes : 
<1) <•dverten cia particul ar , f eita pel o director ; 
u) adver tencia pub lica, feita pe'o directo r em presença· de c ~r to numero 

de docentes ; 

c ) suspensão por um ou mais per iodos lectivos : 
rt ) expul são da f aculdad e ; 
e) exclusão dos estudos em todas as faculdad es brasi leiras. 
§ 1.• As penas disciplinar es indi cadas em <I e b ser ão da j u r isd icção <10 

1 director ; as ele .cJ cl_; e, da jurisd icção das Congregações. 
'§ 2:" Estas penas não isentam os delinquentes das pe.nas do Cod igo Pen a l 

en1 que houvereJn incorrido . 
A rt. 118. Incorre1·ão nas penas C01nn1inadas pelo art igo anterior, a lineas 

c~ e z, . os a lutnnos : 
a! por faltarem ao respeito que devem ao director ou a qual que•· m em bro 

· da co r poração docente ; 

b) por desobed iencia ás pre~cripções fe i tas pe!o dire:ctor ou por qualquer 
m embro da corpor ação docente ; 

c) por offensa á honra de seus co!legas ; 
ri) por per tucbação da ord em , procedim nto de~honesto nas aulas OLi no re

cinto da f aculdade : 

e) por inscripção de qualquer especie nas paredes do edificio da facu ldade 
ou d es truição dos annuncios nellas affixados ; 

f) por damnos causados nos instrumentos, appar elh os, model os. m appas. 
li v r os, preparações e movei s, sendo que nestes casos, o a l umno, além da pena 
disc iplinft r terá de indemnizar o damno ou r esti tu ir o objecto por e'l e p r eju
d,i:Ca<l o : 

g) os que Oir ig·efn aos funccionar ios II1JUI'ias verbaes ou por escripto. 
A r t. 119 . Incorrer ão nas penas do art. 117 , a lineas c, d e e. conforme a 

~ravi dade do caso : 
a) os a lumnos que r eincidirem nos delic tos e~pecificaelos no arti go ante

rior ; 
b) os que praticarem actos immo1·aes .dentro do es tabelecimen to : 
c) os que dir ig irem injurias verbaes ou escriptas ao clirecto•· ou a algum 

m embro elo co rpo· docente ; 
rl) os que aggredirem o director, ou qualquer m embro ela cor poração do

cente ou os funccionarios do ensino ; 
e) os que commetter em delictos e crimes su j ei tos ás pen aR elo Cocl igo 

Pen a l , 
''' Art. 12 0. Se o d irector julgar que o elelicto merece as pen as indicadas nas 

a lineas c, e e do art. 117, m andará abrir inquerito , tom a ndo por termo as r a
•':Z·ões a !l egad as pelodelinqu ente e os depoim entos das t est emunhas do facto. Esse 
· inqw3rtto ~0rá conlft,un ic[;.:-1\.. á Co ng~ração 

A rt. 121. A con vocaçi'to para o inquerito d isciplin a r ser á feita pe~o d irector , 
por escript.o . 

A rt. 132 . Dur ante o a ndam ento do p roces~o. n "-o só o accusado n ão Jlodera 
ausentar-se da séde da f aculdade, como ao director n ão ser á. permi ttiilo trans
f eri l-o para outro i nstituto. 

A rt. 1 23 . Nos casos em qu e a pena fõr imposta pela Congr eg ação, ser á o 
.. julgamento commu nicado por escri pto ao delinquente, com as r azões em qlle t iver 

·> Slà(> fundada. 
A r t. 124. Os professores, li v r es docentes e auxiliares do ensino fi car ão sujei-
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tos ás penalidades constituidas pela s imples adve rte ncia, su spensão e perda do 
exer ciclo do cargo. 

A r t. 125. Incor rerão "'n culpa c ficar ã-o s ujeitos ãquell as penalidades os 
tnembros do mag~sterio : 

a) que não apresentaren1 os seus progra1nn1as en1 ten1po opportuno ; 
b) que faltare1n ás sessões da Congregac;Io sen1 motivo justi f icado 
c) que deixarem de comparecer, para desempenho de seus deveres, por es-

paço de oito dias, Eem j ustificação ; 
d) qu e f a l tarem com o respeito ao di rector, ás demais autor idades do ensino, 

aos seus collegas e á propr ia dign idade do co r po docente ; 
e) que abandonarem as suas fu ncçõ~'i por hais de seis mezes, ou se afastar .em 

dellas duran te quatro annos consecutivos, par a exercerem outros cargos estr a nhos 
ao magister io, excepto os de eleição popular. 

Paragrapho unico. Os docentes que incorrerem nas culpa~ defin idas n as 
le t t r as a, b e c ficarão sujei tos, além de descontos em folha de pagamen to, á ad
vertencia applicada pelo director ; os q ue incorrer em na da lettra d soffrerão a 
pena de suspensão, de o ito a 30 dias, i n1posta peJa Congreg·ação ; e os que in- , 
cor rerem na culpa da lettra c perder ;io o cargo, o que será reconhecido e declar aJo 
pelo Conselho Superior. 

!Art. 126. Per derá. um terço dos vencimentos, du rante o prim eiro t rimostr<> 
, do anno itnmediato, o professor que. em exercicio do car go, não 1eccionar pelo 
-menos duas terças partes do prog ramma do curso por elle di ri g ido . 

Paragr apho u nico. A pena ser á Imposta pelo cl irector, cabendo ao docente 
· recurso, no prazo de 10 dias, sem effeito . suspensivo,· pará. o Conselho Super ior 
do Ensino . 

Ar t. 127. Das penas que fo r em appli cadas pelo d irector o accusado terá r e
curso para o Conselho Superior do Ensino. 

Do 7JessoCLl ac!minist1·ativo 

Art. 128 . Nos establecimentos de ensino haverá os seguintes Cunccion a rios ·: 
a) um secretario ; 
b) um thesoureiro : 
c) um b ibliothecario 
cl) amanuenses ; 
e) um porteiro ; 
·f) conservador es 
g) bedeis ; 
h) i)1spectores de alwnnos 
i) serventes e outros empregados infe r iores. 
1 ~ 1. 0 No Collgio Pedro II os funccionarios são os constantes do a r t. 47 do 

1:egulamento approvado p_elo decreto n·. 8. 660, de 5 de Abril de 1911 . 
~ 2.• O numero de empregados de cada categoria será proposto pelo d lre

ctor, approvaclo pefa Congregação e homo'ogado pelo Governo, depois de ouvido 
o Conselho Superior do Ensino. 

Art. 129. O Regimento Inter no elo instituto indicará os deveres LI e cada f unc
cionar io e a maneir a de substituil-os nos i":'pedimentos temporarios. 

Licençc•s e faUas 

. Art. 130. As licenças aos professores são concedidas, até 30 d ias, ])elo dire
ctor ; até 90 pela Congre~ação, e até dous annos pelo Ministro da Justiça e 
Negocios I n terio r es. 
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ParagTapho un ico. Aos f uncc ionaJ~ios ad1ninistra tivos o dir ctor concederâ 
Licença até ~tJ dias ; t! o :.\ Li lll .::>tro ua Justiça e Neg-o cios Ln te r10res~ até uo 11s 

a n!"JOS. 
Art. 131. E m caso al!;·um será concedida licença com ven cimentos 1

1
n tegr aes. · 

. Par ag-rapho unico. A té um a nno, h avendo inspecção ele saude, é a licença 
obtida co_~t dous ter ços dos vencin1en to s ; por te tnpo excedente, sem vencü11en.to. 
algtim. A li cença para tratar Uo interesse::; é concedi da sern vencimentos. 

Dis1JOsições ge1·aes 

I 
Art. 132 . O Regimento Interno d e cada insti t u to clet en,:,ina r á a fórm'l e os 

dizer es do certificado ou d iploma de habilitação nas m a terias elo curso. 
· ·Art. 1 33 . O pre>s iden te e os fun ccionarios do Conselh o Super ior do Ensino, 

os directores, profes~ores, a uxilia res do ens ino e funccionarios adn1inistrativus 
dos ins titutos per ceber ão os ve nc im entos fixados n a tabella an nexa a: este <le
c'i·ê to·: 

Paragr a pho u nieo. 0s professores nomeados na v igencia do cl ecr e tó n. 8. 659,
de- -n de Abril de 1'911 , p a ra os q uaes não haja o Co ngresso votad overba, serão 
p"itgos com o procluéto elas taxas escola r es. 

· ·· At't. 13 4. B' vuLlada a tra:nsfer encia, a pedido, ele um docente, ele uma ca
deira para outra, salvo se pertencia 1n an1bas á secção para a qu a l f e z concurso. 

' · Art. 13 5 . O Regimento Inter no elos institutos desig· na r á as notas ou g-r ã os 
córtfel'iclos em exam e. 

Art. 136. A defesa de these n as facul dades ele Medicina ou Direito ser á fa~· 
cultativa e r egulad a - pelo r espectivo R egimento. 

· Art. 137. Todas as questões attinentes ao bom funccionamento dos institu tos 
e-ao aproveita m ento elos a lumnos. não previstas neste decreto, ser ão reg-uladas pela 
Con g r egação, ao elaborar o u r etocar o R egimento Interno. 

- Paragr apho unico. E s t e R egime nto pôde ser a lterado sómente de dous em 
dous annos, em sessão especia l convocada com a decl a r ação do fim a que se eles- · 
tina. -q1 \ 

Art. 138. As turmas de examinan dos ser ão em n um8ro diminu to, de modo 
a permiUi!· segu ra fi scali zação durante as provas escriptas.: .-

Art. 139. O Heg·imento l :lt~rrfo tl,;;erminar á o t empo que deve durar cada 
... ul a. 

Art. 1 40. Os programm as im pressos devem desig nar as lições por m eio el e, 
u i!' summario elas m esm as, e não pelo titulo a penas. 

Art. 14 L Nem as pr ovas . r eal izadas em Junho c Ag·osto , nem os ex ames da, 
segunda época interrompem o funccion amento elos c ursos. 

Art. 14 2 . Podem as academias cobra r taxa ele tra nsfer enci a. 
Art. 143 . E ' v ice-director o decano dos pr ofessor es ca.th eclraticos. 
Art. 144 . A jubilação, no car go de professor , se r eg-ul a pelas disposições '"-:_. 

gentes a r espeito elos dem a is funccion a rios publicos. 

Disposições t?·ans-itot··ias 

Art. 145. Em qua nto . n ão fõ r transferida para um preclio condig no a Facul- · 
cla de de Medicina elo R io de Jan eiro, todas as suas re ndas, dedu zidas as clespezas 
lnadiaveis, serão r ecolhidas a o Banco elo Br asil e d estinadas á acqul s ição ou . 
adaptaçã.o . elo novo ed if.icio pa r a a Faculdade. 

· Parag-rapho un ico. ·O · director , de accôrdo com o Ministro ela Justiça e Nego
:c ios Inter i ~res, poderá f irma r contrato com empreiteiros, banqueiros ou capita:-· 
li8tas compromettendo as r endas pr esentes e futuras d a Faculdade, para o efÚ:lito' 
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de construir ou adaptar o ed ifíc io referido, ou s im p lesmente aux ili a r a conslru-
cção ou adaptaç.io emprehund ida pelo Gover no. .· .... 

Art .. 146. Emquanto as r·endas das Faculdades de D ire i lo não fo r·em s uffi- · 
~ient('s para pag-ar os \•enc imen tos do pr ofessor cathedratico de D irei to l nter·na
cional Privado, será a cadeira r egida pelo actual pr ofessor extraordinar io de Di
reito Internacional P-ublico e P rivado e D ip lomacia, salvo se o cathdrat ico pre-· 
fe rir lecciona r D ireito Internacion a l P ri vado deixando a o s u bsti t uto o .Lnternac io ~· 

nal P ub lico. 
A r t. 147. Quando fo rem incot·po r·adas em uma secção duas ou mais cadeiras 

q ue tenham p r·ofessor extraor dinario, será professor substituto o mais a n tigo, f ican
do os outTus err. dispqn ibi lida de a té que se ab r a na secção outra vag a de suL~ tituto . 

A r·t. 148. O presente decreto entrarA em execução no d ia em que fôr pu b il
cado no D i a1·io 0/ficial, e se applicará a todos os a lumnos actualmente matricu la 
dos, f icando estes obrig-ados a cu r sar as materias do anno em que se ach a m , e• 
d ispensados do exame das cadeiras classificadas em annos anterior es. 

Art. 149. O quinto anno do inter nato do Collegio Pedr o li será restabelecido 
sómente quando a renda do insLituto cobrir o augmento de despeza. 

A r·t. 150. Os pr ofessores que foram investidos dos seus car gos na vigencia 
do decreto n. 8. 659, de 5 de Abr il de 1911, entrarão para a c lasse dos nomeados 
antor iormente áquclle decreto ou pos teriormente á pr esen te refo r ma do en s ino, 
desde que o requei r a m . 

Parag n:l.pho unico. Declararão, no reqth?J'imento, que ~e suje itam a todos '!>S 
deveres de funccionarios publicas, inc lusive o pagamento dos impostos sohr e ven, 
cimentos e do sello t.le nomeação. 

Al't. 151. Os pr ofessor es nomeados na vigencia do decreto n . . 8 . 659, de 5 de 
Abril de 1911, não poderão r eceber maiores venc imen tos do que os de docentes 
actuaes, cabendo ao professor ordinario os vencimen tos e a categ-oria do actua l 
cathedratico , equiparauo ao subs t ituto o extr aor di nario . 

. Art. 152. Em 1915 serd.o admittidos a exame no Coilegio Pedro li os cand i
qatos a exames parcellados de todas as materias do curso gymnasia l, do Distr icto 
Federal ou do Estado do .Rio de J aneiro . 

§ 1.• São validos, para a matricula nos cur·sos superiores, os exames de 
admissão prestados até Abril do armo conente. 

§ 2.• A inscri pção para exam es de admissão no Collegio Pedr o II ser á pro
rog-ada, este a rmo, até 31 de Mar·ço, co meçando as au la s a 1<i ele Abril , da ta · em 
que será encerrado o pr azo para as matriculas. 

Art. 153. Emquanto os institutos não organizar em o seu Regimen to Inter no, 
con tinuar ão em v igor as disposições <los r egul a m ent os actuaes qu e não es tiver em 
em desaccõr·do com este decreto. 

Art. 154. Se um anno depois de. publicado este decreto nã{) tiver um insti tuto 
organiz."\.do o seu Regimento I n ter no, ser á este fe ito e pos to em vigor pelo 
Conse lho Supet ior elo Ensino. 

Art. 155. Logo que fõ,· publicado o pr esente decreto ser ão postas em con 
curso, com o p r azo de 60 dias, as cadeiras vagas que não tiver em sido p rovid a s 
pelo Governo, independen temente de concurso, 1ia data do mesm o decreto. 

Ar·t. 156. O estudante que provar haver f r equentado as aulas de academia 
conceituada, porém não equiparada !is officiaes, poderá prestar· peran te estas, de 
uma s6 yez, xam e das m ater ias elos tres pr imeiros annos, ou de dou s numa époc'l. 
e do tere iro na outra. 

Paragrapho unico. A prova ser·á apr esen tada a té Novembro do an no corrente, 
p r ante facu ldade officia l ou equ iparada, cabendo r ecurso, da r ecusa da Congre
~~<}ão, par a o Minis tro ela .Jus tiça e Negocias Interiores. .

1 



DISPOST('õE:S ESPECIAE:S 

COL~BGIO PRDRO li 

Art. 157 . O Col legio Pedro H comprehe ncl er á du as secções : Internato e 
;Externato. 

Art. 158. Em ambas as secções se far á em cinco a nnos um curso g-ymnasial 
s.uffJCien te par a mini s tra r a os es tudantes sol icla instrucção fundam ental, ·habi
litando-os a presta r, e m qu ~l quer acaden1 ia. ri g·oroso exan1e vestibula r. 
. Art. 159. A . prova escripta, ele ling uas v ivas con?tará el e traàucção el e obra 

litter aria, c lass ica e clifficil, ele p r efer encia em verso, permittlnào o a uxilio ·Je 
diccionar iO. A prova .oral co nstará de leitura, e traducção sem a ux i:io ele diccin
nario, de um livr o de exce ll ente prosador, bem como ele palestr a , na li ng·ua es tran 
~ejra, entre o examinador e o alumno. 

· P~ragrapho unico. Não poderá serv ir, pa ra o exan1e, livro que foi traduzldo 
__ em a ula ou s imp lesmente me n cionado nos programmas a pprovados pela Congre
gação. 

Art. 160. A prova escripta de Latim ver sará sobre obras ele bom poeta 
.Çl.ass ico, e a oral , s0bre a s princioa<:s orações de Cicero. 

· Paragrapho unico. E111 ex a n1es de Latin1 serv irão .os livros trad uzidoS ~~m 
-aula e m encionadas no programma approvado p ela Congreg ação, e. ser á permittido 
:9empre o a l:_lX il io do diccion à:rio . 

Ar t. 161 . A prova escripta ele Geog-raphia versa rá exclusivamen te sobre o 
Brasil. 

' .Art. 16,2. No exa~~e 'o r a l se concederão 20 minutos a o candidato para pen: 
sar sobr e o 'J,Jonto que deverá desenv olver, ou sobre o trecho q ue lhe coub~J; 

tr a cluzü-. . 
'· ·_ A rt. i-63 . Os exames te r ão lugar no edifício elo Externato, sendo os alu
mrios des ta secção ex am inados pelos pr ofessores do Internato, e vice-ver sa. 
- '· 'Art. 164. 'o á lumno não contri buinte, do Co llegio !Pedro li, que em . dou~ 
~Pf!9S não CO!l~eguir ser a pprovado e m to.das as ma..te ri as de um anno, perderá 
o direito á gr atuidade. 
: __ Art. 1G5 . A nota ob tida em exam e d e D esenho visa apen as estimular os 
estudan tes, não influ e para a passagen1 do a lurnno par a o anno immedi ato; 
basta-lh,e,s, para a prom.oção, exhibir attestado de fr equ encia, ~ubscripto p elÓ 
professor, na fôrm a e sob as condições prescrip tas pelo Regimento Interno. 

Art. 166 . . As m a terias. que constituem o c urso gymn àsia l indis pensavel .para 
'a inscr ipção p a ra exame vestibular são as seguintes : Portuguez, Francez, La, 
tim, In g lez ou A llemão, Arithme tica, A lgebra Elem entar, Geometria, Geogra
phia e E lementos ele Cosmographia , Historia -dq Brasil, His tori a Un iversa l, !Phy
sica e Chimica e H istoria Natura l. 

Paragrapho unico. H ave r á um c urso fac ul tativo -de J>sychologia, Logica e 
I-nstoriá -da IPhilósoph ia po r m eio da exposição das doutrinas elos prlncipae~ 
escolas -phi losophicas. 

Art. 167. A distribuição das materias, no curso officia l de qua lquer das se
iiÇõés do · Collegio !Pedro li, será a seguinte: 

io ãnno - Pol"tug uez: Fra ncez, L a tim 
2o a n_n9 - IPor tuguez, F 1·ancez, L a tin1, 

sil e noções elE; Cosmogr aphi8.. 

e Geograph ia Geral. 
. 1 

Arithmetica, Chorographi a elo E r a-

3o anno - Portuguez, Francez, Inglez ou Allemão, Latim, Algebra e Geo
n:,~tri a plana. 

. 4_0 a nno ---:-:- Ing lez ou A llemão, Historia U niversal, 
Trigonometria i·ectilinea, IPhys ica e Chimica. 

Geometria no espa ço, . 

·, 
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5• anno - Ing lez ou A!lemão, Physica e Chimica, Historia do Brasil e 
Historia Natura l. 

Paragrapho unico. Haverá lições de Gymnastica e D esenho nos quatro pri
meiros annos. 

Art. 168. A frequencia é obrigatorla, no Collegio IPedro II, perdendo o 
anno e não podendo prestar exame na primeira época o alumno que faltar a 
40 a ulas de qualquer d as cad t,iras do curso. 

Art. 169 . O a lumno poderá esco lh er e ntre o estudo do l nglez e o do A lle 
mào; porém o horario será organiloado de modo que, se elle quizer, possa apr en
der uma e outra língua, embora pr este exame da ctue prefer ir . 

Art. 170. O estudo de ling uas vivas e:\.."tr angeiras será excl us ivatnente pr a 
tico, de modo que o estuda nte se torne ·capaz de fa ll a r e ler , em Francez, In
g lez ou Allemão, sem vacilla r nem r ecorrer freq uentemente a o di cionario. 

Art. 171. Os can didatos ao estudo de pharmacia ou odontologia r equere
rão ao clirector a licença, que lhes será concedida, para estuda r sómente Por
tuguez, Francez, Geogr a phiá , Arithn1etica, Physica e Chimica e H istoria Natu
ral, prf;stan do, en{ un1 anno, exam e de quatro dessas materi as, no maximo, 
como os estuda ntes nào matricul a dos. 

Art. 172. O ensino de Latim será min istrado ele modo que no u ltimo ann o 
o a lumno possa traduzir qualquer trecho das orações de Cicero ou das obras 
de Virgílio. 

Art. 173. Haver á , em cada secção elo Collegio tPedro li, um professor de 
:Portuguez, um ele F r ancez, um de Inglez, um de Allemào, um de Latim, dous 
d e Mathematica E lem entar, um d e Geograph ia, Chorogr aphia e Elementos de 
Cosmogra'J)hia, um ele P hysica e Chimica, um de Historia a turai, um de ~is

tori a do Drasil e Historia Universal, um de Desenho e um de Gymnastica. 
Art. 174. Não h aver á professores substi tutos effectivos. O cath edratico, em 

seus impedimentos ou faltas, ser á substituído por um professor particular no
meado pelo Director e Pércebendo os vencimentos que o effec tivo deix ou de r e
ceber. 

§ 1. 0 Havendo professores iãoneos que se proponham a substitu ir, sem ven 
cimentos per rr,anentes, os cathedraticos, o Director proporá a sua nomeação, 
por tres annos, ao Ministro da Justiça e Negocios Interiores, ouvid a e concorde 
a · Congregação. 

Esses substitutos não a dqu ir em prefer encia para a promoção a cathedra
ticos, por ém fazem parte das m esas exami na doras. 

§ 2. 0 Não póde haver m a is de um substituto para cada materia do curso 
gymnasial. 

FACULDADES DE DIREITO 

Art. 175 . O ensino de th eor ia e pratica do processo civi l compr eh enderá, 
a lém da parte theo r ica, um cw·so essencia lm ente pra tico, em que os al umnos 
apr enda m a r edigir actos jurídicos e a organizar a defesa elos direitos. 

Art . 176. Quando o objecto d e uma cadeira fôr ensinado em dous a nnos d~ 
cw·so, cada professor acompanhará no anno immecUato a t urma (lue sob a 
(lirecção dell e começou o estudo da ·materia. 

Art. 177. O curso ele Direito compreh ender á as m a terias seguintes: 

1° anno - 'Ph ilosophia do D ireito, Direito Publico e Constitucional, Dl
r.ei to Romano. 

2° anno - Direito Internacional Publico, Econom ia Polí tica , e Scie ncla 
das Finanças, Direito Civil (1° an no) . 
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3• anno - Dire ito Commercial (1• a nno) , Dir'e ito •Penal, Direito Civil 
(2° anno). 

4• anno - Direito Commercial (2• anno) , Direilo Penal (2° anno), Di
r eito Civ il ( 3• anno), 'l'heoria do :Processo C i vil e Co mmercial. 

5• anno - P r a lica do 'Processo Civil e Commercial, 'l'h eori a c Pratica do 
P rocesso Crim inal. Medicina Publica. Direito Administrativo, Direito Inter

nacional Priva do. 

A r t. 178. O actua l professor ele Encyclopeclia Juriclica passará a en s ina r 
P hilosophia elo Direito. 

A rt. 179. O Direito Civil deve ser ensina do ele modo que no primeiro a nno 
o a lumno aprenda a pa rte geral e o Direito da F a mília; no segundo. Direito 
das Co usas e elas Successões; no terceiro, Direito elas Obrigações. 

O primei ro a nno ele D ire ito .Commerci a l se estenderá até Sociedades, Con
tratos e Fallencias, estudan do-se no segundo o Direito Marítimo. 

O segu ndo anno de Direito IJ?enal versará .exclu s ivamente sobre Systemas 
Pen itenc ia rias e D ireito Penal Militar. 

Art. 180. As 18 cadeiras do curso jurídico serão gru paclas em oito secções, 
ela n1aneira seguin te : 

1 3 secção 
2• secção 

e 1Pri\·ado : 
3 11 secção 
4:1 secção 
5a secção 

t r at ivo; 
6" secção 
7" secção 

IJ?hilo soT,>hia elo Direito e Direito Romano; 
D ireito :Publico e Constitucional, D ireito In ternacional Publico 

Direito C iv il; 
Di1;ei to Penal, 'l'heori a e ,pr atica d o !Processo Cr imina l; 
Economia Politica, Sc iencia das F in anças e Direito Adn1inis-

Direito Commercial; 
Theór ia elo 'Processo Civi l e Commerc ial e P r atica do Processo 

Civ il e Commercia l ; 
8' s ecção - M ed ic ina iPublica. 

Paragrapho unico. A Congr egação distribuirá os antigos professare<? extra
ordinarios pelas secções organizadas n este a rtigo, ele accôrdo co mas predi
lecçôe's e competencia especia l de cada um. 

FACULDADES DE MEDICINA 

Art. 181. Os can dida tos ao estudo de P h a rmacia ou Odontologia , para se 
inscr everem para o exam e vestibula r, exhibirão certificado de approvação em 
Portuguezf Francez, Geographia, ArHhmetica, P hysica e Chhnici e Historia Na
tural. 

Art. 182. O actua l cathedratico de ['athologia Medica passará, como é de 
lei v igente. para a quarta cadeira de Clínica M edica, cr·eada por este decr eto , 
transferido o professor extraordinario d€ Pharmacologia para. o lugar de s nb
stituto de Clinica Pedia.trica. Medica.. 

A cadeira de Pharmacologia é transferida pa r a o c urso de 1Ph a rmacia, pas
sando a de Therapeutica a compreh ender tambem a rte de fo rmular. 

Art. 183 . Embora a c línica cirurgica e a clinica m edica abranjam quatro 
cadeiras, são compr eh endidas numa secção, porque constituem uma só m a t eria. 

Art. 184. H aver á um Museu de Hygiene, sob a clirecção do professor de 
H ygien e. 
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Arl. 1 5 . O professo r d Medicina Legal terá livre entrada nas reparti
ções policiaes e judiciarias, desde que s furtem á. vista dos estudantes os 
casos que por lei devem ficar secretos. O laudo m edico-Ieg·aJ, suhscripto p lo 
professor, terá todo valor de pericia judiciaria. E' a policia obrigada a entre
gar ao professor de :Medic ina L egal o exame de envenena dos, ele feridos e ele 
cadaverss, permittindo-se tambem o estudo sobre os loucos no Hospital' :-;'acio
nai de Al ienados. 

Art. 1 6. As m a tarias constan~es elo curso ele tPharmacia são as segu intes: 

I. Physica. 
II . Hygiene. 

UI . l\Iicrobiologia. 
IV . Histot·ia Natural 
V. Chimica Mineral e Organica. 

VI. h i m ica Analytlca. 
VII. Chimica Industria l. 

V1II. Tox.icologia e legis lação relativa á mateda. 
IX. Pharmacologia. 
X. Bromalologia (alter ações e falsifica\:ões de medicamentos e alimentos). 

Art. 187. O estudo completo das matarias n ecessar ias ao curso •le Phar
macia ser á feito em tr s an nos esco lar es, dlstribuidos el a seguint fôrma: 

Pt·imeira série 

Physica. 
Chimica l\Iineral e Organica. 
His loria Natural. 

Chimica Analytica. 
Bron1atoJogia. 
IPharmacolog ia (1" parte). 
Hygiene. 

Pharmacologia (2• parte). 
Microbiolog ia. 
Chimica Industrial. 
Toxicolog ia. 

Se;,"l.mcla sél'ie 

T erceira séri e 

Art. 188. As matel'ias constantes do curso ele odonto logia são as s~guintes: 

Anatomia cl escriptiva (em particular el a. cabeça). 
Anatomia microscori ica. 
tPhysiologia, pathologia geral e anatomia pathologica dentaria s. 
Curso de lechnica odontologica '(exer c iclos no manequim). 
Clinica odontologica. 
Therapeutica denta ri a. 
Prothese clen ta ri a . 
Hygiene ger a l (em part icular da bocca). 
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Art. 189. O es tudo completo elas m aterias que compõem o c urso ele odo n 
tolog ia deverá ser fe ito, no mininl 0 1 en1 dous annos escolares) sendo nell e obser
vada a seguin te seria.ção : 

Prime ira série 

An atom ia clescriptiva· (em parli cul a r ela cabeça). 
An a tomia microscopica (em par ticula r el a cabeça). 
\Ph ysiologi a. 
Patholog·ia ger a l e anaton1i a pathologica. 

C linica o clon to logica. 
T echnica o clonto!og-ica. 
Ther a p eutica clentari a . 
IProthese cl en tari a . 

Segunda série 

H ygien e geral (em particular ela bocca) .. 

Ar t. 190 . As F aculda des ele Medicina m a n terão nas con d ições ela le i vi
,{ente o curso ele obs tetric ia, red uzido, por ém , o nu m er o ele pr epa r a to r ios aos 
seis exigidos para · P h a rmacia . 

A rt. 191 . Compreh encler á o c urso m edico as seg-uin tes cade iras: 

1 . P h ysica m edica. 
2 . Chhnica m e lli ca. 
3 . H is tori a. n a tura l m edica. 
4. An a tomi a clescriptiva.. 
5 . Histolog·ia. 
6 . \Ph ysiologia.. 
7 . Microbiolog-ia.. 
8 . Ther a p euti ca. clinica. e experimental e a r te ele fo r m ula r . 
9. Pathologia. g-er a l. 

10. Ana tomia e ph ysiolog-ia patholog-icas. 
11 . A n a tomi a, mecl ico-cir urgica. e oper a,ções. 
1 2 . H ygien e. 
13 . Medicin a leg·a J. 
14. Clinica. m edica ( 1" , 2", 3" e 4" cadeira s) . 
15 . ClinTca cirurg ica ( 1 n, 2:1 e ga cadeiras) ~ 
16 . Clinica obs tetrica. 
17. Clinica gy11 ecolog ica.. 
18 . C lin ica, ophta lmologica . 
19 . Clinica oto-rhino-l a.ryngo!ogica. 
20. Clinica pedi a trica m edica e h ygien e infantil 
21. Clinica p eclia trica cirurgica e orthoped ia. 
22 . Clinica cl ermatologi ca e syphiligr a phica. 
23. C 1inica neurologica. 
24. Clinica psychiatrica . 

Ar t. 19 2 . Ser ão di s tribuicl as n a s 18 secções segui ntes as cadeiras elo curso 
m edico: 

1" IPh ys ica m e dica - Ch im ica m edica. 
2" His tori a n a tura l m edica. 
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3n Anatomia descripUva - Anaton1ia Jnedico-cirurg-ica e ·operações. 
4a .E-Iistologia - Anatomia patholog·ica. 

5" Physiologia. 
6" Pathoiogia geral. 

7" Microbiologia. 
8• Therapeutica e arle de formular. 
ga I:Iyg-iene - Medicina legal. 

10" C linica medica. 
J 1n Clínica clrurgica e clinica pediatrica c!rur g·ica. 
12• Clinica obstetrica. 
13a Clínica gynecologica. 
14• Clinica pedialrica medica. 
15" Clinica dermalolog·ica e syph iligraplüca. 
16' Clinica ophtalmologica. 
17n Clinica oto-rhino- laryng-olog·icu .. 
18• Clinica. neurologica - Clinica psychiatrica. 

Total 18 professores substitutos. 

.... t\..rt. 193 . N'"o curso medico ns materias serão ensinadas e1n seis annos, ass im 
clistribuidas: 

Physica medica. 
Chimlca medica. 
Historia natural medica. 

1o anno 

2° anno 

Anatomia. descriptiva (1" parte). 
Histologia. 
Physiologia ( 1" parte). Só frequencia, exame da cadeira no anno seguinte. 

3° anno 

Anatomia descripliva (2" parte). 
Physiologia (2• parte). Exame final. 
Microbiologia. 
Clin ica propedeutica medica e c irurgica (cw·so feito pelos substitutos das 

secções de clinica medica e cirurgica). 

1° anno 
Palholog·ia geral. 
Anatomia. e physiologia pathologicas. 
Clinica dern1atologica - Frequencia. 
Clinica ophtalmologica ~ Frequencia. 

Clinica cirurgica ( frequencia) . 

5° anno 

Anatomia tnedico-cii·urgica e operações. 
Therapeutica e Arte de Formular. 
Clinica cirurgica - Frequencia e exatne. 
Clinica medica - Frequencia . 
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Clinica pediatrica medica - Frequencia. 
Clinica J)ediatrica cirurgica - Frequencia. 
Cliníca oto-rhino-'laryng·olog·ica - Frequencia. 

Hygiene. 
Medicina legal. 

Go anno 

Clinica medica - Frequencia e exame. 
Clinica obstet rica - Frequencia e exame. 
Clinica gynecologica - Frequencia. 
Clinica neurolog·ica - Frequencia. 

linica psychiatrica - Frequencia. 

1~ SCOI.A POLYTECHN ICA 

Art. 194. O ensino na Escola 'Polytechnica f:e distribuir[, por 25 cadeiras, 
grupadas em 10 secções, a saber: 

1' secção - Geometria al1alytica. Calcu lo infini tesimal. Geometria clescri
ptiva e suas applicações ás sombras e á perspectiva. Calculo elas variações. Me
canica racional. 

2• secção - IPhysica experimental. Metereologia. Physica industria.l. 
3• secção - Topographia. Med ição e legislação de ~erras. !Principias ge

gaes de colonização. Trigonometria espherica. Astronon1ia lheorica e pratica. 
Geodesia. 

4-a secção - Ch irnica inorganica descriptiva e analytica. Chin1icü organica 
descriptiva e analy tica. Chim ica industrial. 

5• secGão- - Mcca)lica app li cada; cen im atica e clynamica appl icachts. Theemo
dynamica. Mach inas motrizes, precedido o seu estudo do dos motores. Meca
nica industr ia l, compreh endendo o estud'! elas principaes inclustrias mecanicas 
e das machinas operatrizes con·espondentes. 

6• secção - Electrotechnica . Medidas electricas e.. magneticas. proclucção, 
transmissão e distribuição ela energia electrica. Electricidade irtdustrial. 

7a secÇ<'lo - 1V1ineralogia, geologia, noções de n1etallurgia. Docimasia. 1\1et.al
lurgia catn desenvolv imento da siderurgia. Historia 1'ratural com desenvolvimento 
da botan ica systematizacla, especia lmente do B1·asi l. 

8" secção - Res istencia dqs materiaes. Graphostatica. 8stabilidacle das 
constniCções. Technologia do constructor · mecanico. Estudo dos materiaes ele 
conslrucção e determinação exper imental àa sua res istencia. Technologia elas 
prófisssões elemen tares; P1·oces os geraes ele construcção. Architectura civil. 
Hygiene dos edificios. Saneamento elas cidades. 

9• secção - Hyclraulica. Abastecimento d"agua. Esgotos. Deseccamento. Ir
rig·aç.ão . Estràdas ele rodagem e de ferro. Pontes e viaductos. Navegação inte
rior, precedida do estudo ela bydraulica f luvial. 'Portos de mar. Pharões. 

10• secção - Economia po litica. Direito administrativo . E~talislica. 

Art. 195. Haverá mais as seguintes aulas: 

I. Desenho ele aguadas e su a appl icação ás sombras. Trabalhos graphicos 
de geometri a descripliva applicacla ás sombras e á perspectiva. 

TI. Desenho topog,,aphi co . Trabalhos gTaphicos ele topographia. Pratica fie 
photographia e app licação á topog1·aphia. 
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Ill. Desenho cartogr aphico. Construcção de cartas geodes icas e g·eogr aphicas. 
IV. Trabalhos graphicos e projectos relativos a estradas de ferro e respe

ct ivo material fixo e rodante e a pontes e viaductos. 
V. Desenho e projectos de architectura, obras hydraulicas e saneamento 

das cidades. 
VI. Trn,balhos g1·aphicos de estatistica. Orçamento. Contabilidade. 
VII. Desenho e projectos ele machinas. 

Art. 196. A Escola Polytechnica comprehenclerá os seguintes cursos: 
a) Curso de engenharia civil; 
b) Curso ele engenharia mecanica e ele electricidade; 
c) Curso ele ~ngenhari.a industrial. · 
Art. 197. Os estudos elos diversos cursos serão assim clistribuiclos: 

1" cadeira 
2• cadeira 

perspectiva. 

Ottl·sn ele Mu .oenhfwia Civil 

1° anno 

Geometria analytica. Calculo infinitesimal. 
Geometria descriptiva e suas applicações ás sombras e á 

3• cadeira - Physica experimental. l\1ete•·eologia . 
Auht - Desenho ele aguadas e sua applicação ás sombr as. 
Trabalhos gJ·aphicos ele geometria clescriptiva applicacla ás sombras e á per-

spectiva. 

2° anno 

1" cacleh·a - Calculo ele Yariações. Mecanica racional. 
2• cadeira - Topographia. Medição e legislação ele terras. !Princípios geraes 

de topographia. Pratica ele photographia e applicação á topographia. 

1u cadeira 
ele si a. 

2• cadeira 
rnodynan1jca. 

3° anno 

Trigonometria espherica. Astronomia theorica e pratica. Geo-

Mecanica a.pplicada : ci nematica e dynamica appl icaclas. The1·-

3• cade ira. Electrotechnica. Medidas electricas e magneticas. r•·oducção, 
tl'ansmissão e distribuição da energia e lectr ica. 

4' cadeira - Mineralogia. Geologia. Noções de metallurgia. 
Aula - Desenho cartog-raphlco. Construcção ele cartas geodesicas e geo-

graphicas. 

4° anno 

1" ca.cleira -'-Resistencia elos materiaes. Graphoslatica. Estabilidade das 
construcções. Technologia do constructor mecanico. 

2• cadeira - Estudo elos materiaes ele construcção e determinação experi 
mental ele sua resistencia. Technologia elas profissões elementares. Processos ge
raes ele construcções. 

3" cadeira - Hyclra ulica. Abastecimento cl'ag-ua. Esgotos, D eseccamento. lr
rig·ação. 
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411 cadeira - Estradas de rodagen1 e de ferro. '.Pontes e v iad uctos. 
Aula - Trabalhos graphicos e projectos relativos a estradas de fe n o e res

pectivo materia l f ixo. e rodan te e a pon tes e v ia ductos. 
1" cadeira 

dades. 
2" cadeir a 

Portos ele mar. 
3" cadEi ra 

Architectu ra civil. H ygiene dos ed ificios. Saneamento das -::i-

Navegação in terior precedida do esluclo da hyd raul ica fluvial. 
IPharóes. 

- Mach inas motri zes, precedido o seu estudo do dos motores. 

5o anno 

4• ·cadeíra - Economia po li tica. Direito administrativo. Estatistica. 
1• aula - - Desenho e projectos de a rchi tectura, obras hydra ulicas e sanea

mento das cidades. 
2" aula -- Trabalhos graph icos de estatistica. Orçamentos: Contabilidade. 

Cm·so ele Engenh cwi« !ll eccmica e àe E(ect>·i.ciclacle 

1o e zo annos 

O 1° e 2o annos do curso de eng-enhat ia civel. 

3° an no 

1" cadeira - Mecanica applicada: cinematica e dynamica a.pplica'das. Ther
modynamica. 

2" cadeira - P hysica industrial. 
3• cadeira - Elec~rotechn i ca. Medidas electricas e magnelicas. Producção, 

tt·a11Stnissão e d istribu ição de energia e lectri ca. 
41' cadeira - lVI inera logia. Geologia. Noções de Jnetall tn·gia. 

4° an no 

1" cadeira -Resistencia dos materiaes. Graphoslatiéa. Estabil idade das 
construcções. T echnologia do constructor mecan ico. 

2• cadeira - Estudo dos materiaes de construcção e determ inação exper i
mental de sua resistencia . 'l'ech nologia elas profissões elementares. Processos ge
raes ele construcções. 

311 cadeira l:Lydraulica. A.bastecirnenlo d'agLia. Esgotos~ Deseccantento. Ir-
r igação. 

4• cadeira Docimasia. Metall un;ia com desenvolvimento ela siderurgia, 

5o anno 

1" cadeira - lVlach inas motrizes, pr ecedi do o seu estudo do dos molo1·es. 
2" cadeira - Mecanica ind ustri a l, compreh endeJ1c1o o estudo das pr incipaes 

induslrias mecan icas e das machinas operatrizes correspondentes. 
3• cadeira - E lectr icida,de industri a l. 
4• cadeira - Economia po li tica. D ireito administrativo. Eslatistica. 
1• aula - Desenho e projectos de machinas. 

- Trabalhos graph icos de estatistica. Or camentos. Contabilidade. 
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Cn1·so ele Engcnhcwin Incl1tst1·ia! 

1° anno 

1" cadeira - Geometria descriptiva e suas applicações ás sombras e á p"r-

specliva. 
2• cadeira - Physica experimental. l\Ietereolog·ia. 
3• cadeira - Cllimica inorganica descripliva e analylica. 
Aula - Desenho ele ag·uadas e sua applicação ás sombras. Trabalhos g·ra.

phicos de geometr ia c1escriptiva applicada ás sombras e á perspectiva. 

2° anno 

Ja cadeil·a TopogTaphia. :\!edição e legislação de terras. Princípios ~era>'s 

de colonização. 
211 cadeira Chin1 ica organica descripliva e analytica. 
4• cadeira - Mineralogia. Geologia. Koções de metallurgia. 
Aula - Desenho topographico. Trabalhos graphicos de topo;.:>·::t.J>hia. Pra-

tica ele photol'n·aphia e applica~ão á topographia. 

3° anno 

1• cadcint - Physica industri a l. 
211 cadeir·a. - ElectroLechnica. l\1edidas e lcc tricas e rnag·nelicas. rroduc~ão, 

transmissão e distribuição da energia electrica .. 
3• cadeira - Docimasla. l\Ielallurgia, com desenvolvimento da sicl !'Urgia. 
4• cadeira - Historia natural, com desenvolvimento ela bolan ica systemalica, 

especialmente do Brasil. 

4° anno 

1• cadeira - l\1ecanica industrial comprehendenclo o estudo d"R 11rincipaes 
inclustrias mecanicas e das mach.inas operatrizes corr esponclenleR. 

2• caaeira Electriciclade industrial. 
3• cadei r a - Chimica industrial. 
4• cadeira - Economia polilica. Direito administr ativo. J<.statisLica. 
Aula - Trabalhos graphicos de esta tística. Orçamentos. ontahilidado:. 

Art. 198 . A regencia ele cada cadeira ser>L feita por um professor <'>Üh c·
dr"lico. Para cada secção. exceptuada a 10•, haverá um professor substituto. A 
cada aula corresponclerá um professo!· de trabalhos graphicos. 

IParagrapho unico. As cadeiras ou au las con1n1uns a cliverRos cut\-.;os serão 
n•g-idas por um mesmo professor cathedratico ou de trahalhoR ~rnphicos e assis
tidas pelos alumnos dos referidos cursos: o mesmo se dará com os cursos com
plementares dos profess01·es substitutos. 

Art. 1 n9 . As cadeh·as p,u·a :ls quaes não existem actualmenle profpssores 
cathed>·aUcos. serão r egidas pelo sub~lituto da secção respectiva. emqu'lnto a~ 

rendas da escola não forem sufficienles pa1·a pa~amento dos vencimentos do ca
thedratico. 

J?aragTapho unico. ~ão pocleJ·á Per aberlo concurso pa1·a as novaR cadPiras 
sem que a Congregação o proponha, o Conselho Superior do Ensino concorde e o 
Ministro da Justiça e )<egocios Inter iores acceite. 

Art. 200. E' permitlida a matricula de alumnos livres, que são os que de
sejam estudar vm· ias materias do curso e não precizam de titulo d e etlg·enheit·o. 
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Paragrapho unico. Os a lumnos livres pagarão sótnente a taxa de frequen
cia correspondente ás n1a terias que cursarem. 

Art. 201 . l!~icam r!'lvogaclas as disposições em contrario. 

Rio ele Janeiro, J 8 ele Março el e 1915. 

WENCESL,,O BHAZ P. ÜOM I,S. 

Ca·l'los Jfaxi>nH.iano Pe,·ei?·a elos Santos. 

TABELLA DE: VENCIMEN'l'OS A QUE SE H.EJFl<JRJTI O ART. 133 DO DECREJTO 
N. 11.530, DESTA DATA 

OONS8LHO fiUPEH.lOR DO ENSI)l'O 

I 
I 

CARGOS I' ORD8N"ADO 

I 
I 

Presidente . . . . .•.. . . • . . . ...... ·I 
Sec•·etario. . . . . . • .... . .. . .. . ... I 
Amanuense . . . .....• ... ·· ·· .. ·I 
Continuo . , . . . ................ · I 

I 

13 :333$334 
6 :400$000 
2 :400$000 
1 :600$000 

GRATU'lCAÇÃO 

6:666$666 
3 :200$000 
1 :200$000 

800$000 

INSTiTUTOS DE ENSINO SUPERlOR E SECUNDARIO 

B'ctcnlclacles ele Direito 

CARGOS 

Directo r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·I 
Professor cathecli·atico. . . . . . . • . . . 
Professor substi tú lo .........•.... 
Secretario . .: . . .. : . . .......... .. . ·j 
Sub-Secretar io ( •) .......... . • . .. 
Bibliothecario . . . . .... . .. . . • ... ·1 
Sub-Bibliothecario ( •) . . . . . . .... . 
Thesoureiro . . ... .. ... . ...... . 
Amanuense . .....•.. . .... 
Porteiro ...... ... ... . .. · · · · · ·I 
Bedel ............... • .. . . ··I 

I 

OHDENAOO 

6 :4 00$000 
4:000$000 
4 :000$000 
3:200$000 
3:200$000 
2:400$000 
4:800$000 
2:400$000 
1:800$000 
1:333$334 

GRATIFJC.A.ÇÃO 

6:000$000 
3:200$000 
2: 00$000 
2 :000$00Q 
1 :600$000 
1:600$000 
1:200$000 
2:400$000 
1:200$000 

900$000 
666$666 

I 
I 
I 

I 
I 

TOTAL 

20:000$000 
9:600$000 
3:600~000 

2 :400$000 

TOTAL 

6 :000$000 
9 :600$000 
G :000$000 
6 :000$000 
4:800$000 
4:800$000 
3 :600$000 
7:200$000 
3:600$000 
2 :700$000 
2:000$000 

(*) Os cargos el e Sub-Secretario e Sub-Bibliothecario serão conservados em
quanto forem exer cidos pelos actuaes se r ventua rios. 
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l''acnldcules ele Meclicina 

CAilGOS ORDB~AOO GRATI>'ICAÇÃO TOTAL 

Direclor ..... .......... .. ... I 6 000 000 6:000$000 
P1·ofessor cathed •·atico ............ \ 
Professor substi tu lo ....... . ... . . . 
Assisten le . . . . ................ . 

6:400 000 3 200$000 9:600$000 
4:000$000 2 000$000 6:000$000 
3:600$000 1 800$000 5:400$000 

Preparador . . . . .. .. ....... .... · I 3:600$000 1 800 000 5:400$000 
Secretario . . . . .............. · · ·I 
Sub-S cretario ( •) .......... · ..... I 

4:800$000 2 400$000 7:200$000 
3:200$000 1 600$000 4 :800$000 

Bibliothecario . . . . .. .......... . -I 4 :000$000 2 000$000 6:000$000 
Sub-Secreta rio ( •) ... .. .... .. .. .. \ 
Thesouretro . . . . ... ........ .. . . 

3:200$000 1 600$000 4:800$000 
4: 00$000 2 400$000 7:200$000 

Amanuense . . . . ................ 1 2:400$000 1 200$000 3:600$000 
Porteiro . . . . .................. ·I 1:800$000 900$000 2:700$000 
Bedel . . . ... .. ....... . ..... . .. • 1:333$334 666$666 2:000$000 
ConserYador . . . . ............ . . . I 

I 
1:600$000 800$000 2:400$000 

Escola Polylcclmicn 

CARGOS ORDI-J:-;:ADO GRATJFJC.,Ç.'I.O TOTAl" 

I 
6:000$000 6:000$000 

6:400$000 3:200$000 9 :600$000 
Dir clor I 
Professor ~~tl;~d;~Ú~~: : : : : : : :: : : : 
Professor sub ·titulo ....... . ... . . -I 4 :000$000 2:000 000 6:000 000 
Professor . . . . ........... . ... . -I 4 :000$000 2:000$000 6:000$000 
Preparador . . . . .. . .. . ....... - - . I 3:600$000 1:800$000 5:400 000 
Secreta rio . . . . ....... .. .. . .. . .. I 4 :800$000 2 :-100 000 7 :200$000 
Sub-Sem·etario ( •) .... . ....... . . -I 3:200 000 1:600$000 4 :800$000 
Bibliothecario . . . ........ .. ... ·I 4:000$000 2:000$000 6:000 000 
Sub-Bibliolhecario ( •) ......... .. ·I 3:200$000 1:600$000 4:800$000 

4 :800$000 2:400$000 7:200$000 
2 :400$000 1:200$000 3:600$000 

Thesoureiro . . ............ . .. , 
An\anuense . . ............... . 

2 :200$000 1:100$000 3 :300$000 
1 :333$334 666$66 6 2 :000$000 

Porteiro . . . . .... .. . .. .......... , 
Bedel .............. . ......... . 
Consen·ador . . ... . ........ .. .. I 1:600$000 00 000 2:400$000 

I 

( •) Os cargos de Sub-Secret:.rio 'i Sub- I ibliothecario serão conservados em
r]uaulo forem exercidos pelos acluaes servenluarios. 



- 923 

Colleg·io Pec~• ·o Il 

CARGOS 

Direclor . . . . . . . ..... . . . ·I 
Professor cathedratico. . ..... .. . . 
Proressor· . . .. . .... . ... I 
~:~~:::,~~,- . . : : : : : : : : : : : : : : : I 
Sub-Secretario ( •) ............... I 
Biblioth ecario ..... . I 
~~,~~~:~:ir~o Bibliotlwcario.· :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_._. I 
An1anuense . 
Inspector d alumnos .. . ..... .. .. I 
Porte iro . I 
Bedel . :::::::::: : 
Chel:e t1e d isciplina . . ... .. . . ... . .. I 
Medico . . . . .. . . . ·I 
Almoxarife . . . ... . ........... ·I 
Ajudante ·do Almoxar ife .. 
Enfermeiro . . . . . . .... . . . ... . .. . 
Houpeiro ................. .. . . . . 
Ajudante do Roupeiro .......... . . 

ORDENADO 

6:400$000 
2:400$000 
] :600$000 
4:800$000 
3 :200$000 
3 :200$000 

800$000 
4 :800$000 
2:400$000 
1 :600$000 
1 :().(}0$000 
2 :400$000 
3 :2-00$000 
2:400$000 
2 :400$000 

800$000 
1:600$000 
1:600$000 

800$000 

GRA'l'IFICAÇÃO 

6:000$000 
3 :200$000 
1:200$000 

800$000 
2 :400$000 
1 :6 00$000 
1 :600$000 

400$000 
2:400$000 
1:200$000 

800$000 
800$000 

1:200$000 
1:600$000 
1 :200$000 
1:200$000 

'100$000 
800$000 
800$000 
400$000 

TOTAl. 

6 :000$000 
9:600$000 
3 :600$000 
2:400$000 
7 :200$000 
4:800$000 
4 :800$000 
1:200 000 
7:200$000 
3 :6 00$000 
2 :400$000 
2:400$000 
3 :600$000 
4 :800$000 
3 :600$000 
3:600~000 

1 :200$000 
2:400$000 
2 :400$000 
1:200$000 

Rio de Janeiro, 18 de Março el e 1915.- Cw·los .il[a.or;imil-icmo Perei.,·o rios Santos. 

D li:CHE'l'O N. 11.895, DE 14 DE JANlTIIHO D8 1916 

/ü'PJ'OYA O T<EGULAMEN TO P.-\RA EXEJCUÇÃO DO ART. 14 DA LET N . 3.08n, DE 8 
DO CORRENTE }.<!BZ 

O Presidente da R epublica dos Estados Unidos elo Brasil, usanclo da a ttri
l1uic:ão que lh e confer e o art. 48. n. 1, da Constituição F ederal, resolve appro
var , para execução elo art. 14 ela lei n. 3. 089, de 8 do corrente mez, o regula
m ento que a este acompanha, assignado pelo :Ministro de Estado- da Justiça e 
N et;"ocios Interiores. 

lUo ele Janei ro, 14 tl e J a neiro ele 1906, nonagesimo quinto ela Indepenelen
c ia c vigesimo oitavo da R epublica. 

vVENc!!:sLAu BnAz P. GoMEs . 

Ccwlos Ma.x hnilia11o P e•·ein< elos Sa11tos . 
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RillGl:LAMENTO A QUl!; Si!: REFJDRE O Dli:CRl!;TO N. 11.89:;, 
Dl!;STA DATA 

Arl. 1. 0 Os clirector es ele co ll eg ios de in s trucçiio secundaria. pode rão obter 
que os seus alLunnos sejan1 exanlinados no proprio edif'i cio do instituto en1 crue 
est·1dar cm. desde que provem o concm·so dos seguintes r equisitos: 

n) J!ào h aver na localidade gyn1n asio orncial, n ern equipa raclo a. e~te, nos 
termos da lei n. ~.n4, rle 5 de Jan eiro de 1915, a.rts. 5o, 78 e 79 ; 

lJ J f l;Jncc ionar o co 1legio. reg ularmen te , h a n1ais de c inco annos; 
c) possuir um corpo docente indi scutivelm nle icloneo . 
Art. 2." Deferida a pet ição 11ela. m aio ri a a.bsolu la dos membros do ('onse

lho. ser ão por estes escolhidos os examin a dor es. entre p ro fesso r es que não en
s in enl l•C col1eg·io elo requerente. 

Paragrapho uni co . Serão nomeados exan1inatlo1· s quando o Conselho não 
encontr a r errl outros municipios homens corn petentes que accei te n1 a co Jnmissão . 

Art. 3. 0 O onselho Super·ior arbitrará a. so m ma n ecessaria. p a.ra. transporte 
e hospedagem dos exan1in a ilores e do inspector do colleg-io, a qual l-ierá deposi
tacla na SPCretaria do r eferido Conselho. conjunctam ent com os ven cimentos elo 
ins]:ector e a ta.xa ele dez mil r é is pot' materia, que ser á eli s lribuicl::t pelos exa-
min:tdores, rlepois el e concluielo o seu · trabalho. ' 

Pat·agrapho uni co . O facio de não e ntrar en1 exan1e un1 a lun1no i11.-~c ripio 

não dft di r eito á devo lução el a taxa. 
Art. •L • O P t:esit1 Pntc elo Con el ho Superior proporá ao 1\Ihllslr·o da .Jus

tiç~t e Kegocios Tnteriore~ a non1e::tção de un1 Brasileiro f a 1niliarizado com as 
questões do ensino e não residente na loca1iclade onde o coll egio funccion e. afin1 
de inspeccion a 1· os exan1 es . 

~ 1 . o O ins pec tor veriCicar á se os can didatos c ursar a m as a ulas elo insliluto 
1•0 ultilJ1o perio:lo lec tivo . 

§ ~.o Assignará toda~ as actas de exa n1 es e terá veto jmpeclitiYo elas ap
TJr< •vaçõe:-: que lh o parecerem in1n1 erecidas . 

~ 3. o ReceLerá um conto de ré is, al ~m da vm~J:>a pa1·a despezas de ''iagenl e 
)lospedagcm. na occasiüo en1 que fõr empossado do carg-o, e outro conto ele réis 
'tur ndo cs seus aclos forem approYa clos pPlo Conselho Superior, ao tomar con h e
ci.n:eut.r' elo reJa to rio sobre os exan1es . 

* ..J. . o Se o Con selho juJ g·a i~ insuff'iciente Tn ellte scverv o inspector. perder:\ 
este a segunda prestação de honOT·a ,~io s, a favor do patrin1onio de instituto of
fici~tl. ;, escolha rlo Ministro da .Justiça. e Negocios Interiores . 

.1\rt. 5 . o A concessão el e bancas. exan1inadora.s será feita un1a ve7. POT' u.n no, 
podendo o Conselh o recusal-a quando entender justo, sem direi to a recla.maçã.o 
alg-uma por parte da Directoria elo coll egio. 

J'aragrapho unico . Será t.an1hen1 f'ei.ta., cadn. an no , a non1 eação do ins po
cto l· em com mi ssão e elos examinador es, os quaes seriio escolh.idos. de prereren 
c ia, e ntre os professoreR <le p-yn1nasio ofl'icial ou n este equiparado. 

Art. 6 .o Os cer tificados el e a pproYação, s ubscriptos pelo nresid nle da co m
rris~[Lo examinado 1·a de ca(la n1ater ia e v isados pelo 1nspector, da rão ao estu
dante o direito de inscrever-se para prestar exFune vestibul ar pe1·ante as :tc :t 
dcm h-ls of fic iaes ou equ ipara das a es tas. 

A1·t. 7. 0 Oa estu dan tes que tiverem prestado exames ele preparatorios nos 
eoll egtos nülita rcf.; não precisarão repetil -os perante as co lnnl issões exarn ina.do
r as nomeadas p elo Conse lho Superior, pa r·a se inscreverem para o exame ves. 
Ubular·. 
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Art. 8. u .Applican1-se aos casos não previstos por este regu1arnento as dis
posic;•Je~ sobre exames e fi~caliza~ão contidas no decreto n. 11.530, de 18 de 
Març0 ele 1915 . 

.. Art. 9. <' RI!Yogam-se as disposições ern contrario. 
Rio de Janeiro, 14 de Jane iro de 1916 . - Carlos JlctJ'imiliano Perci7·a elo" 

Santos. 

Conselho Suoerlor do Ensino da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil -
Circular n. 27 - Em 18 de Agosto de 1916. 

Communicando-vos que este Conselho de(erio o requerimento em que solici 
tastes. à e accôrdo com o r egulaõiento que acompanhou o decreto n. 11.895, de 
l.J de Janeiro do corrente anno, bancas exan1inadoras para esse instituto, scien· 
tificc-vos que essa reeolução do Conselho obedece ás seguintes condições cu ja 
fiel obsPrYancia é indispensavel: 

CIJ que seja enviada, em duplicata, afim de ser publicada no Dim·io Officictl, 
cle'ltro do mez ele Setembro proximo, prazo improrogavel, a relação dos al umnos 
desse instituto que desejam ser submettidos a exame e quaes os exames que 
desejam os mesmos prestar, feita esta discriminação em relação a cada alumno, 
Lle\'c!Hlo taes relações ser devidamente authenticadas por vós; 

lJ 1 ltt·nhum alumno pocloerá se insc t·ever para exame ele mais ele oito discipli
n:ts: no corrente anno lectivo; 

r·) são as seguintes as disciplinas cujo exame poderão prestar: Portuguez, 
Francez, Latim, Inglez, ou Allemão, Arilhmetica, Algebra El mentar, Geometria 
e 'J'ri!;onometria Rectilinea, Geographia e J!: lementos ele Cosmographia, Historia 
elo Brasil e Historia Universal. Physica e Chimica e Historia Natural; 

,1 J as mesas exan1inadoras con1põr-se-hão de 3 n1en1bros; 
e) o funccionamento destas mesas, bem como os prog-rammas e processo 

d~ <>xamEs obedecerão ás disposições elo decreto n. 11.530, el e 8 ele Março ele 
19J5. P ás elo l egimento Interno elo Collegio Pedro li; 

/) ns bancas examinadoras deverão ser em numero el e cinco (5}, no mi
nimo, .e rupadas as disciplinas elo seguinte modo : 

1 '"'. tres exan1inadore~ para as tres bancas seguintes: Pol~tug·uez. Francez 
·e Latim; 

2". u·es exam in:-tdores para as duas bancas seg-uin Les: lng·Icz e A..lletnão; 
3••, tres examinadores para as tres bancas seguintes: Arithmetica, Algebra, 

Geornetria e Trigo nometria Rectilinea; 
4•, tres examinadores para as. duas bancas seg-uintes: Geog-raphia Geral, 

Chnrographia do Brasil p Cosmographia, Historia elo Brasil e Historia Geral ; 
5o, tres examinadores para as duas bancas seguintes: Physica e Chirnica 

e Bi~toria Natural ; 
g) nos casos em que se tornar necessaria a hospedag-em elo inspector e dos 

•. xaminadores escolhidos, serão abonados 20$ cliarios a cada um, desde o dia 
d1 partida até a terminacão dos exames. Nos casos em que, 3Jlém das passa
:,;ens. houver despeza. sem hospedagem, deverá ser abonada uma diaria àe 5$ 
até a conclusão dos exames; 

h) a clespeza com a publi cação immediata da lista dos examinandos no 
Dim·io Official correrá por conta do collegio; 

i) R importancia dessa despeza, bem · como da quantia de 2 :000$ para pa
g-amento do inspector , da taxa de 10$ por materia e por alumno, e elas quotas 
]JaT~ as despezas ele transporte e hospedag-em elo inspector e dos examinadores, 
serã<• préviam('nte depositadas na Secretaria deste Conselho, de accôrdo com o 
or.;~mento por mim approvado, nos termos ela resolução votada pelo Conselho . 



- 926 -

São estes, em summa, os pontos mais importantes da resolução votada para 
a r ;::·u larização dos trabalhos desses exames e c uja sciencia vos dou, esperando 
qw: diligencieis en1 envia r-me, con1 urg·encia, todos os · e lementos necessru·ios [-t. 

s~Ht perfeita execução para que não caduque o deferimento dado por este Con
selho á petição tJUe Ih ende1·eçastes, pela impossibilidade de tornai-a effectiva 
em tem};O util. 

Saucle e rraternidade. - BHt.tilio .1-Iaclwrlo. 

Conselho Superior do li:nsino da Republica dos Estados Unidos do Brasil -
Circular n. 30 - Em 2 de S<:>tembro de 1916. 

O l~res idente do Conselho Superior do Ensino recommenda aos Srs. inspecto
res que, emquanto não fôr votada pelo Conselho a r modelação do Re~nmento 

Interno en1 vigor, sejam observadas no desempenho das s uas funcções de insve
c·,ão e de fiscalização as seguintes instrucções, pelas quaes lhes incumbirá: 

1. o Observar e fazer executar as leis e r egulamentos federaes do ensino, o 
H e;;imt>nto Interno do instituto devidamente approvado pelo Consel ho, as reso
luçõ s tlo Conselho, e as determinaGües e as instrucçõcs desta Presidencia. 

2. 0 Inspeccionar, pe lo menos bimestralmente, o instituto ou os in ti tu tos sob 
a f' UH. jurisdicç5.o . 

~." Dar pa1 ecer sobre os assumptos submettidos ao seu estudo pelo Canse
Ih;> ot. ]lar esta Presidencia. 

4 . " Fiscalizar os trabalhos de exames com direi to de veto suspensi \'O para 
o Conse!ho. 

5 . n Apresentar, na prin1eira quinzena de Janeiro, o seu relatorio expon do 
lletalhadamente toda a vida escolar do instituto inspeccionado, e >tlvi trando as 
nn~ clidat· qu e t·epu tat~ convenientes . 

6. (~ RPpresentar sobre a suspensão ou extincçiio das reg-aJias conferidas 
ao institc;to. 

7. ' Hubricar todos os livros da escripturação escolar e visar todos os ter
mns de exames e as cópias das actas das sessões da Congregação, que po1· seu 
inter1neàio deverão ser sempre enviadas ao Conselho. 

8 . 1' A~sistir os concursos pat~a o provin1ento dos cargos do tnagisterio e tra
zer nnmediatamente ao conhecimento desta Presidencia qualquer alteração, m es
mo interna, occorrida no respectivo quadro. · 

a .o Lavrar t ermos de suas visitas de inspecção, fazendo enviar cópia que 
au the nticarão a esta Presidencia ·18 horas após a visita. 

1 O. Ter em dia e em perfaita ordem o archivo ele sua inspectoria. 
11. Estimular, por todos os meios ao seu a lcance, a cultura intellectual, 

rnoral e civica dos alun1nos. 
12. Os termos de sua inspecção deverão con ter inrormações sobre: 
n) condições hy~ienicas elo edificio esco lar. esta<lo geral de conser vação e 

de ::.sseio; 
b) numero de a lu mnos matriculados e de presentes âs aulas assistidas; 
c) distribuição elas matriculas pelos cursos e annos; 
cl) frequenr.ia maxiJnn, n1édia minhna doR 1nezes anteriores ao da visita : 
e) r.a rte do progTamma já. leccionada em cada uma das au las assistidas; 
f) ps(ado moral e intellectual dos a lumnos. 
13 . Nos termo~ de inspecção é vedada qualquer apreciação favora Yel ou 

a.esfavoravel aos docentes. 
14 Em corr espondencia reservada completarão as informaçües que devam 

connrunicar ao Conselho ou a esta P•·esidencia. e não oossam fazer parte dos 
scuP relato rios. 

15. Os relatarias deverão ter annexa a relação nominal discriminada dos 
alt"nli'O~ matriculados f' a dos resultados elos exames detalhadamente. 

Snnde e fraternidade . - B1·az ilio Maclwclo. 



HlflLA'l'Ol'UO DO SR. C.\RLOS MA. -rMILIANO (1918) 

Sr. Presidente da Republica. 
Ct<n1pro o devet· constitucional de relatar o que de mais importante se ve

rificcil <. respeito de todos os serviços super intendidos · pelo ;\linisterio da Jus
ti<;:< e Kegocios Interiores. Como está prestes a findar o quaclriennio presiden
cia l, farei uma syntbese dos trabalhos realizados desde 15 ele ::"<o,·embro ele 1914. 

Deu mão resultado o systema allemão da livre-cloce ncia para o provimento 
elos e:u,.os ele professor es, transplantado para o Brasil em 1911. Produzira me
lhore·· fntclos o antig-o systema, do concurso de provas . Deliberou o Governo 
restabelf'cer este processo, escoimando-o, porém, das notarias imperfeições. Sup-
pnmio u ponto sorteado na hora da exposiQão e o debat oral entre os candi
d:tto:;, provas estas em que nem sempre o solido preparo triumphava da exc~l-

1 ncia de memoria e da fertilidade em perguntas ele a lgibe ira, que clisting·uem, 
nã·> raro , os medíocres. Serve de base do julgamento uma lhese escripta no si
lenci' do gabinete de estudo, sobre ella arguido o candidato apenas o quanto 
baste para se Yerificar que foi e ll e proprio o autor do trabalho. Ha uma prova 
l>ralic:, nos casos em que a permitte a mateda do curso. Finalmente, o can
diclato revela as suas qualidades didacticas. preparando uma lição com o praz::> 
de 2·1 horas, como fazen1 os docentes en1 ex.ercicio, e transn1ittindo-a aos jul
g-adc res como se estivesse en1 aula, cercado dos seus alumnos unicamente. 

() processo inspira mais conftança elo que o concurso de títulos, sophism::t 
nrlministrativo com qve 'se clis[arça a no1neação sem prova effectiva de capa
c:iclacle. Sempre que se verWcou injustiça no ve,·icUctnm, o Governo deu provi
mento r1o r ecurso interposto pelos prejudicados. Kos casos raros em que a cla,·
sificação foi injusta, porém, ninguem protestou pelos meios regulares, coube, 
todavia. o pritneiro lugar a un1 hon1em de valor. 

JJous factos, qne se não podetn reproduzir actualn1ente. caracterizaran1 a 
inapplicabilidacle do systema allemão a um paiz sul-amtricano. Brasileiro, que 
apenas frequentara uma escola pratica européa. porque fõra inhabilitaclo em 
ex:,m.: ãe admissão em uniYersidacle belg-a, foi nomeado, entr e 1911 e 1914, ca
t]1(·dra~ico de instituto supE'rior. Outro, depois de obter o lugar ele lente ele uma 
escot.t official. tomou liçõ0s da materia com um assistente de outra academia, e 
a~é hoje evita. por m~io de frequentes pedidos ele liceoça, reger a cadeira, cujo 
objcct1) não conseg-uia assimilar bem. Os dous casos são conhecidissitnos no 
Ri.J cl ,; Ja10e iro . Nenhum desses indivíduos felizes ousaria inscrever .. se para um 
Cül~C't.rso ele provas. Defeituoso, como todos os processos de s lecção elo pessoal 
clc•cr·nt<· e administrativo, este ainda é, para o Brasil, o menos inefficaz. 

Partt estin1ular ainda n1ais os estudiosos, restabeleceratn-se os concursos de 
prova,; em todas as repartições suhordinadas ao Ministerio da Justiça e no
m\laram-se os candidatos. na ordem da classificação, á medida que se abriram 
as ,·agai:j. Não houve un1a sú excepc:ão . O 1Vfinistro em p~essoa assistia ás pro· 
vas e fiscalizava o ju!gamento, e era tal a confiança que inspiravam a sua im
parcir,lidacle e energia que. se obstaculo de serviço o impedia ele comparecer no 
primeir<" dia, corriam os candidatos a pedir que não deixasse ele assistir aos 
trabalhiH~ llo concurso. 

Pai·Pce conquista clel'inltive. o exame vestibular. destinado a excluir dos 
cnrso~ st,peJ·iorcs· os jndividrros mal preparacloJ=: e casualmente al)1lrovados pelos 
prcfes~vres dos g-yn1nasios, ben1 como a forçar os jovens a não abandonaren1 o 



- 928 -

C::;Ludo tla~ Jingl'as vivas, indispensaveis para. a l eitura das grandes obras scien
tifknH. 

Difficulla o doutoramento dos incompetentes . 
• \pezar ele haverem comprehendido os jovens que só estudando consegmrao 

o!Jtt-1· ·ciilolomas scientificos, e de terem ficado ·COm insignificante frequencia as 
academia!> não equipar::tdas fis officiaes, a ponto de fecharem as portas, quasi 
todas, ainda o numero dos m a tri culados nos bons institutos superior es, este 
annc, é 1nui to inferior ao de 191ii, en1 que se exigiram para admissão nas aca
demia:<, pela ultima ve~, os r eqcJisitos da lei de 1911. 

l\fat1 icu1aréUn-st.·. como alumnos n.ovos, jsto é, não repetentes do primeiro 
anno: 

No curso medico ua .B'aculdade de ::vredicina do Rio de Janeiro, em 1915, 
283 C'stúdantes; em 1918, 23. 

NP Faculdade de Direito de S. Paulo, em 1915, 215; em 1918, 21 . 
.!"\a EscCJia Polytechnica do Rio de Janeiro, em 1915, 175; em 1918, 102. 
'<a Faculdade de Direito do Recife, em 1915, 72; em 1918, 38. 
"'a Faculcl::tde de Sciencias Juridicas e Sociaes do H.io ele Janeiro (equipara

da), Lm 1915, 154; em 1918, 29. 
Na Faculdade Livre ele Direito elo H.io de Janeiro (equiparada), em 1915, 

4: i ; c"ll l 1918, 18 . 

...:-\1narga expariBncia f0z rareareJn os pescaclores de approvações. Baixou a 
cifr::t dos mal preparados. Entretanto, a inda agor a, em 1918, nos institu tos vf
Jiciaes superiores elo R io de Janeiro e S. Paulo foram reprovados no exame 
vestibular, 146 estudantes, que tinham curso gymnasial completo. 

1\íào se n1ostrou intransigente o Governo e1n relação ao seu plano de· res
tabeleCH o rigor no preparo fundamental da juventude . lnstituio bancas exami
J•adu·as nas cidade~ onde não houvesse g-ymnasios officiaes afim de poupar aos 
pais o sacrificio pecuniario com as viagens dos estudantes de preparatorios. En. 
ti·etaJJtC, agio com a maior cautel a, r~gulamentou a concessão de 1nodo que nãu 
n•uesserr, abrol har os abu~os; e o resultado foi animador; a média elas repro
Ya~õe.J ton sido mais Ollta elo que a dos institutos officiaes. 

llc•uve, como outr'ora, algumas tentativas de matricula mediante attestaclos 
fa lsos O Mini~terio proüdenciou lo;.\o para que fossem processados os autores 
c os cumr.Jices clep-:~is de expulsos das academias os clelinquentes. 

Apc:!.ar do r:goJ con1 (Jt<e se proced•3u, tal foi a pruclencia e a ju stiça con» 
lJU e scr11pr<: ag·io o Go \·erno, que pe la primeü~a vez no Brasi l se conseguia reali
zar HJTJ a rE:fonnu. d0 ens in o, sem desordens nas ruas, vaias em directores, crises 
no~ insti tutos cfCiciaes . Pelo con traria , as au toriclades que superintendem a 
edu<->LÇilO nac ior.·tl são r ecebidas por professores e estu dantes com as provas ev i-
<l ente·· dú · ac::ttamento e estima.. · 

A mocidade assiste aos concursos com ed ifiçante attenção, e applau de os 
fJU~ fazem proYas bri lhantes. Transformam-se aquelles torneios em lições uti
lissimas. em ir;tcitamento para a luta fidalga e o estudo profundo. 

A le1 prohibio que os proCessares, emquanto .Percebessem vencimentos, au
ferh;:::;ent outros lucros do ~ev rninisterio patriotico, e fez redundarem em proveito 
elo patrimonio escolar as taxas exigidas dos alumnos. 

Ur &çan a esta provi'lencia, as verbas que não tinham applicação util a o 
ensi1u foram empregadas co1n a n1aior yanlagem . 

com esse peculio se vai custeando a 'c.çol}.str.ucção do ed iCicio da Faculdarl~ 
do :\J ediGina do .Rio de J:weiro, bem como a conclusão do predio do Externato 
elo ('ollegio Pedr o II; fizeram-se novas salas e installa r am-se gabinetes na E c
co l >L Polytechnica; re~tabe l eceu-se a ordem financeira e completaram-se labo 
ratorics na F aculdade de Med icina da Bahia; vão ser ultimados os trabalhos 
Ll(j llal ace.te do In s tituto de Musica; cr eou vida nova a E scola de Bellas-Artes, 
·que introduzia no Brasil a pratica univer sal da abertura di~r i a das ga.,l erias, 
testmlraclãs á v isita tlo publico. 
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En! 1914 havia no internato do Collegio Pedro li apenas dous a lumnos con
t ribdnl_eF; ha 93 actualmente, porque a casa não comporta maior numero, visto 
quo; s e J>ão E'xcluiram dentre os gratuitos senão os filhos de homens conhecidos 
-Çt•mo abas tados; dá-se, e ntr·etanto, preferencia decidida aos orphãos pobres, no 
pr·ec.rclnmPnto das vagas annuaes dos dispensados de pagamento das m ensa
lidades . 

Fllnt·ciona un1 curso especial de n1edicina publica , recente rn enle cr eado na 
lo'.1 cuttla d!' elo Rio rle Janeiro , sem onus para o Thesouro. 

A obra elo G-ovnrno tem sido pres tigiada r epetidas vezes por demonstrações 
...':iO lemn e.':· de appla.uso da parte das congregações. 

Os m P.s tres el e e~tabel eclmentos publicos P. os de particulares são unanimes 
<' 111 affi1n1ar qu e se estucla n1uito 1nais do que outr'ora; notam nos institutos 
oflri:iam• ordem. economia, disciplina, hyg iene, r espeito r eciproco e ntre profes
so res ·~ alumnns, n. alet,"Tia saudavel do trabalho em con1murn. 

ú Güverno deliberou completar a assimilação dos elementos de origem ex
lrangeira, diffundindo o ensino da Jingua portugueza, da historia e da geogra
phia dú Brasil, nas ex-colonias habitadas por eur·opeus. Contornou difficuldade~ 
<:O!tstituc!onaes, couseguinclo que os Estados abrissern escolas, subvencionadas e 
fi"cnlizadas p ela União . • \ssim determinou o decreto n. 13. O l -1. de 4 de Maio 
<I e 1 !118 , complCL:tclo pelas instrucções incluídas m1 portaria el e 5 d e Junho do 
nl""'":;mo f'.nno. 





l!l~('LTRSO PRON1 ::-<CL-HJO PELO 'ONSFJLHl~JRO Ru·,- BAHBOSA 

KA t'flJ.1JÇÃO 011: GR,\0 DE RACHJ\RF.T... EM SCH:NCLAS E LETTRAS DOS SRS. ALVAHO .TOA

C:.:.lHM DE OLJVfo.:IHA, BGBERTO NOGUEIRA PENIOO. FRANCISCO SOAHES DE GOUVÊA, 

.liJSf'. MARTA l\IAC-DO.W8L, I.UI7. AUGUSTO DF. MIRANDA JORDAO, OI..YNTHO BOGADO 

l.lo!I'Il'~. HOBEHTO og Sl<.!J:XA. CORR:e:A _, YLVIO LTBFlHATO ROMI1JRO E TlTO PRATF:S DA 

l"<oNSF"CA (*) 

· ·~x 1 n. SI·. A l'C€"b ispo - n.evm. Padre Reitor - l\[inhas senhoi·as e enhor es 
Pa r:-:. os que fazen1os torlos os annos esta ron1aria do coração, este lugar é 

um ~ar.tuario. a que ~e acode com alvoroço. Destes cimos onde estas serranias 
vPniPiant s encontraram, afinal. a sua mais be1Ja corôa, o Co1Jegio Anchiet>L 
nos i!s lende á d i~tancia os braços. Onde quer que estejamos, e por mais que nos 
~:..J'astc·n10S, o esmalte õestes longos azulados se nos avizinha, desenhando-se !10 
horixt·r.te mais proximo. como um panorama famil iar·. . o respirarn1os. de 
tnanllãzJnha ::t prin1eh a aragem do dia, a janella. que abrin1os nos olha para. as 
mo,tanhas ele F1·iburgo, para as cl evesas destes cabeços de esmer alda, que se 
•·rconam aqui no espaço transparente, para a Villc<ge suissa dos primeiros co 
loro~ destes sitios. agora tr:tnsformada pela mão creadora dos descendente~ de 
Anehi t>t". Sobre a tarde, quando o colorido tropical de nossa natureza desmaia 
na m nlan holi:t C1·epusco lar. muitas vezes es tamos vendo suspender-se esta pai
•.,.ageir~ cr.nl o .seu gor geio de crianGas a legres. sobre as nossas cabeças, especie 
de m:;agem risonha. ora no ambiente mcnotono da cidade, ora na doce t.-istc-za 
dos e:-unr:os. Depois, a noite, umas 'Vezes anilada. outras argentina, se reca1na 
1~ se:intillaçõ s longinquas, ou de ixa cahir em tunica immensa a sua claridade 
roçn.gante. EntP.o. ora nas es lt·ellas pequeninas que lucilam n1ais baixo, eslr -
n1c:;ha~ enlr e o C'éo a a tPrra, nos parece brilharen1, destas parag-ens, as 1ain
paã(ls si! nciosas da esturlaria, com alguma cousa dos olhares travl'!ssos q:.Je 
chisvu.rn na calma noctur'la destes bancos; ora a brancura cla.s in1a.gens luna 
re!; 1 '0~ debuxa. no seu a lvor prateado, estas paredes, estas cornijas, estas g·a
lel"ia.,. o pe_rf"il dest<" 111onumenlo consagrado ao culto de nossos pais e á culttll"a 
<lP. nossos filhcs. De mc.do qt;e. na p~reg-rinação f stlva desta sol emnidad". 
quando nos ::tcerc:!mos destas a lturas duas ve?.es santificar1a&, nu~ndo tornamos 
H subil· esta enco~ tR hospitnl eira e bemdita. os abraços, as effusões, os beijos 
que troc:;tmc:. . ~ão t'!=;tren1 es de atnar,g-ura. e suaves cotno os de cada 1nanhã. nas 
casas f elizes, ,,., que os filhos adormecem todas as noites no amor de seus pai; 
" os ]'ai~ acordam torlcs os di~s entr e os carinho de seus filhos. 

A .f!....'TlOç:ão
1 

pois, ê.1. ;;rs.nde etnoção rlestas ceremonias annuaes. que eu rogo 
a r. JJS que pennitla Yer ainda muita& vezes, con1o a llivip da alma. e 1n. um.n 
·pocll ev1 (ltJe o contentamento é tão raro. está nos premios que hoje se distri• 
hlJ(lm , pr.1· juize~ inr:or•·uptjvei , aos primeiros triumphos da. viela e, sobrt>tudo, 
rn 11-dr.u qu e v!iQ pizer :tos seus companheiNs e aos seus mestres aquelle que 
~e partem. pa•·a não yolver. Vinga,·apl a prim il·a <li visão intellectual da P.xis
tencia; trar,sp~tzeJ~a:n o prjmei1·o P.rande tnarco de trabalho; e agora, d ixando 

( • ) Pu\.l)icado no· ·• Annaes ··, a requerimen lo do Sr. P<"\SSOS de J\firancla . 
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os ~OC"io;' os Psfurlos, os brincos, cs guias dos seus annos mais descuidados, vãr> 
ensaia• vôo nout1·a E'BPhera. resolver a incognila da sua vocação, fazer a sele
C'ção de sua atTPira. detnandar o norte do seu futu ro. E' a Pl'i!ne ira aberta da 
vi,ca. er rr. ó SE'u descorli<lo de indecisas responsabilidades. 

Td ·~. nle.-us bor.s énniguinhos, trocar o lyceu pela acade1nia, e. sentindo va
g·an.ent a solBmnidade do passo. invocaes un1a palavr·a, que vos assista, com 
o viat i co rlo conforto e d::t. experiencia, pa1·a a jornada, suas duvidas, seus ris
cos, :::;uas anciedades. Esta a n1issão do vosso paranyn1pho. Dos Gregos h erda
mo~ o 'ocabulo, com toda a sonoridade da sua musica toda a poesia das suas 
rerr.iniscencias. Era .. e ntt·e os Jle lenos, o amigo predilecto que acon1panhava o 
noivo nu carro nupcial Foi, na antiguidade christã, o padt·inho, que levava os 
rlespc.sados ao altar. 1;;• hvje, r.estes esponsaes do trabalho com a mocidade. o 
E'lcito elo~ que recebem o an~l e as palmas, afim de lhes auspiciar a felicida<le 
da a llianç:a. 

l\fa~ este bon1 agoiro, com a lição de verdades que o deve envolver. como 
o~ r-lron1as sagrados envo lven1, nos tE-mplos, a oração, haveis de tel-o ido pedir 
a motro: a um espírito feito d saber, serenidade e pureza, a uns labios costu
lllad•);~ á doutrina. ~ ao conselho, a un1a vida carregada ele bençãos e ( rue tos. 
>'d.o a l·m homem de luta e combate, cumulado de odios, mortificado de rev~· 

zes, gcdpfado de provações. a um politico mallogrado, com todos os seus erros 
o. todas as suas culpas, todas &.s suas queixas e lodos os seus peccados, com 
todo~ o~ seus defe itos caracteJ'ili'ticos e todos os vicios irremediaveis de uma car
roird E=-n~ que se lhe esterilizou o melhor de sua natureza : o gosto das causas 
intellec!uaes, a est ima dos praze1·es desinteressados, a elevação da vida espi: 
ritroal. 

:.\ l u~ vós o quizestes; e tive que obedecer á grata vio lencia de vos fallar. 
convHI<'srente, nincla sem forças. do acinte de uma enfermidade, que me ia rou
band•) E-Sta Balisfação. Experimento-a hoje pela primeira vez essa doçura, a que 
os vossos mestres se affizeratn, e posso assegu rar-vos que a sinto no intimo da 
a lma romo um carinho bondoso da minha fortuna. Demosthenes se ensober
becia ele ter a Plat::io por ouvinte, prezando em mais tamanha honra que a de 
sonhon·ar por auditorio o mundo inteiro. Para mim a de me entreter comvosco 
~obrei'XCfOe E'm e-ozo " todos os momentos ele vão orgulho e inutil embriaguez, 
que ú tribuna mP possa ter dado. 

'l'o6as as causas, a lgumas bem santas, en1 que e lla foi o n1eu can1po <l e ba
talh:t não valem m a is que a do vosso destino. Com a differ ença que a li! es 
par;.!ia eu ao vento os meus rebates de atalaia, as minhas vozes de guerreador , 
ou o.• meus vaticinios de propheta (que tudo me imaginava na vaidade da mi
l.h:t n.noh ição e na !mpotencia elo' meu nada) ; ao passo que hoje aqui, serei ape
ná; a mão chã do semeador, semeando algumas sementE'S de bem no torrão vir
gem do ~eio Que me abris. 

E quando a minha tarefa deste momento se me antolha sob esta feição, 
algtom>· ccusa passa por m im como ele cima, religiosamente. A fronte do sacer
dote se. vErga para o cal ice consagr ado. A do lavrador. para a terra. A do cpe 
espalha o grão da Yerdade, para o sulco soaberto nas consciencias novas. E to
elos trE'f' r eceberam ordens sacras. Todos concorrem para a fecundação divina 
elo Universo. A hostia, o a rado. a palavr a cor respondem aos tres sacerdocios dÓ 
Sr·nhor. Mas a suprema santificação da linguagem humana, abab:o da prece, 
está no ensino da mocidane. O lavrador deste chão dPvia amanh a l-o de joelhos. 
Cri·dt> quo me acho r ealm<;>ntE> sob esta impressão, como se, ao receber dos bra
.ço~ d ~ tninha co inpanll e il~a un1 f ilho recen1nascido, uma voz interior 1ne s egre-· 
daSHJ: "Purificr. o teu h ali to. que lhe vai insuflar a vida, ou a morte". 

Se a minha fosse necessaria, para gravar in delevelmente neste meu col
loquic• comvosco o sello da mais absolu ta s incerida de, eu supplicaria a Deus [i -
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zcs e tlo que vo~ vou dizer o n1e11 testatnento politico , a ultima expang.ão do n1eu 

-an1or a m eu paix. Quando 1ne cousnlto a mi1n 1nesn1o, no mais recolh ido exatne, 
·forcejando atinar em q ue teri a eu merecido a lg um apr eço dos meus compatric ios, 
e por que vos inspirara taes sytnpathias, 11ão acho a n1eu cr edito sinão tres 1110-
destas verbas . Caso, postos de parte os descontos humanos, houvessem de con
densar en1 unJa synthese o 1neu co?T·iC'l~ht'nt vitaeJ e elo meu naufrag·io sa lvasseJn 
a lguns r estos, tudo se t eria, talvez, r esu mido cmn dizer: uEstren1 eceu a Pa.tria, 
v i v eu no tJ·abalho, e não perdeu o ideal. " 

São as tres faces ela minha v iela. São os tres aspectos, em que se podel"ia 
compendiar o bem e o mal ela viela humana. Si a l g·uma · notic ia el a r ea lidade 
moral tenho, é a qu e ell es n1e exprin1en1. Sej a n1, po is, sses, hoj e .~ os tJ·es versi
culos elo nosso evangelho. 

Nada mais natura l qu e o an1or el a Patria; mas tan1bem 11 a cla tna is confuso, 
nada mais absurdo, nada nu.1.is deg-eneravel. 'roda a planta quer ao hun1os, de 
que se nutre, ao envo ltorio aereo, onrle respjra , ao pedaço el e azul celeste, que 
l he sorri e a or·valha. M as esses rebentos el a seiva terrestre não . têm paixões. 
como a planta htnnana. Esta ê, de seu natural, ambiciosa, v iol enta, agg-ressiva, 
invasor·a, absor·vente, exclusivista : e todas essa.s aberrações rn a l evolas f aclimente 
m istura con1 o patriotisn1o, qu e, assi1n entendido, :::;e pa rece ta nto com o bon1 an1or 
da P a tJ·i a corno o nuU com o be1n. 

D esconfiae elos rotul as. que n1anté111. meu s anlig·os, e habituae-,·os a con
"traslear a mercadoria corn o cri te rio vivo do vosso b01n sen so. Pois não foi o 
letTOl", por exemplo. qu em ina ugurou em politica a senha ela Ji'?·a tenL·idacler 
..t\ . guilhotina fizera desta palavr a a expr essão do fratr ic ídi o, a rvora do en1 lei 
d e governo. H Cheg-uei a es ta conc lu são··, philosophava 1\1etternich en1 l:)aris: 
li re ina ndo a j 'l"(ttern'iclcnle. que se usa, se eu tivesse i 'I"Jnã-os, tratai-os-h ia de 
1J1"i.'lnos'' . A.s n1ais horrendas n1 a tanças que ensanguentaran1 aquelle pa"iz , tocan1 
ao regitnen dessa leg·encla p acificadora : desde as t ru cidaçpes de n1ulher es. e nle 
ninas pelos set embristas em 1792 a té o assassini o elos refen s· pelos com munistas 

~m 1871. 
Já vêdes qu e. no vocabular io dos sophis tnas da rn a lclacle, os n1 a is forn1o~os 

nomes p adecem deturpações de sentidos atr ozes. Mas dessas fraudes blasp hemas 
nenhum soffreu ainda maiores torturas que o de 2JatrioMs>no. Não vos illuclaes 
com essas falsificações abomina ncl as. O sentilnento que divide, ininTiza, retalia, 
detrae, â.n1alclü~oa , persegu e. não ser ft. jún1ai s o da "Patri a. A Patr.ia é a fa.n1ilia 
aJnp1ificaü:t. "TIJ a. fan1ilia, divinan1.ente constitui da.. ten1 por e lem entos org·a.n icos, 
n, honra, a disciplina, a fid elidade. a betnqu er ença . o sacri fjcio-. E ' un1a ha rtnonin. 
instinctiva . ele vontades, uma cl esesluclacla permuta el e abnegações, um tec ido 
vivente de a l1nas e ntre laçadas. ~l[ultiJ)licae a ce llul a, e tendes o o1·g·an isn1o. lVlul
tiplicae a fa1nili a , e tereis a Patr ia . Sen1pre o 1nesn1o plasnu1., a n1 esn1 a substan ci a. 
ne rvosa, a n1 esrna cj rcul ação sang-uinea. Os h on1ens não inventaratn, antes a clul
ter aran1 a f1·a ternidade, de que o Chri sto lhes dér a a fónnul a sublin1e, 'ensina n
do-os a se a1nareni uns aos outros: Dil:iges pro ..c; illlllm lnn~ sicut t-e i psu·m . 

Dilatae a fraternidade christã, e cheg·a r eis elas affei ções incliviclu aes "ás soli
cl a ri eclacles coll ectivas. ela farnilia á naQiio, ela n ação á huma11ic1a c1e. Objectar
nle-e is con1 a g-uerra? Eu vos respondo con1 o a r bitra n1ento. O porvir .. é assa :r. 
vasto, para cOJnporta l' esta g-rande esper a nça .. Ainda ntre as nações, indepen
dentes, sober a na s, o dever dos deveres está e1n resp eita r 11 as outras os direitos 
ela nossa. Appli cae-o agora dentr o nas r a ias desta: é o m esm o r esul tado: bem
quejranlo-nos uns aos outros. con1o nos queren1os a nós rn esmos. Si o casal do 
nosso v izinho cresce, enrica e potnpeia, não nos a1nofine a Yentura, ele qu e não 
compartimos. B emcligamos. antes, na rapidez ela sua m eclrança, no lustre el a 
s n::t opulencia, o avultar el a riq~1 eza naciona1 1 que, se não pôde cmnpôr da. n1iseria 
ele todos. Por m a iR qu e os su ccessos nos el evem , nos comicios. no f ôro. no pari a-
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menta, na acltninislrac_:ão, aprendarnos a considerar no poder UlTI instrun1euto da 
defesa cOn1mun1, a agradecer nas opposições as Yalvulas essenciaes de segurança. 
dH ordem. a sentir nd conflicto dos antagonisrnos descobertos a rnelhor garã.ntia. 
da no sa. n1oralidade. Não chan1 n1os j[nnais de i1linUgos da Patria aos nossos 
contendores. Não averbcn1os járnais de U·aiclo1·es â Palr-ia os nos os adversarios 
mais j rred ucli v eis . 

. ...\ Patria não é ning·uenl: s~io todos; e cacla qual ten1 no seio de11a o tnesnto 
direito á idéa. á palavra, á associação .. A Pau·ia não é un1 systema, n en1 urna 
~eila. netn Jnonopolio .. ne1n unm fórnu.t de governo: é o céo, o so lo, o povo, a tra
dição. a conscicncia . o lar. o berGo elos filhos e o tumulo elos antepassados, a 
communhão da lei, da lniguu e ela liberdade. Os que a serYem são os que não 
invejam, os que não infatnanl, os que não conspil'am, os que ní"to sublevam , os que 
não desalenlatn, os que não eJnmudecem, os que não e acobardam, mas resislent, 
mas ensinam, rnas esto rc:am, mas pacificam, n1as disculen1, tnas praticam a ju s
tiça. a admiração. o enthusiasmo. Porque lodos os sentimentos g1·andes são beni
gno . e re .. lden1 originariam nte no amor. No proprio patriotismo at'nlado o 1nais 
clifficil da YOCação, e a sua dignidade. não está no matar. ma no morrer. A 

guerra, legitimamente. não pôde s r o ext rminio, nem a ambição: é simpl s
mente rL defesa. Além desses limites, seria um flagello hai"b>\ro, que o patriotismo 
repudia. 

:ill as o patriotismo, praticament , con iste. sobretudo. no trabalho. Laboremus, 
1nunnun.n·a. expirando, o in1peraclor ron1ano. Laborctte. estão a dizer-vos, na sue~ 

austera alegria. todos os canticos desta solemniclacl e. seus embl mas, seus quad1·os, 
as recordaçües ele YOssa vida entre estes muros, que aqui ficam, nR constancia da 
smL immobilidade, a hospedar ouLras gerações, e assistir a outras despedidas. 

O saber moderrio, espaçando incommensuravelmente as extremas do uni1•er~o 
accessi1·el [o • oncla humana, rasgou ao estudo pá ramos encantados, re,·elou ii. 
curiositlacle imprevistos fabulosos. armou a observação de Instrumentos estupen
dos. ·variou-nos ao infinito o campo do trabalho. l\Jas, por isso mesmo, adscreveu 
a un1a prLJ.dencia. n. un1a temperança. a uma hun1ildade. que encerrarn a cada 
trabalhador nos ambitos mais estreitos. ~\ s srnthe s veem a se1· agora el e uma 
\';1Stillão e complcx iclarle inenarravelmenle embaraçosas. As •lnalyscs. de uma 
plt.l'tlcularização, uma . everldacle e uma delicadeza não menos ex igentes. De sorte 
que. nessa ;mmensiclade incalculavel, ballsacla pelo imaginação entre dous illfi
niLo., o do invisivel sidereo e o do invisivel n1icrobiano. o menor recanto. consci l'n
ciosamente explomclo, basta a abso1·ver as forças ele um talento e a acllvidacle 
de utna vida. 

Quanto mais largas vasllclões ab1·ange o saber. tanto mais razão ele ser m 
lnllcleslos os seus cullor·es. circumfer·encia visual se ensancha. á n1edida que 
:1 luneta elo obs rnllorlo alcanGa n1als longe. Mas o obs rvaclor ê um ponto, que 
~e reduz CAda vez mais 110 cC'nt ro elo hot•izonle sensi vel. 

)fuito ha que alguem disse: •·o sabio sabe que nãn sabe''. 

Consider aP agora quanto nHt.is diSCI'elos. quanto menos clesvanec:idos não dcvP
lno. dP s r os que não tran~t~on~os a condição OI'Clinaria da nlccliocricl:.:td , e. on1o 
esses. os principiantes. os novos, as creanças, lodos os que. no revolver desd\.'S 
latifunclios, <·~tão ainda á flõr rla tena. Xão vos clesacoroçôo do estudo. m us 
anlig·cs: tão :;õn1enl vos acauüdo rln J)resulTIJl ào. ot· m enor •LUO seja. a ·afra. 
inlellcctual el e c'Lcla um pé.de ~f'r um thesouro: um dia afortunado enriquece ú:J 

vezes o explorador. N'en1 s6 os laureados entre os clernais, os que a ug·n1entarn 
de noYos cabeclaes o patrimonio commum, s hão clP ler por hem pagos ela lirla 
e>sludiosa. Saber estudar. pos!õmil' a a rte ele apr nder. habilitat·-se a tutveg·ar segnro 
por e3sas aguas e alra1•és desses escolhos. já é ser abastado nas poss s e IPI' 
aprovêilaclo o tempo. Conhecer da natureza fJUanto seja rnistér. para adorar cout 
cl iscet·nilnenlo n Deus e governar corn acerto a Yidn, sobejan1ente con1pensa ns 
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JlHtiOr(>H Ca nce il·as do entendime nto. clesd e as porfias da eSCOla a lé áS m editaçõeS 
d o ;;alfinete. :Por di s linctos, por!!m, que YOS logre is f a zer en tre Lodos, a inda que o 
n1undo vos enntme a fronte de corôas, e o nome se Vos grave e ntre os dos privi
h.·g·la.Co::; na fa111 a, não Seja !I.C11ht11n de vós co hfiado na st.w. sufficiencia, ne1h el a sua 
glot·ia . e t! Ovaideç3 . . J:'o.:· ~ju o só I la tnna g lori a verchlcle ira nlmlte clig :1.a d este non1e: 
{:. a. de ~c t· hom ; e essa não con h ce a soberba ne1n a fatuidade. Depois a sc iencia 
é graude, n1a.s os s ·lentes, na. in-finidade do seu numel'o, são pequeninos, como 
pequ eninos são, C'on te h!placlos do espaço, os m a iores acc iclenles chl supe rfí c ie 
te rrestre. 

Mociffade vaidosa não c h g-ará -j âtnai s a Yirilidade util. Onde o~ n1eninos 

·an1pare1n rl e doutores, os dou lores não passarrlo de n1etnbros . . A n1ais fo rmosa 
d as idades ningue n1 porá etn cltrvida qnc sej a a dos n1oços : lodas as g-raças a 

e nflonun e co t·oam. 1Has d e todas se llespitt 1 etn sendo pi'esun1pçosa.. Nos tenlp63. 
de preg1tiça c ocibsJc1acle cadn intli viduo nasce a r egorgitar el e qua lida des gen iaes. 
J\f al esflo ra rani os pi' itneit·os li vros, e j á se sentem com força de esc rever tratados. 
] >os seus lentes d esdenham. 110s. seu s rn a ior s . desf<.txe n1, choca t·ceanl dos maj3 
adt.;:.:~ nt.h <los e n1 <Hinos . . Panl saber a po litica, n ão lhes f oi m i l t: r co nhecer o 
nn1n do, ou tra.lar os hon1ens . gxlasiael os nas pht·ases pOstiça~ e nas icl é~ts rt:so~ 

11a.ntJs. Yog-ahl ft lli screc:ã(• Oo~ e:nxnrt·os da borrasca e collabontm nas erupções 
.(la. atwrc:bia . 1\'ão onh ecell'! a ube\.liencia Hos suveri01·es e a re,·e_·3ncia aos mes
tres. Sã o os a rbib·os elo goblo. o t ribun al das lellras, a ultima ins lancia dei 

opin·iâ.o. Seus ep ig r an1mas crivctnl de ::u·casn1os as sen horas n as ruas; su as Y~ias 
sobem n~s eRcolas, até á c tüheclra tlOs professor es. J~' uma superficialidade satis
fe ita e ineura\'e l, 111na precocidade e mhotacla e g·ast.a . tna is ester il que a vel hice. 
l1eus v li\'re a esta ele tae~ SliCCf?S_!:'ores~ e ,-os preserve de sen1 eJh~.utl~s Jnode!los. 

S êde1 n1eus caros a n1iguihh<;>s, taes quaes o Yerdo r florescente el e ·vossOs 
annos o ex ige: a fervoraclos, cnthusiastas, in t r epidos, c heios elas aspirações do 
futuro. e ir1 itnigo elos abu sos elo preRcnte. 1\rlas n ão vos r epute is o ..;oi d ü. t erra . 

lfahituae-v os a ohedecer. pat·a apren cler a. niandar. Coslu1nae-vos a ou vir, 
para a lca n<;ar a enle ncl er. Affazei-Yos a esperar , para log-rar con c luir. K<lo deli
reis TIOS vossos triumpb os. PnrH n ão a i·r ef cer desf irnaginae que l odeis vir a 
Ra.be•· tutlo; panl nDo preRum inles, r e fl ecti que, por mui lo que stn!be rcles, mui 
pouco t en<is chegado a sabe1·. Sêcle, sobre tudo, tenazes, qua nclo o objeclo a lme
jado ~e: c ,·os furlar nR obscur idad e avara do ignoto. Profunclae a excavação, 
incansaveis con1o o mineiro no garin1po. D e um 1non1ento Para outro, nc filão 
resiste ncin se C1(scobri r á. lPl'\ex, por e nlre a ganga1 o 1ne lal precioso. 

R a vciR d e otn·ir fl,t ll aJ' arniude en1 portentos e tnonstros1 cuja Ct:t i1acic1ade 
nü.sce consurnn1ada e cl eslumbnl.nte elo seio n1aterno1 co1no Pallas el a cabeça. de 
.J npitN·. O J>OI'lenlo pagão se r e no,·a . enl re nós, debaixo de lodos os tectos. Cadct 
familhL Re gaba el e uma agui a. Triste illusão ela patern idade m al equilibrada. 
Os g·~ni'os são n1 e t eo roa rarOS1 nem sen1pre b enefico s. E r a ra tne n ta ~erão n·uctoq 
espontan "OS d a n a.tur za: us tnais elas vezes os crea a paciencia e a pe f'severança. 
J•;' a as~itlul d ade na eclucaqãu m etho clica e syst ematica ele nós mesmos o que 
dPscobre H$ g-rancles vocações e a tn a durece os gTancles eScrlptores, os g r a udes 
ar ti stas1 . os gTanclcs ob servadores, os g r a ndes inventores, os g randes hon1an s de 
],;slarlo. Não contes to a l?IS)Jil'CiÇrto: advirto apenas e m etll e é fr eq uente m ente umS. 
revelaçflO elo tra balho. 

Do~ q ue nasce1n arg·enüu·ios se fa.~etn o rdina ri a n'1 ente os prodig ios inu teis 
e n1alfa z.<.• jo~ .. A cultura pertina7. E> obst i nada ê que d eset1 lranhh. da gleba r e,·êssà 
.ns vcL:.t"' ln ç;õcs luxuriantes. a.; florescentes n'1_a.r aYilhosas, as fruc tifi ca{!ões oputen-
1as, seHras1 pornares. r eb'anhos, rnet ropol es, nações. es tados. pt·ol e ilnme nsa des~e 

casan1ento perenne, abençoado JJO t' Deus. entre a te n·a e o tt·abalho. 'T'ra ba lhae, 
pois, m a s pel'sislt'JHes, incessàn tes . como o sol el e todos os clias e a OI'Yalho ele 
toclas as noites. Otn•ireis discorrer· el e gTan.rlcs e pequenas naciona lidades, ele 
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imperios vodero os e r epublicas desprezíveis. "Tudo ahi ê actividade ou ind.J)Iencia; 
tudo vae do trabalhar ou não t r abalha r . 'ão h a sinão povos que trabalha m e
povos qu e nã0 trabalha m . Si nós tr::Lbalhassemos n ão veri amos, no D r asil , com 
os seus dezeseis ou dezoito milhões d h a bitantes, um terfitorio cap<tz de a l imen
tar ::L população da Ch ina e uma natureza bastante a fartar m eta<l e da EuropH, 
essa importação f acticia e indizivelmente l::unentavel das questões <la miseria, qu e 
açoit..t n1~ no velho continente, os paizes eÀhaustos Oll sobrepovvados .. 

Mas o trabal ho é rude, ás vezes desabri(jo, ferrenho, descom·ersavel: não 
Jisonjeia os seus neophitos, não an1en iza as suas durezas, não condescende com 
as nossas debilidades. :l-Ias ê preciso encarai-o serenamente. ~ão conh ec.-ls esses 
eora.ções 1neigos, francos. doJ10 SOS, qu e un1 cór tex de arvo 1·e ent·ug·a.cla e sombria 
occulta aos olhos Yulg-ares? Insisti , (amiliarizae-vos, e acabare is ,·endo. af inal, 
como o sobrecenho se desfranze, a ·aridez se orvalha, o amargor se auoc:a. e de 
ond se oiriçava de obstaculos e antipathias a c respidão impen etravel , começam< 
u ·soabrir inesperados favos, a abt·olha e survresas, a distilla r mitnos, a se tl·a.mar 
subtilmente de liames e carí ci a s ineffaveis a rêcl e, que nos enlaça para sempr e
nas suas malhas. Fez-se carne da nossa carne : entrou da epiderme ao museu lo. 
(lo musculo ao n ervo, do n ervo á m edulla, ao coração. ao tecido pulmonar, ao 
oxygenio Uo sangue, ft cel lula cerebral. r an1ificando os fios ilnpercepti\re is de vaso
tm vaso, entretecenrlo-os de fi br a a fibra, a h·avessando-os de ~lobulo em g lo
lmlo, atê se implantar em nós inseparavelmente, como a mais organica das nossas 
necessidades e o 1nais generalizado elen1 ento da nossa viela. Eis o lrahalho con1o 
o eu amo, como o eu s into. con1o é mistér, para regenerar o hon1en1. 11ara trans
fo rmar os J)O\'OS. para crea r os n1oços. 

Són1ente a acquisioão des ta segunda natureza não se o bten1 setn o seu tirocínio 
especial , um pouco arcluo nos primeiros começos, ma.· log o depois cheio de salu
tares compensações. Evitae o perfunctorio. o superficial, o a tama ncado. Ousae 
sempre o que m eclitada m entc r esol verdes. U ltimae sempre o que tentardes. Pro
poncle-vos a tarefa, estrieta, mod er a da . circumspecta, seg·unclo o vosso alento; mas 
esgotae-a, limae-a, poli-a. Não vos fique cluvicla , que não esq uadrinheis;· imper
feição, que não co rrij aes. T ende por igualmente dignos ele consideração assim os 

n1axitnos, con1o os 1ninin1os defe itos; e n ão vos escape a resta, inte1·sticio, a$pe
reza, m a ncha, inhartnonia. Não dissin1u leis, e1n surn1na. con1 a vossa obra.. Quand o
vos sahir das mãos. sej a, atê onde puder<les. acabada . E si dest'arlCI YOS exerei
tar·des a!g·um tempo, ter eis adquiri do o g r ande habito, o h a b i to salvador·, o 
habito do trabalho seria, educati vo. ferlilizante. I'raticae-o ass im. nue não vos 
urr epender ei s : será o cr eaclor ela vossa fortuna, o ornan1ent.o do Yosso nom\.'. 
o con&o lo de yossa velhice. Mas, não co n1 eça ndo nos annos juvenj s, tanle será nos 
ontros. Vegetareis então como o sapê elas terras cansadas entonatio. elo.uberanle, 
tnas ocioso. br"avio, da1nninho. syn1bolo da este l·ilidade salisf eiLa e ostentada 
~o so l. 

Fallara da PatJ·ia. Venho fallar-vos do trabalho. Agora vos fallarei no idral. 
Si eu vos dissesse que o ideal é a p a rte mais g rave da r·e·clidad humana·r 

Filhos desta casa, bem m·o comprehenderieis. Como definir o ideal'! O ideal não 
:<e define; enxer g:a-se p-er clareiras que clão para o infinito: o amor abneg•trlo; 
a fé clu-istã; o sacrifício pelos interess s superiores da hum anidade; a compre
hensão ela v ida no plano divino da virtude; tudo o que a lheia o homem d>t pro
rrta individualidade, e o eleva, o multiplica, o agig·anta, por uma contemp iH ção 
pura, un1a resolução heroica, ou uma aspiração subli1ne. 

Disse o Christo que o homem não vive só do pão. Sim ; porque vive rio pã<> 
e do ideal. O pão é o v entre, centro da vida organi oo. O ideal ê o espírito. or·g·;io 
ela vida eterna. Entendei, como quizerdes, a eternidade e a espiritual idade. Si 
rlebaixo de uma ·ou ele outra fôrma, que será o ideal mais ou menos celeste, m.l.il'l" 
ou n"enos terreno, não as adn1itlinl eq, tereis reduzidos os ntes r acionaes á anilna-
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liclade. A política experimental dos increclulos a inda não poucle age nci ar para o 
g rande ensaio, no gTenJ io da civilização, uma nacionalidade n1aterialista, Até 
hoje, os ce ll e iros do genero lnnnano, as terras onde loil'ej anl as n'lesses, onde 
florescem os linhos, onde se tecem as lãs, onde os r eba nhos se r enovam como a 
erva elos prados, são os que fertilizam com o suor elos povos crentes. Esbulhal-os 
do seu ideal e-ra rna i ~ clifficil qu e banil-os das suas pra darias, elos seus a rn1a1ne ntos, 
aas suas searas, dos seus 1ínJ1ares, aas suas n1a1ntnLcturas. J:-"orq11e, nesse::; ou vv~ . 

a consc ienci a domina todas as instituições e todos os interesses. A r eJi g·ião os 
f ez livres, fortes e poderosos. P ela r elig ião fizeram as su as m aiores r evolu ções. 
A' sombra ela religião fundaram os seus direitos. Tirassem a esses E stados o seu 
ideal, que r es ta ria? Grandes construcções moraes, sem o c imento que as soldava. 
Trem endas forças soci aes, sem o freio qu e as continha. Massas enormes, sem 
cohesão qu e as detivesse, como os rochedos erraticos nas ér as diluvianas, ou 
"s alu des soltos p elos despen l1 a deiros dos Alpes. Quando o fra triciclio separa tista, 
nos Estados Unidos, abalou com uma guerr a sem ex emplo os eixos do mundo; 
lutava um inter esse com um ideal. O idea l, que er a a liberda de. esmagou para 
sen1pre o interesse, qu e era o captiveiro. A.cred i taes que fóra <lo christi an isrno 
uma nação de Titães abrisse assi1n as proprias Yeias, para expi ar e extingui r o 
crime da exploração ele um a r aça aviltada? 

Ahi tendes, caracterist icamente, o valor pratico desse eletnento in1pond0ra\·e1, 
mas decisivo, nos des tinos humanos. Vêde o Ori ente e o Occiclente : são cl ous 
ideaes. Vêcle a P a les tina, Athenas, Roma: tres icleaes, molda ndo tres mundos. 
Vêde a edacle n1édia, a renascença, a revolução france2a, a en1a nc ipação anle
l'icana: qu at ro épocas, indiv idua lizadas cada un1a por tnna ideal ização profana 
ou . agrada. JD notae. l'Ia renascença o ideal pagão in·adia pe la terra as g raças 
da. H ê llade ; mas os proclig· ios de uma c ivilização gera da no culto exclusiYo ch1.. 
herJeza evocan1 elo tnestno berço as artes tnais gentis e os n1 a is hediond os cr ilnes. 
Na r evolução franceza o ideal phi losophico, ermanclo os altar es, polluindo os tem
plos, ex terü1inanclo os sacerdotes, entrega a França á. anarchia sang·uin a ria do 
T error, cujaS a llucinações homicidas Jeg· i timaram como remed io pro v idencial a 
trrannia militar. Na emancipação americana o ideal christão funrl a uma con sti-

1u içã.o sen1 ig-ua l, nnut de tnocrac ia scn1 i g·ua l, un1a prosperidade sen1 ig ua l, uma 
potencia des tna rcada e assorr;brosa, que v irtualn1ente enthronizada no protecto
t•aclo ele un1 continente , projec ta a su.a. so mbra sobre o outro atra\·éz elos clous 
oceanos. 

Esse o ideal que, em 18 89 . nos attr a hiu. Notae bem, m eus caros afil>hados: 
o vosso paranytnpho não vetn po liti car neste recinto sagTa do. Discuto um a qu e~tão 
e~sencialmente moral , e, como ella intimamente entende com os deveres do ci
vismo~ que, hoje en1 di a. e ntre os povos livres~ se professan1 com. as prirneira 
lettras, não se pretenderá qu e eu 111 e cl e n1as ie, occupa11clO-n1e. e1n un1a coll a.ção 
el e g rão a bachare is, com as origens e os caracteres 1noraes el a Constitui~ão Bnt
s il e ira. Un1a constituição é 1 por assin1 dizer, a mini atura politica da physionon1ia 
de uma nacionaliclacl e. Quando não seja, pois. um falso testemunho Eolemnemente 
l e"'n.t..ninclO ao povo a rtuc se d s tina, tetn el e lhe esboçar e tn gTandes traços o senti
nJOnto gera l. Será e ll e positivistn,, atheista. indifferentista, no B rasil , quando 
tombou, em 1889. a Monarch ia, e se eri g· iu a H.epublica em 1891 "? Ou teria a 
Cons titui ção ele 24 de F evere iro ronLpido abertam ente , en1 n1ate ria espiritua l, con"l 
a indole br:>.sil eira, impondo-Ih um p:w to constituci onal , que a opprimia? 

Ha, por ahi, um a feição peculiar el e r aclicaes, em a nação da França YOltai
rea.na, ela Fran~a re volucionaria , da F'rança. jacobina , ela França con1tista, que 
imaginou eng·enclrar a theori a da nossa Consti tuição á luz elas tenclencias fran
éezas. das preoccupações frnncezas, elas reacções francezas, das jdiosyncrasi..l~ 

f r anCe?.as. M as, senhores, a constituição federalista do Brasil não tem a mais 
ren1ota cl escenrlencia ás n1 a rgens do Sena. Sua e1nbryogen ia é exclu siva e noto-
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rian1enle an1er· icana. Ont. os an1erkanos. po1· este lado, não de\'elll nada. {L in
fluencia france:~.a. Etn 17 9. quanrlo a Frnnçn ab riu a é r a tonnenlosa das suao.; 
revoluções, dous annos havia qu e os J~staclos llnicl9s fruian1 pacificamente a. sua 
<'onst ituição aclual. A celebre Declara ção elos Dh·eitos elo Homem é de 1791. 
A J! eclm·açüo amet·icana é de J 776. De 1791, foi a prime ira constituição france-.<a . 
. A p1·irneira an1ericanu foi clt 1787. De 1110<1o que os Estados UnidOR p1·ecedenHn 
anno · e annos a França no regitnen das constituições escr iptaR e na declaracão 
rlus libenlades humanl'ts. A constitui ção franceza tinha a sua ascenclenc ia na phi
losophia elo 8eculo XVIJJ e ll'l Gontn.tto Social ele Rou ssêau, com a lg-ttmas inrli ·estas 
l'Cn1 ini scencias inglezas1 hauridas e n1 1\lontesquieu. <>-A.. an1ericana, c0111 tnna eslirpe 
de seis seculos no Tatnizn.. venerava a sua primeira avoenga. na 1\rlag·na Cart;."t, 
as ultitnas na~ carlc'l.s colonlaes e nas const ituições das colonias enHLncipadas. tudo 
g-enuína e cllrecta prog·enie dessa liberdade ingleza. qu e nuncn se se parou da J:iblia 
e ela Cl'u z. 

Verdade é que se ai li lodos esses monumentos ela éra preconstilucinnal rcco · 
11hecen1 1nais ou n1enos expl icitar;nenle a acção da Providencia no governo do 
n1unclo. a consti tu i ão amct·icann, n1t\01 por aclopçã.o e idenliclade inlin1a, ela n oss::t, 
om itle o nome ele Deus. 

Mas isso não obsta a. que, nos l Dstaclos Unidos, a r eli ~·ião seja a pl~inleit·a das 
inslilui~ües e sob P~~a constituição a viela religiosa tenha 11111 an1pa t·o tnais estavel 
e tnna relação maiR declarada com os gTandes actos do Estado quf" noutro qnol
qu r ponto <la tetTa. ·'A relig-fão

1 
na .1\_mer ica, psc1·eve 'l 'ocQugvJLLE. não participa, 

<Jil'f'Ctnmente no go~:crno clu soc iPdncle: 1nas é, c.o mtudo, u sua. n1a i s alla instilul qão 
polilica. ·• E eu lenho pot· certo quo os amerlcn nos co nsider am a r el i g i ão indis.pen 
~rl vel â n1antença elas instit.uiç;i3es t·epublicanas. Este juizo não é peculiar alli a 
1nna. classe, ou a u1n partido : pertence a to ela a nação e a todas as si lu ações 
sociaes. 

S•·us homens rle .8sl,1clos, seus legislaclorcs, seus presidentes nunca se enver
gonharanl tl e confessar all i esta verdade. rrtostrat1do, pelos aclos mais insig·nes, 
ele caracter official, que •·a separa~ão entr e a T~greja e o T<lslaclo. lftl qual se 

p1 aticn naquell pniz. não separov n nação do chrisli an is1no. 11 

Quando a Convençflo americana, ele qu· a Convenção F'l~:lnceza foi autilhese, 
lahttlava, entre esco lhos temerosos, na tarefa ela cortstrucção constitucional, clia 
houve en1 que todoR os anitnos sossobraratn, par cendo irTelnecl iavelmente nau
fragada. a tentativa ele compôr ela colonias redimidas uma gTande nação: Então, 
en1 tnC'mentos de inexprin1ivel tristeza, l?r..A.NKt... IK se levantou entr·e os constituin ~ 

tos disse: t~ Tetnos 11ercorr·illo. 11111 IJO r utn tocl s os lTis taclos rl~ l~uropa, n1a~ 

nen hun1a elas suas constituições se adapta ás nossas circun1stancias. Posta C'sta. 
usselnbléa etn tal situaçfto, con1o que ás escuras no busca.r ela .vcrdacl~. e quasi 
i11capaz de a disce,·nil·. quando a ncontre - como vem n ser que, até ag-ora 
11ão nos lenha acudido :::occorrern1o-nos ao Pae ele toda.. ~ luz exo J·ando-l he nos 
jll unline o entcnclinlento? .. Ao COillCÇfll' ela penclencia com a rl'Ü-Bretanha, qua.nllo 
o~ perig·os no~ traziam em sobresalto, cel ebravamos preces. todos os dias, neste 
recinto, implomndo a protecção divina. :\fossas supplicas, senhores, foram. escula
fln.s c daclivosnn1ente correspondicla s. rrodos os que a f anavamos no conflicto. amiu
JladH s occasiües t ive1nos de observar a inte rvenção rhl Providencia e' l:t nosso 
ÜLVOI'. A essa PrOvidencia gen rosa d evemos este ensejo. que ora se nos offercce, 
<1 estarmos clelibranclo em paz sobre os meios ele plantar a nossa futu ra prospe
J itlade nacionHI. l~ ha\·en1os de esquecer ag·ora esse paLrocinio omnipotente '! Ou 
f~tddanlOS j f1 não havei' llliStér de que nos assista? rrenho vivido la1·go .. · dia.s, 
sPnhores, e. quanto nutis vi1.r0, Tnai s conv i nce n tes prova!1 se n1e clepat·a1n desta. 
Yenl ade, que Deus snperinlende os neg-ocios humanos. Ora, si u1na avesi nha nãcr 
cae-. setn que C'lle o sAibn. como ]JO(leria succccler que se erija um gTancle iLnpPrio, 
fnllando-lhe a :::ua ajuda! ~~' ~ sagTa.clas eRct·ipturns nos as~evet·am íJllf'. nsi J)t·us 
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J1âo eU} ficar a caRa, 1ebalcle se cança1·ão os que a constroem". Eu fil'men1ente o 
•tere<lito. l'emtittl-mc, portanto, alvitrar qu ·. de ora aYante. nesta assembléa, 
todas as l1Htnh~i , untes de encetannu os nossos trabalhos, se fac;an1 preces, 
rog-ando a assislencia do céo, as suas b •nç:ãos, e que, para. officiar en1 tal sen·it2o, 
convide 1t1o · un1 ou Inais n1e1111Jros do clero.~ 

Nem era ela b cca ele um cl ,-oto. de um catholico f rvenle, ou ele um rig-itlo 
JlUritano. que se exhala.YaJn; no seio daquelle Congresso politico, essas eloquentoH 
l101nenagtns á di\~ inclad . FRAN KLLN professaYa a philosophia, synlJ athizava com 
os espiritos rnais Ji\-res da .B ..... ran~a. c-, na fanlilia dos grandes investigadores scien
tificos, não teve. tah·ez. até hoje. successor em seu paiz. 

J·t · T1 '0IT~i todn a série dos grandes e tadistas americanos. daquelles. en1 par
Ueul;.~ r. que sopesaram as 1naioreH responsabilidades do GoYerno; nenhum esqUl'

ceu a Deus em hora~ solemne . . J~'"'''~'nso:< mesmo. cujo espirilo polilico se edu
cata ~ol1 o influxo das lheo1·ias (l'ancezas, e convivera intin1a1nente. en1 França, 
com os L"hefes cln incnecluliclacle. o proprio JDPn;RSON repassaya ele accenlos chris
tãos as suns 111ais solen1nes com1nunicaçilcs ao CongTes~o . Sua 111ensagem inau
!'~;ural, •.: 111 cujo curso alluclia á ·'religi~o hernfazeja" e á '·Pro\·iclencia, que nos 
governa-. terminaya com esta supplicr.: "Queira esse Poder infinito, que t·ege os 
destinos elo Unin·r~o. guiar-nos as delibera~ões pant melhor, azanclo-lhes suc
ce:-so favontvel no no~f:::o descanf:o e prosperidaclt'. ·• 

WASHI~GTON, anlPs delle, cléra o exen1plo n1en1oravel. Pronunciando. en1 
.. bril dP 17 9. a sua prin1ei1·a fala ao CungJ'CSR01 nas palavr as lhe r verberanl. 
a uncc;ão c.ll' un1 Jc.·,·ita officianllo no 'J'aUernnculo: "Seria singularnl nte jnjusto 
un1Htir, no prin1eiro dos nossos actos o[(icia s, os 1neus fervorosos rogos ao Onlni
potente. que senho1·eia o l.";niverso. que preside aos conselhos elas nações, e Ctljo 
valinl{·nto pro\"irlencial p(}cle supprir todas as cleficienci<ts humanas. conjurando
lhe que as suas hen<.;ãos consagn::n1 á liherclade e á bo~ ventura do povo elos 
llJstarloH ·unidos urn gov~n1o por elle inslitu ido t'HSt·ncialmente com sse intuito, 
c haiJilitl'm carla um clof< instrumemos utilizados na sua aclministrnção a t'xercer 
com ac!'rto as Cun ·çiics elo seu carg-o. nendendo Pste preito ao grande autor rl<' 
torlo {J hen1. publico P privftdo. certo estou de exprin1ir não 1nenos os vossos senti

mento~ qut' os nu•us t." os \'OS~os concidadãos em geral tanto quanto os n1euH 
<' os vo~~os. ~C'nhun1 )JO\"O estrt em n1aior obrigação de reconhecei· a mão invisi\·el, 
que runut o::; ncg-ociox hun1anos. do que o 110\"0 elos lDstaclos l"•nidos. gn1 cada. 

tnna d f' ~uas pas:-tada~ para a inrlC'penUencia nacional cnn1o que ~e distingue o 
ra.-Lo ela inten·enção ela Pt·o,·iclencla ... );a c·conomia ela natureza. a felicidad<• 
o prosperidade geracs andam indissol uyelmenle associadas colno soliclas ·recom
pensas :."t honestidatlt> c n1agnanitnidarl no go,·er·no. O céo não póde soJTir p1 n
pit·io A. n:u;ào que u~an~g-redir as norn1as eterna da orrlen1 e do direito. pelo céo 
ll1PSmô l!~lahelecicla~ .. , 

Sete annfiS depois. ncerr::t!Hlo a sua carreil'a polilica nesSA :'ll ensagem de 
])t>spc<lida. o C<'lehre F'<~rel!'ell A.rlrlrr.•s. meditada alli. depois, successin1mente por 
todFts aR gen'l.c;ôes, con1o capitulo s:.-tgTaclo. o }Jae dos E lculos Unidos lhes rec>o l'n
l1l('nt1on 1uais un1a Yez o cspirito christão con1o primeiro 1nandan1ento elo Governo: 

"J)o lorlas a~ inclina~ões e habitas que nos comluzem á prosperi<laclt! politica. os 
indispenf:.avei Ali(' rces Yeenl a ~ r a relig·ião e a tnoral. En1 vão rcclan1aria O 
tributo rlo pat1·iolismo afluelle que tt·abalhasse DOr suiJ\·erter esse g-randes s>~s

l nlaculu. rla feliciclad€" humana. o~ mais firmes esteios ele lodos os deveres elo 
hom m e cl<> ichHl ão. Os pol i ti os não lhes devem qu<'rer menos cjue as a lhJa.a 
pi:tr: ... Concecl~-se o que Re ·onceclE"l" [L inCluencia. ele urna apurada ~rlucação P n 
espirito~ dotados de p1·enclas singulares: nen1 a rnzão. nem a. expeJ'iencia nos 
cleb..an1 esperar que a moralidade nacional :se Pl"f'~erve scn1 o concurso do prin

C'ipio t e ligioso. n 
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As in1 compenrlia\·a todo o saber do seu g·enio e elos seus annos o esta.~liRta. 

qne un1a phrase consagTada. aponta, na hi stori a de seu pcüz, con1o "o pt'in1eiro 
na guerra, o prin1 ei ro na paZ. o prin1 iro no coração elos seus conlerra neos ". Obnt. 
de sessenta annos mai htrde essa imponente fabrica, erigida p la sagacidade 
do hom n de 1787 e pela sabedoria de \Vashingwn, pa r ecia abysmar -se em um 
cataelyênlo in clescriptivel. ·.r\ escravi dão, o g ra nde peccaclo onu~a o l ~vangelho, 

·rle\'o ravá mn un1a catastrophe incon1paravel a qu ell a co nst i tuição, adtnirada. por 
ing-l ezes con1o o 1naior artefacto po li tico elo cerebro hun1ano. ün1 hon1en1 tinha 
então o leme da nave entre os macar·eus. Inteiri<;o. destem ido. g r·ancle. justo. et·a 
o t.rpo natiYo do a mericano. a. personificação de un1 p a iz, en1 suas n1aiorcs vir
tude e seus tn el hores dotes, ern unu1. in cl i vidualidade xtrao rd inar ia. ]iJ é par-a 
a divina justiça e para a divina 111i ·ericordia que elle estende c.ls rnãos. nes. e 
Lranse quasi extr etno de ag·onia. A sua seg-unda 1nensagen1 inaugural, ··documento 
sem parall elo entre os pape i~ ele Estado, toca o a pice ela eloquencia n·liglosa. 
"Ambas as, partes contedentes, di z ell e, · ' J ~em pela m esm a BibliR, e or >tm ao 
mesmo Deuf!, invocando cada qual o seu auxilio contr·a :1 outra. Parecet·ia e-xtra
nho que ousassen1 impetrar o soccotTo de Deus justo homens cmp nharlos en1 
an1assar o seu pão con1 o suor el e seus sen1el hant s. ~ifa não julguen1os. por que 
náo ·venhan1os a ser juJg·ados. Elle não poderia escutar as suppl ica.s de an1hos os 
eontendo r·es. Tambem não tem respondido inteiramente ás ele n .nhum. O 'rodo 
l'ocleroso não nos descobre os seus desígnios. Ai do mundo pelo escanrlalo. visto 
que o escandalo forçosaJnente s.ucccclei'á; tnas tamben1 ai do hmnem que o dér. 
A suppôrn1os que a escravidão seja un1 desses Cl'im es inevHaveis na I ' rovitlencia. 
de Deu~. mas que. tendo cumpri do o seu tempo. liJila o queil'a ag·ora e!irrtinar, 
dando ao Norte e ao Sul esta guerra tremenda como punição claquelle~ por quem 
o e candalo ,·en1 - onde a.hi o. desvio desses attributos divinos que os crentes 
110 Deus vivo sempre lhe reconhecera.n1? ~on1 ardor a ln1ejan1os. obtestantos con1 
f er vor· que el e nós se afaste rapidamente, ca lamidade tão horrenda. Si. comtudo, 
aprouver a Deus p r·otongal-a. até que a opulencia amontoada por duzentos e 
cincoenta . armos de labor incessante do esct·ayo se anniquile de toclo em todo. e 
cada gotta ele sangue vertida pelo azorrague se acabe de pagar com ou tnt gotl>L 
tle sangue derramaclo pela espa da. fo r·ça é recl i zermos. como ha tres mil annos, se 
disse: A s sentença.~ elo Senho1· s<io verclafleiJ·as e justas." 

Será essa a linguag m de um clictaclor ou a de um pontífice? Pouca semanas 
depois, em uma sexta-feira santa, por entre os hymnos ela victoria que acabara 
de esm aga r os escravistas, caía assassinado. con1o para sellar o lriu1npho co1n a.s 
ultin1as gott&s do sang·ue ela e~piação. o imtnaculado libertador. cu jaB JHtl ~\Tas 

õe humildade haviam offet·eciclo a propria patria em holocausto á jusLi<;a divina . 
. Ao honor solemne elo attentaclo succecleu, não se sftbe por que emoção nry,;leriosa. 
a paziguação cl.as paixões v ing·acloras. As ondas volventlll abon ançaclas <H> seu 
leito. O naufragio do escr a ,·isn1o repuzera a civilizaQão atnericana no alveo dn. 
moral christã. A voragem havi a tragado um milhão ele Yi<hls. Mas " liher<lacle 
salvara quab·o m i lhões de almas. r\ paz estava fei üt em nome do C luisto. 

Annos depois morre victima ele outro crime sinistro o Presid en te ~rtrfield,. 

.e a mensag·enl elo seu success-or. ann unciando o infortunio publico, se en1hebe na. 
uncção dos pr~g·adores: "Houve por be1n o en hor, na sua insoncla.vel sabe<lbl~ia~ 

'll'rebatar-nos o Presidente dos Eslaclos Unidos. A clúr profunda. que tr<tnshorda 
ele toclos os corações. rleve se elevar. c1 impu lso unanirne. ao thr0110 da graqa 
ü1finita. Acurvaclos sob a mão elo T oclo P ouer oso, busquemos nella a sa nlific':-tção 
do nosso luto e a conso lação, que. por esta perda. nos fõt• sen·iclo concecl<; r." 

O anno ele 1876. festeja a R epublica. entr e clemonstraqões magníficas, o cen
tenario da indepenclencia a1nericana, e o log·ar supren1o na gt·aticlão nacional 
é offereciclo ao Senhor. O Senado e a Camara elos Repr sentan tes. r eunidos em 
Congre-sso, proclan1am "com adora<:ão. em 1101ne do pÕvo inteiro. que Deus tetn 
sido, para elle, a fonte e o manancial, o auto1· e o clistri buiclor ele lodos os Lt ns." 
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Festeja-se em J i, com solemnidacles que atlrahiram a attenc;:ão e concur~ 

1·encia no orbo inteiro, o centena I io da- Constituição dos Estados Unidos. Abre 
a g r anel ceremonia o bispo catholico Potter, de Nova York, com uma admiravol 
invocaçã.o a Deus, que termina pelas singelas expressões do Padre Nosso. 6 apús 
dell falia, p1·esidindo, o Presidente ela Republica, e, ao concluir, alluclindo á ima
g·cm do sol, debuxada, um seculo antes, sobre a cadeira que Wa>Shington occupava 
fluanõo or-: cleleg·ados staduaes firrnaran1 a Constituição, assin1 se en uncia: "Esta
m.os agora no mesmo Jogar, onde este sol rompia elas trevas politicas, e á resp lan
descencia da sua luz me1·idiana lhe trac;:amos hoje o curso glorioso. Seus raios por 

Vf"ze se tolclantm ele nuvens. Fornlida\·eis boJTascas nos encheraJn de n1edo. 1\la.S 
J)eus o conteve na sua orbita, e com o seu valor vivificante obrou o mais recente 
dos seus 1nilagres, creanclo a 111araYilha desta terra e a maravilha deste povo. 
Quando volvemos os olhos cem annos atraz, attentamos na origem da nossa ch·i

lização. e a contemplamos, j á nas provações, j á nos triumphos; quando Yemos 
como o principios, onde ella estriba, cabt~lmente remediaram a todas as necessi
dades nacionaes, e obviaram a todos os perigos nacionaes, sentimo-nos Je·vados 
a repetir deYotamente com Franl<lin: "Deus guia o negocios humanos··. Outros 
orauores e ou,·iram em seguida. :\las quem encerra a festiYidade é a religião. 

O cardeal Gibbons pronuncia a oração final. e, por ultimo, um sacerdote despede 

os fi is com a benção em nome lle Nosso Senhor Jesus G'h?·isto. 

J>ous annos mais tarde perCaz um seculo de inaugurada a pr sidenc ia dos 

Est.a<los Unidos na pessoa de Washington. Seus successor, no termo do cyclo 
secular. é o Pr siclente Harrison. E de que modo assignala este essa data inolvi
cavel? Convidando com uma proclamação o povo a se congregar todo em acção 

de graças ao Senhor: "Heunam-se, ás 9 horas do d ia, os ·ciclaclãos de todas as 
religif>es. nos ed ificios ordinarios de seu culto, afim de rogar a Deus f avoreça .o 
povo com as dadivas da liberdade, prosperidade e paz, guiando-o pelo caminho da 
justit.;n e tlo bem." 

:r;• um dos exemplos desse mavioso costume nacional, que nasceu com a nacio
nalidade americana. Em 1789. '' solicitações formaes elo Congresso, \Vash ington 
proclama, ao povo. xhortando-o a se unir unanime em um profundo sentimento 
<le gr'ltidão para com "o glorioso autor de todo o bem que hou\"e e haverã ". Apra
za-.ra o P1· siclente o di a votado ãs acções de graças gemes '· em honra do Soberano 
e Arl itro das n ações, para lhe agr adecer humildem ente as infin i tas misericordiosAH 
.e as n1ercês insignes, de que se con1prouvera em ct11nular o poYo an1cricano'' . 

J<: até hoje o dia ele acção ele g r anas é a grande festa: annual da nação, na
quclk paiz. Assim é que os americanos commen1oram, anno a anno. o desen1barqu~ 
<los primeiros peregt·inos, elos primitivos fundadores da sua nacionalidade, nas 
<:ostas elo 1\far.vlancl, reconhecendo a Deus, n as palavras ela proclamaçfto ele B ar
ri 011 em 1891 , "os beneficios de sua pro,·idencia. a tranquilliclaele em que ell" 
lhes tem dado saboreai-os. a conservação das liberdades civis e religiosas, que a 
sa·nedoria della induziu os seus maiores a estabelecei·, e tem auxiliado os seus 
.deSC('llden te com a força de pr serva r.'' 

Assumindo. em 1 93. a presidencia elos Estados Unido·, Cléveland junh 

-osculando a Biblia. Sua mãe lhe déra. quarenta annos antes. um exemplar do 
lfvro sagrado. Levam-lhe ao Capitolio. e sobre esse é que o novo Presidente. n;.t 
grande solemnielacl e offic ial, r epe te o juramento de seus antecessor es. Taes OR 

auspícios sob que se pronuncia o seu discurso inaugural, onde sobrcsahe a invo
cação a Deus: ·'Quando considem quanto m e excede as forças a tarefa, que ora 
1>e me impõ~. . . o que m e pres rva de esmorecer. é, sobretudo. a certeza ele que 
.existe um lUnte Supl'enlo . que dirige as causas hun1anas, e, assim con1 a sua bon-
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çlade, como con1 a sua misericorclia , semtn·e acon1panhou o po\·o an1ericano. l·i"i o 
que elle agor a se não arredará el e n pR, s i lhe bu~ca rrnos , humildes e r e,·erenlcs, 
o auxilio pod eroso." 

J~· c1 sta n1a neira que se en1possa n1 , nos J,i;staclos U ni dos, os Presidentes da. 
J1epubli ca. 

Vécl<L a Consti tq ição, ele ~oclo, a lli como aqui , aos poderes ferJeraes qualquer 
:llliança entre a I g reja o Estado: c imumvalla entre este e actu ella a separação 
nHl>iS cmnpl eta. l\ifas os netos n1a is so l mnes elo Governo invoca.tn o norne de Deus. 
Os generaes em serviço de guerra itnploram, cl ean te das tropas, .. a bondad ~;; tvtelar 
\i t3SSH. Providencia que cncan1inha individuas e n ações". A' Yo~ do Presidente se 
re\lne todos os annos, etn rlia certo, a nação inte ira, a re nder gTaças ao Bterno . 
As sessões elo Congresso, nas suas duas CanHtra. , se abren1 e encerra.tn diaria
m ente com as preces de um sacerclotc. O Senado tem o seu ea pc llão ; tem o seu 
a Camara elos Representantes, um e outro el itos ]Jo r essas cluas aHsembléa~ . 

T êm-n'os, a inda, nom eados pelo P1·es iclente, as pr isões, os h osp ici o. ele flli :nados. 
as escolas m ilitares, o Exercito e a 1V[al·inha, até 24 pa1·a esta, c para aquellc 3-1. 
-"- propried ade ecclcsiaslica não se tributa, no tlistricto de Oolumbia, nem nos 
Estados. O juramento, nas instituições fecler aes, como nas es l aclu aes, se cj.e(ere 
~ob re a escriptura sagTacla aos qu e não a r ej ei tam. As I is tla União, ppmo a elos 
li.Jstados, consagra n1 o descanso dotninica l. Em tnna. das suas orcl ns do dia, 
Lincoln , con1o g-enera l en1 chefe do Bxercito e ela Arn1n da, no n1 eio da terríve l 
~·u en·a civil en1 qu e p riclitou a ex iste ncia ela 'Un ião, impunha rigorosan1en te fts 
suas forças a obed iencia a esse preceito. ·' O g nera l espera confia~', dizia ell c, 
"que caqa official e cada praça buscarão viver como con vém a so!cla clos christãos, 
afanaclos em lutar pelos mais caros direitos ele sua te iTa ". Na·s escolas neutras, 
emfim , o hora rio pro~ano a bre espaço no ensino r eligioso, distribuiclo peloR minis
tros dos varios cultos nos proprios recintos escolares . 

. Alli não se divisa nesses factos o n1inin1o ag-gravo ft secularida de J gai àas 
instituições. O que lá se não tolerar ia, nem a nossa Constitu ição tolera, .é estfl
belecer clistincções l egaes entr confissões religiosas, susten tar a. instrucção ou o 
culto religioso á cust;l. el e impostos, obrigar á frequencia elos templos ou á assidui 
dade nos deveres el a fê, crear embaraços el e qualquer natureza ao xercicio da 
l'CligifLo, contra riar de a lg·um 1nodo a liberdad e de consciencia, a expressão da:s · 
crenças, ou a m anifes tac::ão da incred ulidade, nos limites elo r espeito ás crenç<!S 
o ft liberclacl e a lheias. lVfas ·• nen hum principio ele direito cons tituciona l se que
lnanta", diz un1 g ra pdc jurisconsulto a m erica11 0, o Juiz Cooley, " q~Hl,ndo se fixan1 
rlias de acç:ão de graças e j ejun1, quando se noineanl cap~llfLes para o J~xerc!to 

r a Marinha. quando .se abrem as sessões legislativas, orando. ou lendo a Biblia. 
cn.J.anclo se a ni111a o ensino religioso, favorecendo con1 a itntnunidade tributaria as 
c.Lsas consagTa,las ao culto ". 

·v éde si and a fóra cln logica o bon1 senso an1er icano. O l.i;sta do xige t.le todos 
os ci c1a clãos o imposto ele sanl'\"ue. Ninguem lh'o pócle r eclam ar, a titul o de que o 
seu credo o aborreça. Ao reclamo cl esse qever se a listam os exercites e tripulam 
as esq uadra s. i\1·a!S esses lidado!'es, qu se aprestan1 a morrer. nos carnpos ào 
bata lha, ou nas vag·as elo oceano, 11 ela segurança, p la integrid a de. pela honra. 
nacional , não aiJjui·aranl, vestínclo as a rn1as. a consciencia r elig·iosa. L evam com
s igo a sua fé, o seu D eu s, as suas esperanças na immo•·taliclade. o culto d e seus 
paes. Este lhes fali a, n as tribul ações, elo conforto espiritual, lhes evoca, em pre
sen ça ela morte, os compromissos eternos de sua alma. Quem lhes ha ele ministrai·, 
nos qua1 teis, nas escol as militares, nos casos de gu~rra, os officios divinos ? Quen1. 
no l eito do hosp i tal ou entr e o fog o elos com ba tes. lhes dará os socco rros do céo ·? 
Quem? si a lei f echaY os esta bel ecimentos militares aos ministros elo e,·angelho? 
si as forças. que n1archam para a gu erra, não se acotTJpanh arenl de 1ninistros da 

- r eligião ? si a r igicl<'z das obrigações m il itares n&o connecer o manP,amentos 
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supremos ela \'ida chrislii ·~ Ha ele o soldado fi J pagar, elo soldo, ou da tapa, os 
St!US ca·pellães'! J 1ócle o Pold&tlo rn I'ibundo, na tenda. ou no can1n10, n1andar [)01' 
lles ao povoarlo'? J)e onde acudirá o valiment.o apostolar ao marinheiro que expira 

n.< solidão <lü~ mares; ao conscripto qu e agoniza nas r fregas ele uma campanha 
en u·e as arnuts da Patt·ia e as do ininlig·o? i o n1arinheiro c o soldado têtn dir~ito 
á. medicina do cot'JJ<, e ao Estado incumhe o dever ele lh'a supprir, como não tet·ú 
d11· ito o soldado. o marinheiro {t curn ela alma, e ao Govemo Jloderá. ficar o 
arbit.J'io ele não lh'a dar? .A que titulo o civismo, vestindo-me a blusa, ou a farda. 
me seuuestrn as relaçttes religiosa!'. e. sobre n1e exigir o "acrificio da viela, rno 
impõe ;t morte elo t\theu? 

.l..ssim. 1Jani1· elo quadro militar. em nome ela lillertlacl , o elemento religioso, 
..; Pstabeleccr. debaixo desse norne, a mais odiosa. das servidües, e pagar com a 
ingratiLl ão suprenHL os serviGOR do n1arinheiro e do solõaclo. Os flmericanos abotni
nari<tm essa falsa igualdade, porque homens realnwnte livres não se pagam ele 
formu l as menliclas, c acima de tudo exec•·am a oppressão que se a)Jrigue sob hypo
crisias ele espec ioso liberalismo. Não quizeram. pois, animalizar o hpmem de 
gu tTa . \~iran1. claran1ente viram. que a nntlticlão arn1ada, &em o freio elo t·espêito 
ch ristão, é como as féras clamadas, que acaham fatalmente por cleYorar os doma
dores. 

J1]stud 111 o (1 senYolvimento da crjnünalidade n1ilitar, entl'e nós, e hão de vci·i
ficar, tenho por c r·to . que a cle1inquencia adquiriu, nessa e phera, expansão 
notavel e crescent<'. desde que s varreu elos quarteis a influencia civili?.a.clora 
do culto. Os nossos exercitas ele mar e tetTa constituem, hoje, a este J'espeito, pela 
rnais errada intelligencia elas nossas liberelaeles con titucionaes~. uma nxcepçào 
ahsu1•aa entre os no,·os civili?.ados. Das cousas seriaR, etn nossa terra, })OI' via 
tl e regra, não se cogita. Mas o soldado brasileiro ha ele sentir um dia que o estão 
d sna.turanclo. e ton1a rá nas prop t·ias mãos, pacifica, tnas resolutamente, a. causa 
ela sua reconc iliação religiosa. Ou, então, ai de nós 1 quando o a.theisn•o ele fuzil 
e baioneta se inflammar nas explosões da crueldade. 

~os Estados L.;nidos não se conhece sse risco, porque o seu senso politico. 
incapaz ele taes ecl ipses. sempre lhes mostrou que a di ciplina da tena não se 
mantém sem a. clisC'iplina do céo. e o seu s nso liberal o com·enceu de que bru
talizar o uniforme no abandono ela religião era conferir á incredulidade os priyi
legios recusados ao culto 

Ahi est:í por que o constitucionalismo americano repelle essa unifot·miclade 
ath?a, cuja superstição professa a Republica no Brasil, e que não estava de certo 
nos intu i tos dos seus fundado•·es. Desde 1 76 Que !lU escrevia e pt·égav!1. con~ra 

o C01"sorcio ela Jgoreja com o lD taclo; mas n~1nca o fi~ em nome ela irreligião: 
~Qmpre em nome ela liberdade. On\, ljb rdacle e religião são socias. não ipimigas. 
Não ha religião sem liberdade. Não ha. liberdade sem r l igião. "O despotismo é 
qu pflssm·r, sem a fé : a lib rcl~tde não passa .. . dizia 'J'ocqueville, ed ificado pelo 
<JR]leotaculo elos Estndos Uniqos. "A religião··, insistifl, "é muito mais n cessaria 
nas Repulllicas elo que nas ::\Ionarchi as, e muito mais ainda nas R epublicas demo
craticas elo que em todas as demais. Como não hop,·era de perecer a sociedade, 
si. afrouxando o la<:o politico. não estreitasse o yinculo m01·al? E que será de 
UJ1t po,·o, senhoL" de si n1esmo, si não fôr qbn1isso a Deus?'' b' a. n1csma im
PI' ssã.o ·qu e o abalava. a esse grande pen aclar politico, ao estudar O A111igo 

Regimcn e a l?cvoluçcio: "0 ]J0\'0, si quizj!r ser livre. ha de ter convicções reli
giosas. Bm não tepclo fé. ser virá." Essas as idéas que nos propelliam, h a dezoito 
annos, quanrlo \'imos o padroapo imperial t]carcerar os bjs(JOS. Assim 'como não 
ar)m i t tiamos o ·J ·~Fta clo captivo ;, I g r eja, não podiamos admittir a Igt·ej a captiva 

ao Estado. 
F .oi sob cR~e pensamento que acloptamos a Constituição ele 1891. 'L'inhamos, 

então, ps olhos fitos nos Estados Unidos; e o que os Estados Unidos nos mostra-
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\' a tn era a l ihenlnde religiosa., nã o a 1ib rdade ma teria li sta. ~aquell e pa iz a incre
dul idade possue tambem o seu gTupo, qu e a dvoga a tribu laçã{) dos cu ltos , a 
s uppressão dos capellães, a a bo li ção el e lodos os serviços r eli o· iosos custea clos 
pelo T hesou ro. a ext incção do juramento, a subs ti tui çi'to, nas le is, el a mora l christã 
pela m oral n atura l. Mas esse programm a , formu la do a lli h a trinta R.nnos, de finha 
(:Uü\:ys ta do na e i ta qu e o concebeu. "Nós SOITIOS un1 povo chri s tão ", diz o Juiz 
l(ent , uni dos patl'Íarchas da ju r isprud encia an1 ri cana, "e a nossa m ora l idade 
política está profunclan1 ente enxertada no chri stia n is1no " . 

E sse fac to p r ecfi!cl eu á Cons ti t ui ção, a lli e a qui. A qui , como a lli, esse fac to 
s ubsis te sob a Cons ti tui ção. Ella o não podi a d estruir, porqu e, lá e cá, e r a , nas 
d uas nações, a gr a nde r ealidad esp ir itua l. N a R epublica Norte America.n a a 
su per f íc ie mor a l el o pa iz es tava ma is ou m enos ig ua lmente div idida entre tma 
vari eda de notavel de confissões- r e ligiosas. N o B r a sil o ca tholie ismo e r a a r elig ião 
ger a l ; o protestanti smo, o d ismo, o pos itivismo, o athe ismo, excepções circum
scr iptas. D e m odo que, emqua nto nos E s ta dos Unidos a ig ua lda de r e lig iosa cons ti
tuía um a necessidade sentida, 1n a is ou Jn enos, no tn esmo gr áo, por todas as 
communhões, en tr e nós e ll a r epresen tavfl. t ão sómente aspirações da m inoria . 
.-\ l iberdade ele cultos vem satisfazer, em boa jus ti ça, a condição oppress iva dessas 
cl issicl encias m a ltra ta das pela exclu são officia l, m as não invertel-a con tra a 
consciencia ela maioria. Si, nos E stados U nidos, avultava no maior r elevo " o f acto 
ele que o ch r is tia ni smo era, e sempre foi , a r elig iã o popu lar" ( são pa lavras de u m 
m agis trado a m ericano ) , no Bras il esse f a cto não tinha v ulto m enos proemi
nen te. 

As constit u ições não se a do pta m pa r a ty ra nniza t·, m as pa r a escuta r a con
sc ienci a elos povos . "A. nossa Cons titui ção '', c1 iz um escr iptor a1nericano, que 
t ratou eX-1Jr ofesso o assumpto, "a nossa Cons tituição não cr eou a nação, nem a 
r elig ião naciona l. Achou-as preex istentes, e estabeleceu-se com o in tu ito de as 
tl1'0 teg e,· - sob uma fôrma r epublicana el e governo ". Ora , a condição ele nós ou t ros 
é iclentica, po r este la do, â dos E s ta dos U nidos. Antes da R epublica ex istia o 
B t'asil ; e o B rasil nasceu chri s tão, cresceu c hri s tão, chri s t ã o continúa a ser até 
hoje. Log o, s i a R e pu blica ve iu organizar o B ras il , e não e smagai-o, a fórn1ula 
el a liberdade cons tituc iona l, na Republica, necessa ri am ente ha ele ser uma fór
mul a chris tã . As instituições el e 18n não se destinara m a m a ta r o espirito re li 
gio s=o~ n1 as a. depura i-o, etna nc ipanclo a r eligião db ju go offic ia l. Corno a os ame ri
ric.anoa, po is, nos ass is te a nós o jús de considera r o pl'incipio christã.o com o 
elem ento essenc ia l e funcl à m enta l do direito bra sile iro . N esta verda de se encerram 
todas as gar an tias el a liberdade e toda s as necess idades ela fé. 

_\.dop tan clo este regimen , escolhem os surg idouro, onde nos a bri gassemos elos 
i emporaes, que, n a Europà, com esca n dalo elas almas e ruína dos Estados , con
v ulsam o mundo poli t ico e o mundo espiritua l. Onde se conceberia, n os E s ta dos 
U nidos, a eno rmidade mons truosa el e m edidas como essa s, que entr istecem e 
divid em a g n tnde e ag itada Fra nça , r enova ndo a s antigas proscripções r evolu
cionarias? 

Que1n se atrev ia a propõr, n os E s tados Unidos, qu e se re tirasse ás cong rega
ções r elig iosas o dire ito de ensin a r! 

Do cle ro f rancez, prosc rip'to nos fin s ao secu lo ~-viU, pe la revolução, se desta
caram os primeiros m issiona rios el a fé na Ame r ica elo N or te. " As pedras da I g r eja 
(\e Fra nça em ru i nas serv ira m pa r a ed ifica r a I g r eja elos b s ta dos Unidos . " 

Os j esuítas, ex pul sos elo territor io fr a ncez pe las commoções do terro t·. fot·a m 
cons tituir na terra el e W ash ing ton o nuc leo inicial do c le ro ron1ano. A esses 
padres, com os fra nciscanos, cabe a honra de t er em s ido os prim e ir os a postolos 
<l a, Arr. eri ca Sep tentriona l. () m a is a ntig o dos textos que a lli consagra ram á liber 
da de elos - cultos, cl a ta de 1649 , na leg islação catholica do Ma ryland, ·es tabelecido 
em 1632 , por uma colonia de catholicos ing lezes, sob a di r ecção espiritua l de 
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clous jesuítas. Elles havi<tm entrado nos primitivos lares ela nação americana, 
levando comsigo a liberdade, que o protestantismo ainda não conhecia. O pri 
meiro prelado amer icano foi um f ilho proscripto ele Santo Ignacio, o arcebispo 
Carrol, que, organizando o catholicismo am ricano, reservou á sua orde1n a edu
cação ela mocidade. Abolida então na cathol icidade inteira, a companhia dos des
cendentes de Loyola se reconstituia, em 1806, ás margens do Potomae onde ainda 
ha poucos annos, inaugurou, pertb elo caiJitolio, o colleg·io de Georg~to,vn,' ir1não 
norte-americano do Coll egio Anchieta. E, emquanto a religião de S. Francisco alli 
conta não menos ele 44 mosteiros, a Sociedade ele Jesus, que no começo do 
seculo XIX tinha, nos Estados Unidos, escassamente quatro ou seis membros, 
hoje derramada por toclo o paiz, numera cerca ele l•AOO, quasi todos ame1icanos. 

De maneira que perto de um decimo da totalidade dessa mil ícia espiritual, 
espantalho dos chamados eS1Jir·itos jor·tes nas monarchias illiberaes do outro e 
nas adu lter inas republ icas deste continente, se agglomera actualinente no paiz 
ele Guilh erme Penn e Benjamia Franklin . A liberdade americana, bem longe de 
se assustar, ,os agasalha. Nem o protestantismo, nem o liberalismo, por Já, se 
arreceiam do progresso catholico, adeantado a passos gigantescos. Em 1784 mal 
\·egistrava alli a Igreja Romana 45.000 a lmas; em 1890 pastoreava nove milhões 
de f ieis. Em Nova York, o Estado mais refractario á liberdade religiosa, aquelle 
onde, ainda em 1806, os catholicos incorriam em incapacidade política, o "suffragio 
catholico domina, presentemente, os comicios populares, e a caridade catholica 
dispõe ele tim patrimonio colossal. Em Boston, a velha cidade qnc•ker·, no coração 
ela antiga intolerancia puritana, catholica é metade ela população. e os padres 
catholicos penetram nos hospitaes e nas prisões do Estado. A Igreja Catholica, 
dividida, no territorio americano, em oito mil parochias, custava alli, vae já por 
quatorze annos, cerca ele tres mil e duzentas esco las. Escriptores americanos 
confessam que "ella exerce uma acção muito mais ampla e poderosa que as outras 
communhões, e que, com a força por ella desenvolvida, sõ rival iza a do Governo. 
Todas as ordens e congTegações inst ituí das na Europa florescem á maravilha 
no territorio da União. Tamanha é a autoridade do clero, que, chamado, ha 
quinze annos, a inaugurar, ante o Presidente Harrison, o edifíc io da exposição 
de Nova York, o arceb ispo dessa diocese qualificava ele "intoleravel a immorali
dade elos po líticos actuaes", estigmatizava as promoções e honras tributadas 
uaos corruptores do escrutinio", e dizia que Washington, apezar do seu genio de 
estadista e capitão "não alcançaria, hoje, provavelmente, fazer-se eleger á pres i
clencia do CongTesso, ou a qualquer outra funcção dependente da machina e~ei

toral ''. 
Cui daes que, tomando essas liberdades em presença elo chefe da nação, viesse 

aquelle bispo a curt.ir censuras e affrontas, como em outros paizes lhe houvera 
ele succecl"er, Bem ao contrario, o que lhe coube, foi um signal immecliato de 
apreço elo P residente Harr ison, que, ao reg:ressar da solemniclade, honrou com o 
chamado a um cargo federal o irmão elo severo pre lado. 

E quereis vêr como o mesmo protestantismo encara essa expansão da IgTeja 
Romana, Nas festas commemorativas da independencia americana, em S. Fran
cisco, ha dezesete annos, um pastor protestante, recordando, na sua prédica, poste
r ior á m issa pontif icai, que a fm)clação da California t inha s ido " um commetti 
mento rel ig ioso, obra do catholicismo ", d isse : "Sim, como protestante me empenho 
em consignar que exulto com o vigor e prosper idade da Igreja Catholica. Predi
zendo que, dentro em cem annos, ella ser á mais poderosa que nunca, é o meu 
co,:ação que dieta as minhas pala•vras. Quando nella considero a mãe ele toda 
a civilização moderna e a matriz ele todas as instituições iivres, humildemente 

·imploro ao Soberano Senhor que lhe permitta colher, n;ste paiz de homens livres, 
as mais copiosas e opulentas messes. " 

Ass im se desvaneceram as desconfianças reciprocas e os mutuos resenti-
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mentos entre a religião e a liberdade. O espírito catholico adquiriu, n ess:.t atmos
phera, a transparencia, a pureza, a dilatação f i mt, leve e saudavel do ambiente 
nas grandes altitudes tranquillas e sobranceiras. A experi encia generosa e leal ela 
igualdad e r eligiosa incutiu , a um t empo, nos enthusiastas elo prog 1·esso e nos 
devotos ela t radição o mais profundo amor ela libercl acl e e o s ntimento mais vi vo 
el a necessidad e ele sua al liança com o cu lto de D eus. D e sorte que. emquanto 
protestantes r ejubilam com a cliffusão ela viela chri stã na pujança elo catholi
cismo, cotno acabaes de ouvir, em inencias das mais elevadas na JgTeja 1 o.Jnana 
dão aos in1pios, co1n urn des in teresse e uma sublim idade apostolares, lições cliv inas 
de r espeito â consciencia hun1ana. E ' o qu e id es vêr em un1 caso notavel. '"l"endo-se 
aberto, ha annos, etn Baltimore, urna escola don1 ini cai anti-ch 1·istã , va1·ios nlenl
bros do clero protestante instaram com a autoridade local pela suppressão dessa 
cadei r a ele infidel idade. E qu em se h avi a de interpor, co n traditando sem lhante 
m edida? A mais alta cl i g·nicla cl e cat-ho lica nos Estados Unidos. o Cardeal (;.ibbons, 
cu j a eloquen te defesa elo direito na pessoa dos herej es, m er ece ser perpetuada em 
lttras incleleve is. 

"Sen1 examina r ", escr eveu elle "que direito assiste ás a utoridade .ci-v is de 
se ingerirem no assumpto, não m e parece que a es ta disposição anti-reli~iosa haja 
r em eclio nos meios repress ivos . A coacção não converte o homem : voluntariam ente 
é que ell e ha de r end er a cidaclella el e sua a lma. Outra cousa não f az a coerção 
que recolher o veneno ao interior elo corpo soc ia l , onde v ae fermenta r em secreto. 
Nosso Divino Sa lva dor nunca invocou a espada em soccono ele sua doutrina". 

I'·irão, talvez, que facil é louYar os a theni enses em Athenas, e ser . na Ame
rica, an1ericano. Mas as te nd.o er a o caso desse principe da Igreja ; porque, cha
rnadt á Santa Sé, para r·P.ceber o capello, o Ca1·cleal Gibbons proferio , <>m Roma, 
elo alto elo pulpito. a mais grandiosa apologia da Constituição a m e1·i cana. magni
ficanclo triumph alm ente as vantagens co lhidas p<>lo catholic i smo, naquella R e
publica, el a libercl a u" dos cultos e da separação entr e a Igreja e o l!:staclo. N ão 
dHferia eu tão !1.. s ua. linguag·em , a nte o Sumn1o Pontifice, da que o c~ l eb re pre
l ado am0ricano fallou em Phil adelphia na commemoração elo centenar io con3ti
tucicnal · " A Constituição dos Estados Unidos merece se1· insculpida em car ac te
re~ de ouro. Essa carta assegu1·a a liberdade a sessenta milhões d e homens e 
perpe tuará, no pOJ~vir, oob a n1ã o da Provide nc ia, a fe lic ida de ten1pora l de innu~ 

mr'1 aveis milhões de creattu~a.s ., . 
Faz quatorze a nnos que ~e so len1nizava e n1 Baltimore o cen te nario da ina u

gura~ão do episcop!'l do catholico na federação Nort -Americana. Nunca o pro
g resso e a 1iberdad e escutar·am ovações m a is festivas, hymnos rnais jubilosos. 
N unca o Supr·en1o Ben1fei tor do genero htnnano se vi o 1na is ardenten1ente louvado 
no contentamen to das suas creaturas. 11 A tn etnos", dizi a, entre ssas gala s do 
culto no officio da ta1de, o Arcebispo de S. Paulo, "am emos o nosso seculo e 
a•,pare lh €:mos o que se aviz inh a. A tne rn os .ao nosso secu lo , con1o a quadr~a assi
gnad..t pll r D eus ao nosso l abor. Sai bamos-lh e discernir as ten clencias atr avés das 
ag;taçõe>;. A spira ell e ti. luz, á li herdade. á fraternida de en t1·e os homens. Quan
do, caminho do seu objecto, aconteceu qu e se desgarrasse, a I gr ej a lhe conclemnou 
os l! ar.svios . Mas â Tgr eja incumbe t ambem dar-lhe a m ão, por que elle venha 
a pr een ch er o ::eu de~tino. A ccorra ell a ao encontro do povo, ensine ao capital 
os seus ãeveres para com o ti·abalho. Proporcione Stüisfação l egitim a aos sen 
tin oelltos popula1·es . P o1· f azer-lhe r esta maior j ornada que a j á feita; mais a l
mas ainda lh e estão por colh er elo qu e as já colhidas . Ainda não se ach a ~om 
ella a maioria. Cou)le ao secu l o dezenove a ta 1·efa de impl an tar a Igreja Catho
lica nos Estados Unidos ; o v i gesimo seculo terá em sorte fazer catholico o povo 
dos l~stados Unidos. Ava;1 t e a I g r ej a! Avante catholi cos. Go ahead" . 

Ef:St'R a ccentos preluàiara m a un1a ilnmensa assembléa le iga, cujas sessões 
expu~eram a fl õr da ca tholiciclacle a m erican a, reunida por aquelle so pro qu e 
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transpõe n'ontanhas. das raias do Canadá âs do Mexico, elas pra ias de um ãs 
de outro oceano. E, quando aquelle cong·r esso acabou , deixan do nos an in1os a 

imrressão da s ua inaudita 1najes tade, um or g·ão protestante, da m a is a lta con
~icle , ·ação naquella texTa, o }\le1v Yo1·lc H e1·ctlcl, não se teve que não exclan1asse, 
assc,n1t11·ado: " Se os deputa dos ao congresso ele Baltimore constituem a r epre
se"11t&.çãc• exacta da sua. commu nhão; se es te escol dei xa a pós si un1 poYo, que 
sa lh C' a!Ose m elhe, sentido! ca tholico será em meio seculo todo es te paiz. 

Não n1e atreverei a clb:.er qu e esse pr ugnosti co optin1 ista n ão exagger e, bmn 
CJ ue assaz pa ra nota1· seja o espontaneo accôrdo entre o zelo da a preciação ca
thc lica e o espanto elo testemunho protestante. Ce1·to é, porém, qu e não podia 
~er m a is estrondoso desmen tido a noção v ulg·a r de que o catholicismo é um culto 
d eca lh~nle e uma r eli g ião' es terilizadora. 

O protestantis mo não conta r á, talvez, em parte nenhuma um cler o capaz de 
cc-rr, pelir com o cle ro protes tan t e nos E stados Unidos. O hymno t riumph a l d"' 
~~ ebs t er . no seu ra~noso discurso do processo Girard, ao sacerdocio ameri cano, 
a inda não desm er eceu em actualidacle. Ell e con t inúa a culminar alli acima elas let
tras, acima da politica, acima da n1a gistra. tura co1no a gTan de cadeia n1oral cuj as 
summida des r everber a m á terra a clarid ade elo céo. E é com essas a lturas que se 
apostou o c lero ca tholico, é com ellas que se m ede, a larg-an do todo o di a a sua 
bas9, elevando todo o dia os seus topos, co1no se a incandescencia de um grande 
trab?!ho interior, no seio obscu r o elas a lm as. se a ppa r e lh asse a transforma r alli a 
su per fici c do mundo espil'itu a l. 

JJ;iJ-o. eis ahi o idea l no seu r esp len dor meridiano. Gr aças a elle, não se con
vdrte em putrefacção desti·uidora.. a seiva desse in du s tr iali s n1o , que fermenta em 
p roc.ue tos venenosos e espurios na socieda de a m ericana com o o humus, funda
ntt: nte saturado em detritos org·anicos. do Nilo ou do Amazonas. Vós, Jn eu s caros 
anli:_=:tdnhos, a que1n tocar á, espero, forn1ar o po r v ir brasileiro, quando eu jâ clur
nla, sob as prece:-; ele rneÍts filhos, no tumulo de meus pais, á sombra da s ua re
Ji ~·ião , não deis as costas ao Norte. Lá está o salvamento . Essas instituições 
toda.~. qu e pre t endemos trasladar a esta ter1·a, são a lettra morta, á esper a da 
vida o onvoltorio materi a l á espera ela a lma, a machina á espera do homem. O 
homem (> o espirito fecundado n a intima fu são da liberda de co m a fé. O contagio 
fn:u ,ce? h a de sit i::u·-nos, pa r a nos envo lve r no seu to r velinho funesto . L enlbrai
vos enti:tc de mim, se e u a inda fôr lembrado, e resisti . Porque eu contribui p a r a 
esta Constitu ição m a is do que esses. Quando vos fa ll a r cm nas r es tri cções. nas 
Sl•PPressões, nas proscripções, a ttentai de vag·ar n essa Fra nça, que em espasmos 
p6r ic.d ic(•S as a bJ·3.ça. e nunca experimentou a t r anqu illi dacle, nesses Estados Uni
do~ qu e nu r.ca as con11 ecer a n1 , e prosper atn numa g r a ndeza cuja enonniclacle pa
rec~ abrir excepção ás le is natu r aes, e, por derra deiro, em nós mesmos; no nosso 
nroprio passadC'. 

DT,as vezes, quando 1nenos, entr e nõs, o braço secular PI"Ovou fo rças con tra 
as cr~n~as da nação: uma nos t empos co loniaes. outra nos tempos imperiaes. Da 
ulttma ·a corôa brasil eira sentou o episcopa do brasil eiro no b a nco dos r éos, sem 
outro tructo qu e a mortificação das a lm as, e, afina l, a capitulação do r egalisrno. 
Da p r imcoira foi o g·oJpe elo lVIarquez ele Pomba l. E onde pararam os seu s nffei
tos nt:> Brasil ? Diga a eloqu encia pod erosa de Eduardo Prado, na sua bel! a con
r ~1~encia acerca il a COJnpa!lh ia el e .Jesu s e a colonização brasile ira: u Com a ex
pu~Eã(l dos jesuítas, no seculo passado. a civilização r ecuou cen ten as de leguas 
dos cen ·r ros do continen t e a frica no e do Bra·sil . As prosperas povoações do Pa
raná e õo Rio Grande cahiram .e JT! ruínas; os indios volver an1 á vida selvagetn; 
ft.5 ::..lrl eias do A mazonas despovoa ram-se e, até hoje, r einam a solidão e o de
St-"' rto \. onde hav ia j á a soc iabilidade humana . 1~m nossos di as as bandei ras de In
gl ~lterra , d~ Allen1 an h a, ela B'e tg ica ou da França tremula n1 em Africa, sobr e as 
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ruii1~ ... s do eãificaçõe~ religiosas, em un1 solo que seria,. por tug-uez. se não t ivessem 
sid<) largadas ao abandono e votadas ao esquecimento a quell as terras, onde, pe
Jos 1nis8icn arios, don1inava Portuga.l''. 

l'\ão ha um só desses excessos da intol erancia que não a[Ciigisse. e mpobre
cesse e barbarizasse, c~u e não enxovalhasse, desnaturasse e arruinasse as nações, 
0 quem a r a?.ão de Estnclo os ha j a imposto, sob os despo tismos a ntigos ou m o
d erno~ . Que cl il'ferença existir á, mora lmente e social m ente entre o despotismo de 
t:Jn mrmnrcha luzita no pros0revendo os judeus e o deSpot ismo ele um m inistro 
lJOrtugut?z banin<lo os j esuitas? Que clifferença entre o abso lu tismo ela corôa rle 
França perseguindo os huguenotes e o absolutismo da R epuh1i ca Franceza expel
lindo a5 t:!ong·regações reijgiosas? O pretexto é se1npre o dever re li g·io so, o dever 
pclitico, ou o dever liber al. O r esultado, o a nniquilamento da liberdade, a en
thronização da força, o rr.arfyrio ela consc iencia christã. 

Felb~1nente, nos ach a n1os pelo nosso direito fóra da r~eg i ão desses cyclones. 
Mas hem fragil barreira são as Constituições, qttando os povos não f irma m de
baixo dellas o Sf!U . t ecto. 

O l>ovo brasileiro está, por or a, ausente ela nossa. Ainda não assentou a lli 
Jno:·ada. Se conseg-uirmos CJtle o faça, h a de ser por obra das gerações novas, 
cujos represen tan tes sois. Mas essas mais não farão que acceler ar o curso ela 
nossa deca clen'Cia, descer apressadamente o ingrem e declive, se não se retempe 
ra t~ern nas fo ntes perennes do Yerbo ch ristão. 'l'odos os m andan1 entos se encerran1 
naq uell P. que subordina o amor dos homens ao amor ele Deus. 

Ora , o a mor de Deus impõe ás nações o deve1· de não corarem da sua f é, e 
n e!la s2 reconstituirem. que outro m e io não ha de se r eh abilitarem nos costume.q 
e se consolida rem na iibercl acle. 

N'Ro é a soberania elo povo o CIUe salva as Republicas. Não são as urnas 
<: leil·oraes que melhoram os Governos. Não é a liberdade politica o que engr a n 
dec~ as nações . A soberania elo povo constitue apenas uma força, a grande força 
nwderna, entre as nações embebidas na justa aspiração ele se r eger em a s i m es
mas. Mas essa força popular h a mistér dirigida por uma a lta moralidade so
c ia l . As eleições muda m os Governos, mas não os r eformam. As liberdades po
li ticas não têm por obje<"to sa tisfazer a vaidade elos cidadãos, ent'reganclo-lhes 
em Cracçê•es disper sas o sceptro do poder. O verdadeir o des tino dessas liberda des 
está en) revestiren1 e abroquelarern as liberdades civis, isto é, os direitos da 
conscienC'ia, ela familia e da propriedade. Essas tres categorias de direitos an
.coran·t na palavra divina, a sa.Uer. na divina C011Stituição do horne m. Mas só os 
'povos r f'ligiosos os ti'm defin idc e praticado sériamente, ao menos no que res
peita á C'onsciencia e á familia . Só entre ell es o santuario é inviolavel. Só entre 
eli e'. a mulher Hão pára em clcbil instrum en to elo outro sexo . Só entr e elles a 
'liberdade de testar consagra a au torida de pa terna, depura o a mor filial e offe
r ece ao trabalho estimulas incompar aveis. Só entre ell es, pelo direito de reunião 
e peb direito de associação, consubsta nc iados na viela quotidia na, se pratica em 
escala realn1ente betnfa?.eja a. g1~ande carid8.de, e as classes possuidoras se mis
turum. pela bE>neficencia mais proCusa ás ' classes la boriosas. Eis os elementos 
funrlarnentaes rlo Estado christão. A Inglaterra e os E tados Un idos são os seus 
(lous .; rancles typos e .os GE>us dous soberbos r esultados. 

As 16rmas politicn.s são vãs, se1n o hon1 e1n que as anbna. E' o vig·or indi
v idua l r1ue faz as n açÕQs robustas. Mas o individuo n ão pôde ter essa fibra, esse 
equilibrio, essa ener gia. que compõem os fortes, senão pela consciencia do seu 
rJestin' n: oral, associada ao r espe ito desse destino nos seus semelhantes. Ora, 
eu r.ão conheço nada capaz ele produzir na creatura humana em geral esse es
tado inter ior, senão o influxo reJig·ioso. Nem o ath eismo r eflexivo elos philoso
phr·s. nem o inconsciente atheismo dos indifferentes são compativeis com as qua
l idades de acção, resistencia e d isciplin a essenciaes· aos povos livres . Os descren-
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tes, c·nt geral, são fracos e pessimistas resignados ou rebeldes, agitados ou ag
1

i
ladores Mas ainda não basta cr er; · é precizo crer deCinida e activamente em 
Deus. isto é, confessai-o com firn1eza e praticai-o con1 perseverança. 

Vão se abrir as portas elas Faculdades, e por ellas ides entr a r a um plano 
mais eo •• spicuo do mundo. Até hoje vos desenvolveu no retiro destas paredes, o 
desvelo continuo elos vossos edu cadores . Agora começa para vós a notoriedade, 
o lablaflo, a praça. Ahi vos espera a sciencia convencional de igno •·antes e dou
lo~. - os seus olhos sereis, por algum tempo, objecto ele curiosidade. Quere1·ão 
avaliar até onde calou realmente em vós a penetração do sentimento religioso, 
pezac ft sinceridacl elos vossos h abitos ch t·i stãos, ca. l cular-lhes a estab ilidade con
tra a3 macções elo m<:>io que ides habitar. Naturalmente hiío ele acabar conjectu
rando que· a ohra d~ricada -e c ustcsa ela vo~sa educação christã não tardará em 
se fut:dir nesse desprezo. ambiente dos deveres supremos, que nos ca t·acteriza. 
Nos eursos supedores, ao subir-lhes de anno em anno os gráos successivos, raro 
ouvirei::; palavras crentes. Muitos sorrirão ela vossa ingenuidade escolar. Al
gun3 ·;os emprazarão para uma breYP e cabal muuança ao contacto ela realidade 
ga~ta e clesahusada. Outros, emfin1, assaltarão seJn reserYas a puerilidade inno
cent·~ da!: vossas crenças juvenis, bebidas, segundo elles, no reg-a~o de um ensino 
'"narhronico e àe uma educação servil. 

]) i~s~es inimigos n1eun caros filhos, é que vos haveis de precatar, envidarido 
essa fortal eza elo coração, P.Ssa tranquil!a superiorida de elo animo, com que as 
inflt<Pneias lenenas vos n?io podem va l er. Opponcle ao desclem e ás zombarias o 
t>xame calmo da supe•·ficialiclacle elos 7.0mbeteiros e riclores . Notai que a sua van· 
tag-em éonsiste qu asi semp!·e no habito ele mofar e na facilidade adquirida com· 
rr.r.dam<'nte com a preguiça. intellectual, de resolverem mediante formulas este
reotypDftas, phrases de convenç:ão e ôcos rufas de saber, os fonnidaveis enigmas 
hun•ano& . Não vos pejeis ele arrostar essas investidas. Proclamai contra ellas 
o nom!' claqucl!e que h abita as nossas consciencias, as saneia e as eleva acima ela 
vasa 1nortal. Não ten1ais o rirliculo, que os maiores g-enios antigos e os rnaiores 
g-enio.' modernos n~.o temei,am. Bem poucos são, desses alcantis ela intel!igencia 
h:.J tnana. os que se inscrevem com a negação formal da divindade . O antig·o Aris
totelec; R con[essava; não ousa negai-o o moderno: ren1ove-a. para. esse incognos
civel. em que· a phil0sophia contempo•·anea traduz a sua inYolnntaria hot:nena
P:':'nl aos dirE'itos ela fé. 

Em um livro cheio cl"' notas pessimistas e sublimes bellezas espirituaes, o 
.. r'li.a?·io ele A1niel deu outro dia con1 essa pagina: "Sú h a uma causa necessaria: 
possuir a Deus. Todo~ os sentidos, todas as forças ela alma e elo espírito , toelos 
oR rEf·urE·os xtE-riores são outras tanlas aberl::1s para a divindacle; outras tan
tas man~;;ras el e sentit· " adorar a Deus. Saibamo-nos desatar ele tudo quanto se 
póde perder. niio nos lie,ando absolutamente senão ao eterno. ao abso luto. e sa
boreand'o o den1ais eon1o simples usu fructo e mero ernprestin1o. Adorar, empre
hencler, rEceber . sentir. dar, obrar· eis a tua lei. o teu dever, a lua felicidade, o 
teu céo. Aconteça o que acontecer, ainda que seja a morte . Põe-te ele accôrdo 
ccn,tig·" 1nesmo, vive em present::a de Deus, na comrnunhão delle. e deixa gritar 
tua ,;x istencia ])Pias forças geraes, contra as quaes nada pócles. Se te der fo lga 
a mo •·le. tanto melhor . Se te levar. melhor :ti nela. Se te matar a meio, tal! to 
mclhnr sempre; ella te cerra a carreira ela fortuna, por te abri r a elo heroismo, 
a da resig·nação, a ela g-rnndeza 1noral. Toda vida ten1 a sua grandeza, e. como 
te <' impossível sah ir ele Deus. o melhor será nelle el egerdes scientemePte do
micil io1·. 

Não se creia quE' essa attitude vos indi Spo nh a ou enfraqueGa para a scien
cin. ~\Jão : ante~· vos c in g it·á 1nelh or os rin · para os grandes estu dos da realidade. 
illtmd !lrtndo-a elo alto com que esse clarão sereno, a que a sci encia sob•·esahe livre 
e mag·nifica na immensidade dos seus triumphos . Seria eu quen1 negasse as fnaM 
ravilhas ela intelllgencia humana, su as conquistas prodigiosas no campo ela ob
SürV::t<;fto clir cta elas causa~. as PStupenclas amplidões elo seu horizonte? Seria elli 
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<Juem desm erecesse nos portentos dessa incommensuravel sabedoria e no fabu 
loso alcance dor seus ins trtun entos, peJos· quaes passa a distanc ia dos astros, a 
orbita. a com posição, o peso das es trellas, a temperatura do sol e a dos espaços 
i ntHplanetarios, a mensuração do curso da lu?. nos raios estell a1·es? Não sabe
r ei eu que e ll a descobria no infinitaiHente pequeno un1 mundo novo , não m enos 
ex tranho e poderoso que o do infinita m en t e gr ande, e que extrahio da physiol o
g i:-.. elas cellula8 vivas a theoria da velhice e da tnorte? 

l\fas depo is de nos traçar tão a dmi.raveln1 e nte nas r·aias do cor·po hum a no 
E' 'S'l th·pla rrlissão, preservadora e destruidora das ce llulas vorazes, co rn uma pre
cisão a cuja certeza não se subtrah e nem o minimo papel dos cromophagos nos 
Doc., d<· cabello que encanecen1, não vai mu itn a lém a sciencia nas s uas promes
sas. QuP nos en trernostran1 ell as? A. cirurgia f utura a doçar á ou <litninuirá, tal
vez. as J"!ossas e n fern1idades, desembaraçando-nos de v isceras inute is e perigo
sas. A physiologia e a hygiene combina das log r a r ão m elhorar, talvez, as co ndi
ções da Yelhice. Crescerã, porventura. a longevida de humana. Eis ahi. A scien
cia não entt~evfõ mai'5 nPn-:. se obriga a mais; porque a sc iencia não impostura . 
Ora, ),em. T erá ella, lles te modo, satisfeito a conscienci a humana? cloecer um 
pnuc1) n16POS, viver un1 pouco n1ais - será esse o clesi!le1·cttn1n. que a bsorve as 
preaccu pHções eternas da nossa especi e? T!J notai: apontando em nosso or·ganjsmo 
elementos que cl assifica ele immortaes. annunciando a immorta lidade physiol o
g ica da~ cellulas r,~produ ctoras. e admittinclo a immortalidade m ater·ial em ani
nlaek. itd eriores, nfto concorrerá e1la 1nesma para a lentar e m nós o sentitne nto 
<1 ~.3sa outra imn1ortalida.cle, superior e invisivel , cu jos vestigios se vão enconlran
clo. sempr e vivos. por toda a hi stor i a da humanidade? 

C:rande é a sciencia, ben1 o creio; é a n1aior de todas as grandezas; n1as 
a baixo cia out?·a: a d ivina, que lhe h a de sobrepa irar et erna m ente. Deixem-mcl 
chan1ar assitn, ao n1enos aqui, neste suave abrigo do espiri lo, a minha convicção. 
ultin10 fructo que me estende sazonado a arvore da vida: não sei con ceber o h o
m em sem Deus. e ainda menos acr ed i tar na possibilidade actual ou vindoura, de 
uma nação civili zada e at111"a. Envel hecerei na persuasão do velho P lutarcho, 

. imag-inando menos a custo un1a fortaleza sem ali cerces que utn povo sem Deus. 
1\1i,haro~s de annos resvalaram por sobre esta verdade, milhares hão de r esYal ar, 
S<'rn· que e li a desmaie. 

KãP " l canc;o o ?lOnto de vis tn ele S i1·ins. Mas no ponto ele v ista da humana 
r;~zão ac menos até onde ella co inc ide com a minha, Deus é a necessidade das 
n ecL·ssidades, é a chave inevitaVei do U niverso, Deus ê a incognita dos g-randes 
pt obl·::'mas insoluvei~. Deus é a. ha rmonia en tre as desh arn1onias da creação. In
c~RSaJüt'nJente ;1a.ssan1, e hão de passar no v<;>rtige dos tem1Jos as id éas; os sy s
tcmas, as eE"co las, as ph ilosophias, os Governos, as raças, as c ivilizações : n1as 
a intuição de Deus nãc cessa. não c<Jssará de esplender, atr avés do eteJ·no mys·
t.'rh, .O·) fundo invisiye; do pensam ento, como o m a i s remot" dos astro s nas pro
fJJicdc?.as cbscur,.s ·lo eth er. A r ealidade suprema, de onrle nos cahe p er enne-• 
n1ente e-sse raio de lu z, f! inexlin~'l.tive l. Mas de tão longe nos vem ell e na lm
men~i<lHd~ do Ex istir, que, a i nda quando momantaneamente lhe pudessemos sup
pór auagado o l6co ren1ot i ~s i n1o, prim e iro pereceria a humanidade que cl eixass~ 

de ver acce~o na extretna õo horizonte esse ponto luminoso. 
J)ens, que fizestes estas montanhas. o g·Iobo que as aguenta. esses Jnu n

(los qu~" r.os cercam. es~e~::; céos qu e nos envolven1 ; que esparzis as estre llas do 
fi r mamento e as flôres da terra; Ciue respl andeceis na santidade elos justos, e 
trvYejais na consciencia dos m ãos; qu e semeais na innocencia das crianças, e 
co lhei' 11a experiet'cia dos velhos, derra m a i a vossa misericordia sobre est a casa, 
sobre a.<Juell es f!Ue ~ povoam no trabalho, sobre es te enxame de esperanças, que 
aqui continllamen te se renovarn, sobre essa vergontea pequenina de minha a lma, 
que aqt! i fica entre;;ue :<os vossos apostolos, mas ainda mais sobre os qu e hoje 
os dPixilm, gal ardoados com os primeiros g r ãos do sabe•·. para se affrontar com 
o:~t1·as lidas. Vós ctue ten des nas m ãos a força, a vida e a bondade, m edrae-os 
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nfl bon•Jacle, n ::t vida e n a força. Incuti-lhes nos corações as virtucles qu e formam 
o honte l!l e as virtudes que criam os povos. R eten de-os n a fide1idade á vossa 
crtmça e aos vossos n1andatnentos~ á inspirada palavra de seus mestres e aos 
bons P. xemplos de seu s pais. Poncle- lhes nal ma, com o amor da ustiça e da li
herdade. o sentimento cl>t t r adição e elo re~peito , o instincto ela disciplina e el a 
orcl 3m. 1\1 i s tu,·a.i-lhes co m a ternura pel os filhos a m emoria elos antepassados, 
€.•sse ;!'enero de gratidão, imtuarcessivel no seio das nações robustas . Dai-lhes, no 
p erig·o da~: lutas e na am~rg·ura dos soffritnentos, o h eroi smo da corag·enl, o h e
roi smv d't r esi g·naç'\o , o her oismo ela humil dade, o h eroismo do r econh ecimento 
aos Yossos benefici os entre as calamida des que os escurecem aos olhos da fra
quexa hunoana. Un~ i-o:3 no espirito de verdad e, para a m ar em o estudo, no espirito 
de r egcn ra ção, para detesta r em o a bu so, no espirito de obediencia, para g·u a rda
r e;;•. a 1 i. no esp irito de soliclar ieclacle, pa1·a se assoc iarem pelo bem, no espirito 
de resiost e tJ c ia, para contrastarem a oppressão. Ou vi -nos, Senhor, n a vossa infi
!1ita ;;;·eJwr osidacl c, cujos thesouros não diminuem, por mais que se dispendam em 
mar a v i lh as com a cr eação, em liber alidades com as creaturas. Para que estes se 
ve1~ham a nH!Itiplicar em cleRcendentes, que os sigatn no vosso can1inho, e mais 
u1na ~!·Prr .. (:ão e outras e outras passen1, contempla ndo, ab ençoando e servindo ::> 

Creado · Lemfazej o el e todas as cousas . 





REPRgSEC\'TAÇÃO AO COC\'GRESSO NACIONAL 

Srs 1nen1bros elo Congr<'sso !'\acionaJ - Os abaixo assig-nados, pais, tutores e 
den1ai:; interessados pela educação nacional, pedem yen ia para apresentar ao 
CoJ;gr r·sso Nacional as seg·uintes judic iosas razões que militam em favor da equi
pan:çãr. já concedida ao Col!egio Anchieta; 

1°, ha 30 annos (J886-ln15), presta o .Collegio Anchieta os mais assignala
dos sm·uíços á ínstntcç{io zw blica, attestados pelos pelicionarios, pelos delegados 
fisJaen õo GoYerno. dur:tnte a equiparação e até por um dos titulares do À1inis
t\'rio d~ In te::rior, na visita com que o honrou; 

2•·, desde a f undaç:ão até hoje esses ser viços á inslrucção publica (grattticla
clcs e abatímen!os ?tcts pe?t8Ões) attingem á som ma de 479 :500 $, ou á média an
nuat el e 15 :74 1$300, tendo-se elevado essa quota beneficia ria em mais de um a nno 
(191~ J!IJ.5) a uma média oscillante entre 20 e 31 contos. 

Jun le-se á somma destes beneficios a avultada quantia de 156 :000$, pre
juizrJ re~u ltante de contas ]Je?·clíclas ou de contCLs em aberLo , por atr azo nos pa
ga tnentos das pensões, e n1 consequencia da actual c rise econon1ica. sen1 que por 
ess<: motivo se tenha despecli do nenhum a lumno, e ficará evidente que este colle
p·it• r.ão Yiscu •wnca o lucro, mas Lão sóm enlc a instrucção e a dignidade de 
sua. missão: 

3", alu1nnos que fizeran1 todo o curso gytnna sia l neste collegio obtiveran1 
nas Faculdades Superiores 1n·emios especiaes clf! cUslí1tcçcio e o premio de viagem 
á ] i]U1"01JG ; 

4•, f o nnico co llegio que tem nas suas varias turmas alumnos procedentes 
d,• l'fJdos os FJsl a<los elo B1·as·íl; 

5(1, a lém drt excel lencia. do ensino, tem para os seus alumnos a vantn.getn de 
favorecer a: sua cultura intell ec tual em um clima salub?·e . como é o de Friburgo, 
e em um 1n·eclio rwanclíoso , de r ecente construcção, com todo o conlo>·to e hygien e; 

G•, a jJe?'(/rt ela equípm·açcio não se baseia em nen hnm 1n·in ci pio l egal (V . pa
r e'!er <lo Dr. Alfredo Valladão- JO?'ltal elo Co •nmm·cio , de 2 de Junho de 1915). 

O ;·ei lor do Collegio Anchieta não despeelio o delegado fiscal ; quem o cles-
1'culia foi o e't ltcl.o liiinistro (lo Interio1·J Dr. Rivadavia Corrêa, co1n o aviso de 24: 
d <• A!-;os lo de 1911, prohibindo em seguida ctu e no Thesouro se r ecebesse deposito 
p ~cra pagamento desses delegados, que o Governo não mais r econhecia. 

· Por esse motivo a direcção deste collegio ncio >·eclwmot~, ne>n p?·otestott cont1·ct 
a l ei O?'[lanica, ele 5 ele Abril ele 1911, porquanto es ta collocou o Colleglo Pedro II 
em identicas · condições dos estabelecimentos a elle equiparado ; 

';'•, a mnclança ele ?'egimen elo curso seriado para o dos exames parcellados. 
a lé"' ele p1·ejwlicictl aos .alumnos matriculados pela lei antiga, acarr eta igua l-
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mcn t ~ g1~ande on us ctos 1JCtisJ obrigados não só ao paga1n ento das taxas de ex a · 
m e, G<·lllO tambem a faze r em maiores despezas com a m a nute nção dos f ilhos fóra 
do coJl egio, quando tiveren1 de 11restar exames no Gyrnnasio Nacional ou nos 
!')• mna~ios estadoa.es. 

1. nova ?'efo>'11W fe,·e, j>ois, fli?'eitos Mlqni!'iclos. tanto elos collegios, como elos 
pa is c doR a 1umnos; 

8•, em fim , r eclamado o seu direito á equiparação, que, certa m ente, lhe seria 
recor.l1cciclo perante os lrlbunaes, no caso de uma acção judicia l, declara o Col
h~ ;· i o Anchieta, por in termedio dos peticionarios, que se s uj eita e até deseja a 
m:tis 1 igorosa /ISNIIi .~n çrio ele c>· ladn 21elo Cong1·esso. ( *) 

( ~; ) Esta r f.·presentaç.io com 345 assig-naturas (oi inserid a nos "Annaes ", a 
rc·qt•erimC'nto do Sr. Passos de Miranda, Deputa do pelo Estado elo Pará, 



AS HUMANIDADES (*) 

A. PllOPOSlTO DA LEl DO ENSLNO 

QurtL<lo ha pouC'us di;,.s tratámos da questão do ensino, que passou instanta
nean1f:.nte de um re~imen de liberdade a outro de privilegio e quasi tyrania, lem
hrou-nos sug~erir Ul1".~ pequenina contribuição pratica ao institnto legal das 
huin:trJld::~ Ges, con1o entre nós existe. 

gnl rt'1::ra. n ·1.o fS. consa que nos agrade sahir do catnpo doutrinaria para per
sonaliz[tr ou in~ivi<luar as questõeE . Quasi tod:ts estas estão ·sll b jmUce, em mãos 
dos c< n1petentes, CJUP a~ doc·uln e, ntanl e examinam, e resolve1n. 

E' (~ C3SO ela Lei cio' JiJ1,Si?10 que já. está nos seus ultin1os tratnites no Con· 
g-resso. 

Pol· clc~~·raça d::ts colnbinações hutnanas, é a um corpo essencialmente po
lilico que incumbe rlizer soLre causas essencialmente apoliticas e anti-politicas 
conw é, a não poder ser H' :-tis, a in strucçãO publica. 

Fallo <la 1JO!il·;ca em SPu s ntido estr eito e mesquinho que é, de facto, o mais 
'i:'h::.ivcl 2 absorvt=-nte. JI ape1.ar cli~to, dig·a1nos por atnor da verdade, não faltam 
alli, no Cot:;;resso, cspiritos ele escól que se e levetn e pairem em regiões mal3 
saluhres, e:..c1 tna rlo r~arliclarisrrw e dos miastnas claquelle pantano . 

O nosso typo de ensi'lo secundaria é uma adaptação apressada e mixta dos 
in~Uli1to~ conge!1eres dos paizes mais cultos: ec;se caracter extravagante resultou 
de c·on1i'1uas r eformas que, cada uma e todas de ixaram st?·atos indeleveis. 

Não é n1ais o antig·o ensino classico ele h'll'tnalniclaclesJ porque tem n1 enos por 
ol'jectc• o homem llll•' as co usas. Approxima-se da especie que os Allemães cham am 
de ?"eall ell. especie que surgia como contraste ao typo tradicional do ensino classico. 

Em re:<umo, aqui llv <Jue e ntre nós traz o appellido de gymnasio não o é; 
ao ~oP1ral"io, é un1a r: calschn1P . uma escola de causas, ou el e sciencias . 

Para compr ehender a r azão e origem dos dous typos <le ensino , basta aqui 
l ?111brar (!ue o desenvoJ\·imento extraorclinario das sciencias physicas e naturaes 
no !'0rulo X IX su~<>:erio o alvit1·e de moderar a instrucção classica e augmentar 
a it.~lrucç;ão ~cientifica. 

J\i:t!-' nen1 os Allet!lães, nen1 os Francezes acceitaran1 o espirito novo el e re
form 1. dc;:truindo de golpe os institutos tradicionaes. Aquelles dous gr andes po
vos o~ de maior c ultura da civil ização, cedera1n um pouco, e assim crearan1 os 
instiltli o~ <la Realsch1clc e do l!Jnseignement moctente. 

F.ra un1a concessão. razoavel. Não supprilniram cousa alg-uma. 

(*) Artigo elo Sr. João Ribriro publicado no J mpcl?"ci<tf e inserido nos "An
llae~ ··, a. reqnerime nlo do Deputado Jnsé Augnsto. 



Cotn grande pruãencia quizeran1 aque1l es dous g ran des povos que o ensino 
trn..ãiC'ieonaJ e o novo v ivessem parall e la n1 ente, e a experiencia n1ostrou e vai tnos
tranclo cada vez mais, qu e n ensino cla ssico é a bsolutan1ente super ior ao ensino 
st:i.en li/d'O. 

Po >· toda a parte se tt;)m feito a lu z neste assumpto . Na A llemanha, Paulsen, 
l\f1ln1msen. Munch ver ificararn a prirnazia da cultura c lassica e cl efender·arn-n' a 
con l ra o pedan ti~n1o scien ti fico elos pa rtida rios dos 'rectli en . .E assim em Prança 
com Michel Breal e outros . 

E a r azão {! simpl es. Niio se deve confund i r co?ihecimentos com educação 
de espi! i to, sempre cau sa subtil e delicad a . O ensi no das scienci as, i slo é. tias 
ccmsas reaes e objectivas, não fôrma n em aperfe içõa o pensamento. 

Com as arvore-3 e a botanica, com os a nirnaes e a zoo log-ia, fi carnos sem
pre pa r·a a lê111 do hon1e n1 , em tuna pre linlina r util , n1as insuft:i9iente . ...'\. perfei~ 

qão rl o e8pirito humano ha de ser feita com o estudo que tenha por obj ecto o 
pmp1·io homem . As linguas, a histeri a, a r elig i ão, a li tteratura. es tão dentro ele 
n(>s <' !nzem pnrte daquella evolução menos r ealizada, m enos contrahicla, menos 
!tnce~tral , dentro ela nossa especi e. 

A nossa formação deve ser hu mana e de co usas hun1anas . . 1.\..hi é que está 
a ~cna de plasticidade e a m or ph ism o que nos co nvém modelar e esculpir, clan
do-lloe n polidez, a urbanidade e a belleza das suas fôrmas definitivas . 

Kãu é voltando aos vegetaes e aos phenom enos chimicos que h avemos de 
enco ntrn.r a infnnci i!- do espírito que nos propomos desenvoh·er e educar . Se ex
clllil·mo o a m ath em atica (que é aliás elo ensin o cl assi co) , disciplin a emin ente
menl<' Pspil'itu a l e logi ca, as outr as· sci encias, physica. chimica, histol'ia natu
ral, utf>is, sen1 duvida, não merecern n1ais que um lug·ar subalterno e nunca pre-· 
po11dHante no ensino. 

O pedcmtismo scientif·ico é um·a das cousas mais co mmuns e m a is tolas qu e 
h a. J.lJn~ret~~nto , se h a hon1ens de scie nc ia que saben1 dizer o que querem com 
>;enso e per fei ção. são apenas aquelles que dedicam um pouco elo seu tempo i.. 

cu l tu r a cla ssica ou litteraria. 
Sen1 e lla nAnhu.n1 llon1Pm é ho1nern de espirito. Sciencia sen1 in1 ag·inação é 

uma vu.lga.ri r1acle qne roça. a lg-un1as vezes, pela es tupidez . 
Mas isto é um ponto de doutrina que não nos cabe discutir ag·or a . 
A verdade é que os nossos chamados gymnnsios são imperfeitas Escolas 

reaes ou <Jo J<Jnseigne1>te1ll modenw que a i nda lá fóra continúa a ser uma con
<'~ssão ~ uma experi encia a penas . 

Co!lforme a nossa inclole de demolições, t r a nsform amos aquell a tentntiva e 
no,·icl:ü10 em insti tuição defin itiva. 

E !T::'!n1os total e ahsurdan1 ente e vem de long·e o erro. 

l1cee i tando, po i ~. o que h a como causa razoavel , e sem querer aconselhar 
un1a dt~struição nova que prolongari a o desastre, veja1nos se é possível u1n re 
rr.<·d io a tamanh fL desordem . 

A .. ~ r0provações são excess ivas et JJO'lW cctuse . Rig-01·es? injusti ça? não; de 
mcclo :::. l r.;·ti tn . H a , apenas, a appli caQão da lei e das s uas incong ru encias. 

Vamos, e quem o diria? mui to a lém da Allemanha. na severidade elas pro-

vas . 
A l e-i a llemã p rmi tte no exam e ele linguas, os autores de cl asse e os po -

tas (sal vo os trechos rlestes traduzidos no ul t imo sem estre). A l ei nossa m anda 
CJl!P of· evi l E·m e qu e l ei am rle improv iso obras desconh ecidas. 

A l<·i em v i gor diz-nos qu~ b asta nrn 1J01tCO rl e latim. Sabem qual é este 
p1uco? E' t r aduzir ele improvi so C ícero ou Virg ilio, em obras r.ão acloptadn::! 
n os lll ·ograJn mas . 
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}]' inc.rh el! Mas .~o mo não cumprir a lei? A lei nossa sabiamente dispõz que 
as provas escriptas de historia e geog-raphia versariam sobre a parte referente 
ao Hrasil; é uma ela suas excellentes disposições (como outras muitas que de
vem s r cor.servadas, não o negamos). Entretanto, que na provct OJ'al c 1lllblica 
pede toda a historia . Que examinando poderia resistir a uma prova destas, que 
a l-.rLnge as historias da Inglaterra, França, Allemanha, e talvez outras ainda? 

A A llemanha pede apenas, n ste caso, o conhecimento da histo•·ia grega e 
nma•'~. pontos da c iviliz"lção. 

Já se vê que com institutos falhos c incompletos exigimos tanto c mais 
f1Ue a }Jropria A1lernanha. 

1~~ f'.f'Sim por cli~nte. 

A YHcladeira exci'llencia do systema allemão consiste em um regimC'n de 
conJ}JCnsaçõeS

3 
regin1en que corrige os def~itos, as demasias e os exclu iYismos 

doF cxa111 s parciaes . 
Estudando, com interesse e não se1'n longa experiencia, os nossos habitos e 

coslllln·~s escolares, acr editamos que pocleriamos lambem applicar aos nossos exa
mes um ?·egimeu de compeusações apropriado, juntando um pouco de equ!dade E' 

justiça. - João Ribei•·o. 

FIM 
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